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Verslag van de Jaarlijksche Vergadering,
gehouden te Leiden op den 11den Juni 1902.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
LEIDEN, den 15den Mei 1902.
M.
Bij dezen heb ik de eer U uit te noodigen tot het bijwonen der Jaarlijksche Vergadering
van de M a a t s c h a p p i j d e r N e d e r l a n d s c h e L e t t e r k u n d e t e L e i d e n ,
die gehouden zal worden op Wo e n s d a g d e n 11den 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. J.J. SALVERDA DE GRAVE, met
eene toespraak.

II.*
Voordracht van den Heer Prof. Dr. A.G. VAN HAMEL, over: Navolgingen en
vertalingen van V i c t o r H u g o in Nederland.
(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 230 gulden jaarlijks, voor ten hoogste vijf jaren, aan de Commissie
voor Geschied- en Oudheidkunde, voor het doen bewerken eener lijst der in
verzamelwerken, tijdschriften enz. gedrukte b r i e v e n v a n e n a a n
Nederlanders;
b) eene som van ten hoogste 350 gulden aan de Commissie voor Taal- en
Letterkunde voor eene uitgave der Middelnederlandsche bewerking van de R e i z e n
van Mandeville;
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c) opnieuw eene som van 100 gulden aan de Commissie voor Taal- en Letterkunde
voor de voorbereiding harer uitgave van herdrukken van eenige merkwaardige oude
Nederlandsche Vo l k s b o e k e n ;
d) eene som van ten hoogste 300 gulden voor de uitgave van een nieuwen bundel
de
(2 deel) van Middelnederlandsche M a r i a l e g e n d e n .

X.
Verkiezing van een lid des Bestuurs in de plaats van het aftredende lid, den Heer Dr.
J. VERDAM. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal bestaat
uit de Heeren:
a. Dr. G.J. BOEKENOOGEN.
b. Dr. P.D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE.
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XI.
Verkiezing van een Bibliothecaris in de plaats van den volgens art. 75 der Wet
aftredenden titularis. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal
bestaat uit de Heeren:
a. L.D. PETIT.
b. Dr. A. BEETS.
NAMENS HET BESTUUR, S.G. DE VRIES, Secretaris.
De presentielijst werd geteekend door de Bestuursleden: HH. Dr. J.J. Salverda de
Grave, Voorzitter, F.G. Kramp, Penningmeester, Dr. A. Kluyver, Dr. P.J. Blok, Dr.
A.E.J. Holwerda, Dr. J. Verdam, Mr. J.B. Breukelman, Dr. Edw. B. Koster, Dr. S.G.
de Vries, Secretaris, door den Heer L.D. Petit, Bibliothecaris, - door de Leden:
de Dames C.J.M. van Gelder-van de Water, J.A. Wolters, N.M.C. Sloot, Th. Hoven,
E.M.A.J. Soer, A. van der Flier en de Heeren P.A.M. Boele van Hensbroek, Dr. F.
Pijper, J. Craandijk, G.F. Haspels, Joh. Winkler, F. de Stoppelaar, F. Smit Kleine,
Dr. H. Blink, Mr. P.A. Tichelaar, Dr. H. Oort, Dr. H.Y. Groenewegen, Th. Morren,
Dr. H. van Gelder, Dr. G.J. Boekenoogen, Dr. G. Kalff, Dr. J.W. Muller, Dr. H.C.
Rogge, Mr. J.C. Overvoorde, Dr. D.C. Hesseling, Mr. J.L.A. Salverda de Grave,
R.W.P. de Vries, P. van Eeghen, Dr. P.L. Muller, A.G.C. van Duyl, G.J.W. Koolemans
Beijnen, Dr. J.M. Hoogvliet, Dr. M.J. de Goeje, Mr. C. Bake, V. Loosjes, Dr. S.
Baart de la Faille, Dr. L.W.G. de Roo, H.M. Werner, A.A. Vorsterman van Oyen,
M. Buys, W. Meijer, W.J. Leendertz, Dr. H. Brugmans, E.W. Moes, J.F. Gebhard
Jr., J.J. Graaf, Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck, Dr. A.G. van Hamel, Dr. J.H.C.
Kern, F.H. Boogaard, F. Lapidoth,
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Dr. C.P. Burger Jr., W. Draaijer, Dr. P.J. Muller, Dr. C.J. Wijnaendts Francken, Mr.
H. van der Hoeven, Dr. E.F. Kossmann en door de Buitenlandsche Leden Mejuffrouw
A.G. de Leeuw en den Heer Dr. N. Mansvelt.
I. De Voorzitter opent te elf uren de Vergadering met eene toespraak (uitgegeven
hierachter, Bijlage I). In aansluiting daaraan stelt de Voorzitter namens het Bestuur
voor de vreugde der Vergadering over het gelukkig herstel van H.M. de Koningin
langs telegrafischen weg te betuigen aan Hare Majesteit en aan Z.K.H. den
Prins-Gemaal, alsook aan H.M. de Koningin-Moeder. Hiertoe wordt onder luid
applaus besloten.
Hierop stelt de Voorzitter namens het Bestuur voor Z.K.H. den Prins der
Nederlanden, Hertog van Mecklenburg eerbiedig te verzoeken het Buitengewoon
Eerelidmaatschap der Maatschappij te willen aanvaarden. Ook dit voorstel wordt
onder luid applaus aangenomen.
Ten slotte bericht de Voorzitter, dat het Bestuur, in de overtuiging dat alle
aanwezigen pijnlijk zijn getroffen door de jongste gebeurtenissen in Zuid-Afrika,
besloten heeft aan den gemeenschappelijken maaltijd na afloop der Vergadering dit
jaar alle feestelijk of officiëel karakter te onthouden en dus niet als zoodanig daaraan
zal deelnemen. Namens de Commissie met de zorg voor den maaltijd belast, voegt
de Heer Dr. P.J. Blok hieraan nog de mededeeling toe, dat gezorgd is voor de
gelegenheid tot een ongedwongen samenzijn van alle leden die hun wensch daartoe
aan hem kenbaar maakten.
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.
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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 en IV).
V. Namens de Commissie, belast met het nazien van de rekening en verantwoording
van den Penningmeester, bestaande uit de HH. Dr. A. Beets en W. Draaijer, 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 Penningmeester is
goedgekeurd; eene geringe overschrijding van het crediet uit het Fonds toegestaan,
nl. van vijf gulden jaarlijks voor de bewerking der historisch-statistische kaarten, op
verzoek van het Historisch Genootschap te Utrecht, geeft tot geene bedenking
aanleiding. De Vergadering vereenigt zich hiermede en met de dankbetuiging door
den Voorzitter gericht tot de Commissie voor hare werkzaamheid en tot den
Penningmeester 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). Voorts brengt
de Voorzitter ter tafel een exemplaar der
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beide juist verschenen werken waarvan in het verslag der Commissie voor Taal- en
Letterkunde gewag gemaakt wordt, nl. de Brieven van en aan Maria van Reigersberch,
uitgegeven door Dr. H.C. Rogge en het eerste deel der herdrukken van Nederlandsche
Volksboeken, Den droefliken strijt van Roncevale, uitgegeven door Dr. G.J.
Boekenoogen. Hij betuigt den dank der Vergadering aan de HH. Rogge en
Boekenoogen voor den dienst door hen aan de Maatschappij en aan de wetenschap
bewezen.
VIII. De Heer Dr. D.C. Hesseling maakt den uitslag bekend van de stemming over
de te kiezen 15 gewone en 8 buitenlandsche Leden, volgens besluit der
Maandelijksche Vergadering van den 2den Mei. De Commissie voor stemopneming,
waarin met den Heer Hesseling zitting hadden de HH. S.C. van Doesburgh, Dr. A.
Kluyver, F.G. Kramp, F. de Stoppelaar en Dr. S.G. de Vries, heeft uit handen van
den Secretaris ontvangen 180 stembiljetten, waarvan één als zijnde niet onderteekend,
van onwaarde moest worden verklaard. Twee der voorgestelde candidaten voor het
buitenlandsch lidmaatschap hebben een gelijk aantal stemmen op zich vereenigd.
De Commissie stelt voor beiden als gekozen te beschouwen en dus 9 in plaats van
8 buitenlandsche Leden te benoemen. Nadat aldus was besloten, worden als gekozen
verklaard (in alphabetische orde):

Gewone Leden:
Dr. P.A.A. Boeser te Leiden.
N.J.A.P.H. van Es te Arnhem.
G.J. van der Hoeve te Zomeren.
Jonkvrouw Anna van Hogendorp te 's-Gravenhage.
Dr. H.T. Karsten te Amsterdam.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

9
Dr. W.B. Kristensen te Leiden.
Dr. W. Martin te 's-Gravenhage.
Mejuffrouw Top Naeff te Dordrecht.
Dr. A.W. Nieuwenhuis te Deventer.
Dr. H.L. Oort te Utrecht.
G.P. Rouffaer te 's-Gravenhage.
W. Royaards te Amsterdam.
Dr. Jos. Schrijnen te Roermond.
Dr. N.J. Singels te Utrecht.
Dr. C.G.N. de Vooys te Assen.

Buitenlandsche Leden:
Mr. R.G. Anthonisz te Colombo.
Leop. Bizio te Venetië.
Dr. H. Claeys te Gent.
H. Gaidoz te Parijs.
Dr. L. Goemans te Leuven.
Dr. J.H. Gore te Washington.
Mr. Flor. Heuvelmans te Antwerpen.
A.M. Lowjagin te St. Petersburg.
Dr. G. Frh. von der Ropp te Marburg.
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 Prof. Dr.
A.G. van Hamel voor zijne aangekondigde voordracht over ‘Navolgingen en
vertalingen van V i c t o r H u g o in Nederland’. Na deze voordracht wordt
gelegenheid gegeven tot gedachtenwisseling, waarvan echter geen gebruik wordt
gemaakt behalve door den Voorzitter die in herinnering brengt, dat de Spreker,
blijkbaar uit bescheidenheid, verzuimd
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had onder degenen die uit Nederland Victor Hugo bezochten en hunne indrukken
over hun bezoek bekend maakten, ook zichzelf te noemen en zijn aardig opstel Bij
drie ‘meesters’, uitgegeven in de tweede serie van zijn werk Het letterkundig leven
van Frankrijk1. Hierop betuigt de Voorzitter onder luid applaus der Vergadering den
Spreker hartelijken dank voor zijne voordracht en verzoekt hem die ter uitgave in de
‘Handelingen’ af te staan. De Heer Van Hamel verklaart zich hiertoe bereid (zie
Bijlage II) en verzoekt de aanwezigen hem zoo mogelijk nog eenige aanvulling aan
de hand te doen voor de bibliographische opgave die hij aan zijne voordracht wenscht
toe te voegen.
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 230 gulden jaarlijks, voor ten hoogste vijf jaren, aan de
Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde, voor het doen bewerken
eener lijst der in verzamelwerken, tijdschriften enz. gedrukte b r i e v e n
van en aan Nederlanders;
b) eene som van ten hoogste 350 gulden aan de Commissie voor Taal- en
Letterkunde voor eene uitgave der Middelnederlandsche bewerking van
de R e i z e n v a n M a n d e v i l l e ;
c) opnieuw eene som van 100 gulden aan de Commissie voor Taal- en
Letterkunde voor de voorbereiding harer uitgave van herdrukken van
eenige merkwaardige oude Nederlandsche Vo l k s b o e k e n ;
d) eene som van ten hoogste 300 gulden voor de uitgave van een nieuwen
bundel (2de deel) van Middelnederlandsche M a r i a l e g e n d e n wordt het onder a) genoemde namens de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde
toegelicht en aanbevolen door den Heer Dr. P.J. Blok. Het samenstellen eener
dergelijke lijst van in allerlei verzamelwerken enz. uitgegeven en aldaar dikwijls
verscholen brieven is een oud plan

1

Vgl. De Portefeuille VIII, 1886, blz. 387 v.
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dier Commissie, waarvoor in vroeger tijd vooral door de HH. Du Rieu, Rogge en De
Wal reeds vrij veel verzameld is. Na het overlijden van den Heer Du Rieu is evenwel
gebleken, dat het werk niet op dezelfde wijze kon worden voortgezet door
verschillende personen die niet altijd volgens hetzelfde systeem met en voor elkander
konden verzamelen. Noodig leek één bewerker die in overleg met de Commissie
alléén den arbeid zou verrichten. Zulk een persoon vond de Commissie thans in den
Heer Dr. P.C. Molhuysen die bereid is de verzameling tot stand te brengen voor het
voorgestelde bedrag in ten hoogste vijf jaren, of zoo die termijn moest worden
overschreden, verder buiten bezwaar van de kas der Maatschappij.
De Heer Dr. H.C. Rogge betuigt zijne groote ingenomenheid met de onderneming.
Vooral belangrijk lijkt hem eene lijst dier brieven die in allerlei werken waar men
die niet zou zoeken, verscholen zijn. Hij verzoekt dus de aanwezigen daarop eventueel
den Heer Molhuysen opmerkzaam te maken.
Naar aanleiding van eene vraag van den Heer Dr. H. Brugmans deelt de Voorzitter
mede, dat het, althans voorloopig, niet in de bedoeling ligt de verzameling in druk
uit te geven. Zij zal in de Bibliotheek der Maatschappij worden bewaard en aldaar
voor elkeen te raadplegen zijn. Nadat de Voorzitter daarop nog had toegezegd, dat
het Bestuur zal overwegen, hoe de belangstelling der Leden, volgens het denkbeeld
van den Heer Rogge, in deze zaak kan worden opgewekt of versterkt, wordt het
voorstel met algemeene stemmen aangenomen.
De voorstellen genoemd onder b) en c) worden geacht voldoende te zijn toegelicht
in het ter kennis der Vergadering gebrachte jaarverslag van de Commissie voor
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Taal- en Letterkunde en worden zonder stemming aangenomen.
Het laatste voorstel d) wordt eveneens aangenomen, nadat de Heer Dr. J. Verdam
in aansluiting aan het gesprokene in de vorige Jaarvergadering (Handelingen
1900-1901, blz. 10) bericht had, dat de Heer Dr. C.G.N. de Vooys tijdens de
bewerking van het Katwijksche handschrift dat in het eerste deel der Marialegenden
wordt uitgegeven, nog zeer veel in verschillende boekverzamelingen vond, van veel
belang voor het onderwerp zelf en voor de studie van het Middelnederlandsch proza.
X-XI. Bij de verkiezingen van een nieuw Bestuurslid en van een Bibliothecaris
worden met groote meerderheid van stemmen gekozen tot Bestuurslid de Heer Dr.
G.J. Boekenoogen, herkozen als Bibliothecaris de Heer L.D. Petit. Beiden ter
vergadering aanwezig, verklaren zich bereid de benoeming te aanvaarden.
De Voorzitter richt hierop eenige woorden van hartelijken dank tot den aftredenden
Heer Dr. J. Verdam voor de vele en gewichtige diensten door hem als Bestuurslid
en Voorzitter aan de Maatschappij bewezen. De Vergadering betuigt hare instemming
met deze woorden.
Bij de rondvraag betuigt de Heer P.A.M. Boele van Hensbroek zijnen dank aan den
Voorzitter voor zijne Toespraak ter opening der Vergadering gehouden en verzoekt
hem deze ter uitgave in de Handelingen af te staan. Nadat de aanwezigen door applaus
getoond hadden zich hiermede te vereenigen, geeft de Voorzitter de gevraagde
toestemming.
Voorts maakt de Heer Dr. H. Blink opmerkzaam op
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een juist verschenen werk van Prof. Dr. N. Mansvelt ‘Het onderwijs in Zuid-Afrika,
vooral met betrekking tot de Nederlandsche taal. Uitgegeven ten voordeele van de
onderwijzers in de verstrooiing’ en wekt de aanwezigen op het lofwaardige doel van
den schrijver door inteekening op het belangrijke geschrift zooveel mogelijk te
steunen.
Nadat ten slotte nog de Heer J. Craandijk onder applaus der aanwezigen den
Voorzitter dank had gebracht voor zijne leiding der Vergadering, wordt deze door
den Voorzitter gesloten.
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Bijlage I. Toespraak van den voorzitter.
Dames en Heeren, Leden onzer Maatschappij,
Het is heden voor de honderd zes en dertigste maal dat de leden der Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde samenkomen voor de jaarlijksche Vergadering, en,
onder de verschillende omstandigheden die op onze stemming van dezen morgen
invloed hebben, is de eerbiedwaardige ouderdom onzer Maatschappij voorzeker niet
een der minst belangrijke. Het is ons te moede als bij het binnentreden van een oud
en hecht huis; door een breede gang komen wij in een stil, hoog vertrek met getemperd
licht; van de wanden zien ernstige portretten op ons neer. Hoevelen zijn vóór ons dit
huis binnengegaan; hoeveel hebben die muren te vertellen! Er is wijding in zulk een
omgeving; de jaren maken haar indrukwekkend.
Ik heet U welkom in ons oud en hecht huis.
Wij weten allen dat de bewoners die, steeds wisselende, elkander daarin opvolgen,
er prijs op stellen het geschikt te houden ter bewoning, te maken dat het blijft
beantwoorden aan de eischen van hun tijd. Onze stemming op dezen morgen is er
dan ook niet alleen een van eerbiedig herdenken van het schoone verleden.
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Wij hebben hier medegebracht onze hedendaagsche denkbeelden en opvattingen,
onze eigen wenschen voor de toekomst, onze eigen idealen. Het huis dagteekent uit
de achttiende eeuw, de bewoners behooren tot de twintigste.
Deze eigenaardige verbinding kenschetst het wezen van onze Maatschappij. Zij
is er even ver van af het nieuwe van zich te stooten als het met gejuich in te halen,
alleen omdat het nieuw is. Het feit dat de leden talrijk zijn maakt dat zij steeds met
bezadigdheid optreedt, maar zij zou niet tot band voor al die leden kunnen dienen,
als zij niet, in haar uitingen, rekening hield met den tijdgeest en met de nieuwe
denkbeelden in de wetenschap.
De werken, ook dit jaar weer door de Maatschappij uitgegeven, en vooral de
methode volgens welke zij zijn uitgegeven, de onderwerpen in de maandelijksche
vergaderingen behandeld, en de verslagen die U zoo straks zullen worden voorgelezen,
mogen bewijzen dat Uw bestuur en de commissies uit Uw midden gekozen, de eischen
van de tegenwoordige wetenschap hebben begrepen. En dat is noodig voor den bloei
van onze Maatschappij: alleen dàn zullen de jongeren, voor wie het ons telken jare
een voorrecht is onze deuren te openen, verlangend zijn binnen te treden.
Wie gij dit jaar hebt geroepen om nieuw bloed en nieuw leven te brengen, gij zult
het zoo straks vernemen. Op mij rust de plicht U in herinnering te brengen de namen
van hen die zij zullen vervangen.
Wij hebben gevoelige verliezen geleden. Velen onzer zullen hier noode missen
de bekende figuur van P r o f . D r . J a n t e n B r i n k , die vele jaren lid van het
Bestuur, en meer dan eens uw Voorzitter is geweest; wij zijn hem dankbaar voor wat
hij ter wille van onze Maat-
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schappij heeft gedaan. Wij herdenken ook met erkentelijkheid de diensten haar
bewezen door Dr. H.G. H a g e n en wij zijn er trotsch op dat P r o f . D r . C.P. T i e l e
in zulk een nauwe betrekking tot haar heeft gestaan. Deze drie mannen hebben onze
Maatschappij een warm hart toegedragen, en wij zullen dat niet vergeten. Een zeer
belangstellend lid verloren wij in J h r . M r . J.K.W. Q u a r l e s v a n U f f o r d . De
werkzaamheid van Dr. D.C. N i j h o f f en van P r o f . D r . J. R e i t s m a bewoog
zich op een gebied dat ook het onze is; zij behoorden daardoor meer in engeren zin
tot ons, en hun verdiensten voor de studie der vaderlandsche kerkelijke en politieke
geschiedenis liggen ons na aan het hart. Onze Maatschappij stelt er echter prijs op
dat haar leden niet uitsluitend worden gekozen uit hen die van de Nederlandsche
taal, letterkunde en geschiedenis hun hoofdvak maken. Zij gaat uit van dit zeer juiste
beginsel dat het voortreffelijke dat, op welk gebied van het geestelijk leven ook, door
een Nederlander wordt gewrocht, ten goede komt aan onze taal en geschiedenis, en
zij stelt er daarom een eer in om ook anderen dan beoefenaars der Nederlandsche
philologie en geschiedenis onder haar leden op te nemen. Vandaar de verscheidenheid
die spreekt uit de lijst van hen die ons dit jaar nog zijn ontvallen. Zij telt taalgeleerden
als de oud-hoogleeraar D r . J. P i j n a p p e l ; godgeleerden als Dr. J.H. d e R i d d e r ,
D r . B. t e r H a a r B z n . en Dr. A.R. R u i t e n s c h i l d ; opvoedkundigen als J.B.
L a l l e m a n ; staatslieden als J.D. F r a n s e n v a n d e P u t t e en M r . W. B a r o n
v a n G o l t s t e i n v a n O l d e n a l l e r ; plantkundigen als J.H. K r e l a g e . Deze
mannen zullen, naar wij verwachten, worden herdacht in de Levensberichten,
uitvoeriger dan ik het hier kan doen.
Van de buitenlandsche leden eindelijk ontnam de dood
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ons D. S l e e c k x en G. R o l i n J a e q u e m i j n s , wier beroemde namen een moeilijk
te vervullen ledige plaats laten in de ledenlijst. En nog weinige dagen geleden
vernamen wij het treffende bericht dat de dichter J a n v a n D r o o g e n b r o e c k ,
de voorvechter van het Vlaamsch in België, ons is ontvallen.
Een nieuw jaar opent zich. Verwijlen wij een oogenblik bij wat het afgeloopene ons
heeft gebracht.
Het heeft ons gebracht een diepe teleurstelling: het heeft den bodem ingeslagen
aan de hoop die wij allen gedurende drie jaren hadden gekoesterd. Een
onrechtvaardige zaak heeft overwonnen; nu wij dat onder onze oogen zien gebeuren,
komt ons heele gemoed er tegen in opstand. Het is mogelijk dat de tot ons gekomen
berichten onvolledig zijn en dat de Boeren gunstiger voorwaarden hebben verkregen
dan wij vermoeden. Wij hopen het van ganscher harte. In elk geval is het ons een
troost dat onze broeders daarginds ten einde toe groot zijn gebleven, zooals zij
gedurende den geheelen oorlog groot zijn geweest: de besluiten door hen genomen
zullen zonder twijfel wijs zijn. En wie die er zich niet over verheugt dat het
bloedvergieten en het lijden nu uit is? Maar dat alles belet niet dat ons een diepe
weemoed vervult. Misschien zijn er onder U die mij van kleinmoedigheid
beschuldigen en die de zaak lichter inzien: vergeeft mij zoo ik hier niet anders dan
mijn persoonlijken indruk kan weergeven.
Maar dit is zeker, wat de onzekere toekomst ook moge opleveren, laten wij meer
dan ooit waken over onze taal daarginds. Zij heeft onzen steun meer dan ooit noodig.
En voor onze Maatschappij is het een steeds duurdere plicht om, zooveel zij kan en
mag, het Nederlandsch in Zuid-Afrika te verzorgen en aan te kweeken.
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Ik beperk mij thans tot hetgeen in engeren zin onze Maatschappij betreft. En daar
vinden wij gelukkig groote stof tot dankbaarheid.
Behoef ik het te zeggen dat ik in de eerste plaats denk aan de bange dagen
gedurende welke het dierbare leven onzer Hooge Beschermvrouw bedreigd scheen?
Hoe lief zij ons is, die Vorstin zoo rijk aan gaven van hart en van verstand, wij wisten
het wel, maar nooit hebben wij het zóó diep gevoeld. Ik zal niet zoeken naar woorden
die uitdrukking zouden kunnen geven aan onze gevoelens; groote dankbaarheid en
groote genegenheid zijn zoo moeilijk in woorden te uiten. En groot is onze
dankbaarheid voor het behoud onzer Beschermvrouw, innig onze liefde voor onze
Koningin.
Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden behaagd aan
onze Maatschappij ten geschenke te geven eenige fragmenten van
Middelnederlandsche handschriften die zich in de Bibliotheek te Schwerin bevonden.
Het kwam zonder twijfel den hoogen gever voor dat deze het best op hun plaats
waren daar waar het middelpunt is der Middelnederlandsche studiën. Het zal u zoo
straks uit het verslag van den Secretaris blijken dat het Bestuur gemeend heeft zijn
erkentelijkheid voor deze vorstelijke gift niet beter te kunnen toonen, dan door den
bij uitstek bevoegden geleerde dien wij het voorrecht hebben in het Bestuur te zien,
uit te noodigen die handschriften te beschrijven en dat verslag aan Zijne Koninklijke
Hoogheid aan te bieden. Aldus is geschied. De gift, Mijne Heeren, van den gemaal
onzer Beschermvrouw, kunnen wij niet hoog genoeg waardeeren; zij is niet alleen
voor ons een streelende onderscheiding, een erkenning van wat onze Maat-
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schappij voor de studie van het Middelnederlandsch heeft gedaan, en van de groote
beteekenis onzer heerlijke boekerij, zij is tevens het bewijs dat Zijne Koninklijke
Hoogheid hart heeft voor onze taal, onze letterkunde, onze geschiedenis.
Het Bestuur heeft de belofte vervuld die het op de vorige jaarvergadering had gegeven,
en een werkdadig aandeel genomen in de onderhandelingen gevoerd naar aanleiding
van de Vondel-verzameling van den Heer Hartkamp. Ik ben misschien onbescheiden
wanneer ik u mededeel dat het vooral, zoo niet uitsluitend, één onzer geweest is die
moeite noch tijd voor die zaak heeft gespaard. Het is mij een behoefte hem daarvoor
openlijk dank te zeggen en ik vat deze gelegenheid aan om hem, onzen onschatbaren
Secretaris, openlijk onze dankbaarheid te betuigen, en onze hooge waardeering voor
de groote diensten die hij steeds aan onze Maatschappij bewijst en die zoo krachtig
tot haar bloei bijdragen.
Dat is, Mijne Heeren, het belangrijkste uit de geschiedenis van onze Maatschappij
in het afgeloopen jaar. Ik zou nu kunnen eindigen, maar ik stel er prijs op gebruik te
maken van de stilzwijgende vergunning aan Uw voorzitters gegeven, om door enkele
mededeelingen uit de geschiedenis onzer Maatschappij, of op haar betrekking
hebbende, te toonen hoezeer zij in alles wat haar betreft belangstellen.
Ik heb groot behagen geschept in het doorbladeren van die statige reeks van
Handelingen, die, al veranderde haar gedaante, toch zulk een innerlijke eenheid van
streven zijn blijven vertoonen. Ik heb mij vermeid in het door-
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loopen van die eeregalerij van beroemde namen door vele harer bladzijden gevormd.
En ik heb getracht mij rekenschap te geven van de evolutie onzer Maatschappij, van
die noodzakelijke ontwikkeling en wijziging waarvan ik daareven heb gewaagd.
Vooral, zoo niet uitsluitend, over de verandering van denkbeelden in de wetenschap
kan men zich door de Handelingen laten inlichten. En dat is natuurlijk. Hoewel onze
Maatschappij trotsch is taalkunstenaars, niet enkel taalkundigen, onder haar leden
te tellen, toch kan het niet anders of haar werkzaamheid zal van wetenschappelijken
aard zijn; kunst is te persoonlijk dan dat een genootschap op haar bloei van invloed
zou kunnen zijn.
Bij het lezen der geschiedenis van onze Maatschappij heb ik vooral gelet op de
houding die haar leden in den loop van haar langdurig bestaan hebben aangenomen
tegenover de vreemde woorden die in onze taal komen. Dat die houding zeer vijandig
zou zijn, was te verwachten. Van de stichting tot vóór ongeveer twintig jaren - voor
den lateren tijd ontbreken mij de gegevens - zijn zij dan ook gebrandmerkt als
‘indringers’ en ‘bastaardwoorden’, en heeft men gezind op middelen om hun het
leven onaangenaam te maken. ‘Zuiverheid van taal’, ‘taalzuivering’, deze woorden
keeren in de Handelingen telkens terug. Ziehier eenige bijzonderheden uit de
geschiedenis van dien modernen kruistocht. In 1805 komt onder de prijsvragen door
onze Maatschappij uitgeschreven deze voor: ‘Welke regelen moeten in acht genomen
worden bij het overnemen van uitheemsche woorden en zegswijzen in een zuiveren
Nederlandschen stijl?’1. En vijf en veertig jaar later2 luidt het: ‘Aangezien er nog
wille-

1
2

Handelingen, 1805, p. 15.
ibidem, 1850, p. 58.
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keur, althans onzekerheid schijnt te heerschen in het dulden en overnemen van
woorden uit vreemde talen in de onze, en door eene gebrekkige handelwijze ten
dezen opzigte de rijkdom of de zuiverheid onzer taal gevaar loopt van schade te
lijden, zoo vraagt de Maatschappij naar de beginselen die bij de zuivering en verrijking
onzer taal behooren in acht genomen te worden en naar de taalkundige regels, volgens
welke vreemde woorden opgenomen of geweerd moeten worden’. Taalkundige
regels, beginselen; men ziet de Maatschappij was zich bewust van haar kracht. Er is
geen enkel antwoord ingekomen. Was dit een toeval? Wat daarvan zij, in haar
opvatting van het vraagstuk der vreemde woorden was de Maatschappij getrouw
gebleven aan een oude overlevering: reeds het kunstgenootschap ‘Kunst wordt door
arbeid verkregen’ was door zijn stichters opgericht met het doel ‘in uuren van
ontspanning de Nederduitsche Taal in haer kracht, rijkdom en schoonheid te
bevestigen, en, zooveel hun vermogen toelaat, meer en meer te zuiveren van een
aantal bastaertwoorden en verkeerde Spreekwijzen’.1 In 1829 meende de schrijver
van een ‘Proeve tegen de Verbastering der Nederlandsche taal’2 dat zelfs de Koning
zich met de zaak moest bemoeien en zijn invloed moest gebruiken om de verbastering
tegen te gaan, en in 1836 stelde de Heer Boonzajer aan onze Maatschappij voor om
alle uitheemsche woorden uit de taal te bannen - ik haast mij echter erbij te voegen
dat de Voorzitter, Jacob Geel, sprekende namens Prof. H.W. Tijdeman, aan de
vermelding van dit voorstel de volgende woorden toevoegde: ‘hetgeen ons in een
nog grooter labyrinth - ik wil zeggen doolhof - zou storten’3.

1
2
3

Handelingen, 1896, p. 55.
Zutfen. Zie pag. 37.
ibidem, 1836, p. 47.
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De, in 1847 ingestelde, Commissie voor Taal- en Letterkunde had zich, blijkens haar
notulen, de ‘zuivering van de taal’ tot taak gesteld, en dikwijls is er in haar
vergaderingen sprake van geweest lijsten te maken van bastaardwoorden en
afkeurenswaardige uitdrukkingen. Zelfs heeft men eenmaal voorgesteld dat aan de
leden der Maatschappij elk jaar zouden worden bekend gemaakt de barbarismen, die
men mocht hebben opgemerkt.1 Ook in de Handelingen wordt melding gemaakt van
het streven der Commissie. In die van het jaar 1861 (p. 58) lezen wij: ‘De Commissie
heeft ook haar aandacht gevestigd op de barbarismen die in onze taal zijn ingeslopen,
en min of meer gewoon worden. Ieder der leden nam op zich, van tijd tot tijd die
vormen en spreekwijzen aan te brengen, die daartoe kunnen worden gerekend, en
een hunner is bezig met het verzamelen van al, wat te dezer zake in de vroegere
notulen der Commissie gevonden wordt.’ Maar het schijnt wel dat een geheimzinnige
macht de werkzaamheid der Maatschappij in dezen met on vruchtbaarheid heeft
geslagen: evenmin als de prijsvragen zooeven vermeld, hebben de bemoeiingen der
Commissie tot eenige uitkomst geleid.
Het was te verwachten dat op de Taalkundige Congressen gelijke denkbeelden
zouden aan het licht komen over het gebruiken van vreemde woorden. Maar ook hier
schijnt dezelfde geheimzinnige macht van daareven zich te hebben doen gelden; er
zijn, nl., indien ik goed heb gezien, achtmaal voordrachten aangekondigd over de
beperking van het gebruik van bastaardwoorden, en van deze zijn vijf, door
verschillende omstandigheden, nooit gehouden geworden2.

1
2

Zie het Notulenboek, p. 23, 43, 53, 58, 59 enz.
Zie de Verslagen der Congressen van 1856, 1862, 1872, 1893, 1896.
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Weliswaar hebben zich telkens ook stemmen verheven tegen een te groote strengheid.
Slechts een zeer enkele maal echter vindt men in vroegeren tijd een opzettelijke
verdediging van een andere opvatting dan die waarvan bovengenoemde voorstellen
en voordrachten de uiting zijn. Ik heb hier het oog op Justus van Effen, die zich in
zijn Hollandsche Spectator (I, p. 39) met kracht verzette tegen het werk van de
taalzuiveraars: ‘Hoor eens, Heeren zuiveraars, is het wel billijk dat wij viezer vallen
op eenige klanken onverschillig in haar Natuur, als op de menschen, die met ons
mede-leden van 't zelfde Gemeenebest zijn? Wat zouden de Heeren zeggen, indien
eens iemand voorsloeg dat het onze Landaard tot schande strekt, vermengt te zijn
met zooveel luiden van andere volken afkomstig?.. Hoe komen de Heeren doch aan
het recht van zig meesters van onze taal te maken, en er mee te spelen als Jan Potagie
met zijne muts?’.
Laten wij niet te snel partij kiezen tusschen beide opvattingen. De woorden van Van
Effen hebben zonder twijfel iets zeer aantrekkelijks voor ons; de laatste zin vooral
ziet er uit alsof hij door een onzer tijdgenooten was geschreven; ook wij zijn overtuigd
dat slechts onder zeer gunstige omstandigheden het individu op de ontwikkeling van
de taal invloed kan hebben; wij hebben leeren inzien dat de taal, hoewel een uiting
van den mensch, niet door één mensch willens en wetens kan worden gewijzigd.
Daarentegen gevoelen wij, zoo sterk als ooit te voren, dat ‘zuiverheid’ van taal
meer is dan een beeld; wij gevoelen haar als iets zeer werkelijks door den wrevel
dien het veelvuldig gebruiken van vreemde woorden in Nederlandsche zinnen bij
ons opwekt, door de streeling onzer ooren bij het luisteren naar een volzin die uit
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louter inheemsche woorden bestaat. En dat zelfs zij die in het gewone leven veel
vreemde woorden gebruiken zich in de deftige schrijftaal daarvan onthouden, en,
desnoods ten koste van de bondigheid, Nederlandsche woorden zoeken voor wat zij
gewoonlijk met een vreemden term uitdrukken, bewijst toch dat ook zij behoefte
hebben aan die ‘reinheid’ of ‘zuiverheid’ van taal, waarom Van Effen zoo weinig
gaf. Ik hoor reeds de tegenwerping die men zal maken: die ‘deftige’ taal is een
staatsiekleed, en is de mensch niet meer zichzelf als hij een ongedwongen gewaad
draagt? Trekt hij de plechtige kleedij niet soms aan met een zucht? Indien dat zoo is
- en ik spreek het niet tegen - dan bewijst het alleen dat de vergelijking niet opgaat.
En inderdaad is het gemakkelijker een huisjas te onderscheiden van een gekleed pak
dan een grenslijn te trekken tusschen de taal waarin men vreemde woorden schuwt
en die waarin men, terecht of ten onrechte, meent ze niet te kunnen missen. Die
scheiding is zoo geheel en al persoonlijk. Velen - en in de eerste plaats wel de
beoefenaars van de Nederlandsche taal - meten aan de vreemde woorden slechts een
zeer nauwe plaats toe, zelfs in de omgangstaal; anderen, buitengewoon keurig als zij
de pen op het papier zetten, gebruiken zelfs in de deftige gesproken taal, zooals men
die b.v. op colleges bezigt, veel vreemde woorden; en dat is toch evenmin de
‘natuurlijke’ taal van den spreker, de onbewuste, niet gecontroleerde uiting zijner
gedachte.
Doch, hoezeer wij ook hechten aan ‘zuiverheid van taal’, het is waarschijnlijk dat
velen onzer tegenwoordig een andere houding tegenover de vreemde woorden zullen
aannemen dan zij die vóór ons den strijd ermede hebben aangebonden.
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Ik wil niet veel gewicht hechten aan eenige bedenkingen die men zou kunnen maken
tegen de zonderlinge beeldspraak waarop de termen ‘zuiverheid’, ‘bastaardwoorden’
en dergelijke berusten. Deze beelden passen inderdaad zeer slecht op de toestanden
van onzen tijd. Zij dagteekenen bij ons van de Renaissance. Voor zoover ik weet,
kennen de Middeleeuwen noch het woord, noch het begrip, evenmin bij ons als
elders. Een Provençaalsch dichter gebruikt wèl den term ‘mots bastarz’, maar in een
geheel anderen zin dan dien wij er aan hechten. Het is Pierre d'Auvergne, die aan
een zijner tijdgenooten verwijt dat hij een lied had gemaakt waarin ‘bastaardwoorden’
voorkwamen; de samenhang toont echter dat hij met zijn berisping bedoelt een
afkeuring van de taal van den dichter, die, uit Lombardije geboortig, de
Provençaalsche woorden verhaspelde. Maar bij de Romeinen wordt wèl reeds
onderscheid gemaakt tusschen ‘inheemsche woorden, vreemde woorden en
bastaardwoorden’1, met welke laatste bedoeld zijn die welke in het Latijn uit een
vreemd woord gevormd worden; Cicero en Horatius - het is algemeen bekend komen op tegen het gebruik van Grieksche woorden in het Latijn. Evenwel, termen
die zouden beantwoorden aan ons ‘zuiverheid van taal’, zijn, meen ik, in de Oudheid
onbekend. Deze uitdrukking berust op een uitbreiding van de beeldspraak die voor
de benaming ‘bastaardwoord’ aansprakelijk moet worden gesteld: het vreemde woord
werd vergeleken met een vrouw uit een ander land, met wie het een schande zou zijn
te huwen. Dit nu is tegenwoordig niet meer zoo. Ik twijfel eraan of zelfs de heftigste
tegenstander van vreemde woorden

1

Varro, de Lingua latina, X, 69: ‘Genera nominum sunt tria, unum vernaculum..., alterum
adventicium, tertium nothum ex peregrino hic natum’.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

27
een huwelijk met een niet-Hollandsche vrouw zou beschouwen als een bewijs van
gebrek aan vaderlandsliefde.
Maar ik herhaal, wat beteekenen dergelijke verstandelijke redeneeringen tegen
ons gevoel, dat nu eenmaal van een ‘zuivere’ taal houdt?
Dat velen onzer niet meer zulk een fellen krijg tegen de vreemde woorden zouden
willen voeren, is veeleer hierdoor te verklaren dat wij in het gebruik ervan - in
tegenstelling tot een vroeger geslacht - niet zoozeer een bewuste daad zien, maar
geneigd zijn het op te vatten als een gevolg van oorzaken die niet altijd zijn na te
sporen, en die van den wil van het individu onafhankelijk zijn. Zouden er wel afgezien van de weinige minontwikkelden die met een terloops opgevangen woord
willen schitteren, maar wier invloed op de taal gelijk nul is - zouden er wel menschen
bestaan die opzettelijk vreemde woorden gebruiken, met voorbijgang, willens en
wetens, van de daaraan beantwoordende inheemsche? Ik betwijfel het. Mevrouw
Bosboom - Toussaint, die de taal van haar Majoor Frans op zulk een milde wijze
van - ik zeg het met den grootsten eerbied voor haar talent - soms zeer zonderlinge
Fransche woorden voorziet, doet dat zonder twijfel om aan de brieven waaruit haar
roman bestaat, een gemeenzaam karakter te geven. Wij behoeven er niet aan te
twijfelen dat men vóór vijftig jaar in sommige kringen zóó heeft gesproken; mogelijk
is het ook dat de taal die Van Lennep, in zijn Ferdinand Huyck, aan van Reynhove
in den mond legt niet overdreven is. Niets belet ons aan te nemen dat deze beide
letterkundigen een beeld hebben geschapen dat aan de werkelijkheid heeft beantwoord.
Zou men dan mogen aannemen dat de personen van Mevrouw Bosboom en van Van
Lennep er zich van bewust zijn geweest dat zij zoo buitengewoon veel
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vreemde woorden gebruikten? Dat er voor hen als het ware telkens een
krachtsinspanning is noodig geweest om het inheemsche woord, dat zich opdrong,
terug te duwen? Immers neen. Zij spraken zoo omdat in hun omgeving aldus werd
gesproken, of omdat zij vooral Fransche boeken lazen, maar de taal die zij spraken
was hun natuurlijke taal; en als men tegen die taal bezwaren heeft, dan moet men
zijn verwijten niet tot haar richten, maar tot de onhollandsche omgeving van hen die
spraken. Misschien is dat wel de bedoeling van wie zich zoo boos maakt over het
overmatig gebruik van vreemde woorden, over het ‘misbruik’ ervan, als men dezen
term verkiest. Maar dan drukt hij zich toch wel wat al te beknopt uit. Immers,
‘misbruik’ van vreemde woorden is een tegenstrijdigheid; men gebruikt een woord
daar men het noodig heeft om zijn gedachte uit te drukken; het woord komt tegelijk
met de gedachte. Vandaar dat men geenszins het recht heeft het gebruiken van
vreemde woorden te brandmerken als ‘slordigheid’, hoe vaak dat ook geschiedt.
Slordigheid, gemakzucht! In geen geval kan dat een verwijt zijn, daar toch de
gemakzucht een der machtigste factoren is van taalontwikkeling, en allen die spreken
erdoor worden geleid. Veeleer zou ik willen beweren dat juist uit het feit dat het
vreemde woord hem die spreekt het eerst voor den geest komt, blijkt dat het tot zijn
eigenste taal behoort. Al moet hij maar één seconde nadenken om het Hollandsche
woord te vinden dat beantwoordt aan den hem meer gewonen vreemden term, dan
is daarmede het bewijs geleverd dat het vreemde, en niet het Hollandsche woord, tot
zijn taalschat behoort.
Taalhervorming is alleen te verwachten van hervorming van den geest. Die
overtuiging vooral maakt dat onze voorliefde voor zuiverheid van taal ons niet meer
zal
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verleiden tot voorstellen als die waaraan de geschiedenis onzer Maatschappij zoo
rijk is. Wij zien in dat, al moge men in zeer enkele gevallen erin slagen een inheemsch
woord met geweld te dringen op de plaats door een vreemdeling ingenomen, ten
slotte de beslissing of een vreemd woord al dan niet deel van onzen taalschat zal
gaan uitmaken, niet aan ons toekomt. Onder de zoogenaamd Nederlandsche woorden
zijn veel vreemdelingen die hier zijn ingeburgerd en waaraan niemand zich meer
ergert, al zien zij er nog zeer ‘uitheemsch’ uit. Noemen wij zelfs het begrip onzer
volkseenheid, het bij uitstek Nederlandsche, niet met de vreemde woorden nationaliteit
en nationaal, en is er iets Nederlandscher dan de taalkundige congressen? Welnu,
wie weet hoeveel der vreemde woorden die vele taalzuiveraars thans nog
verafschuwen, deze ‘loutering’ - om de beeldspraak vol te houden van ‘zuiverheid
der taal’ - nog zullen deelachtig worden?
Een zoogenaamde ‘taalzuivering’ door geleerden of letterkundigen heeft alleen
dàn eenige kans van slagen, als de vreemde woorden die men wil verwijderen slechts
in een kleinen kring gebezigd worden, en in de eigenlijke taal, de taal van het volk,
de levende bron waaruit de hoogere spreektaal put, onbekend zijn: en dan nog zal
de ‘zuivering’ nooit volkomen zijn; onder die ‘indringers’ zijn er die geroepen kunnen
worden een rol in onze taal te blijven spelen. De ‘taalzuivering’ van de zestiende en
zeventiende eeuw betrof uitsluitend de schrijftaal, misschien de spreektaal van de
hoogste kringen; de taal van het volk was vrij gebleven van dien vreemden invloed.
Anders zou geen Kamer In Liefde Bloeiende, geen ‘Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde’, geen ‘Congres’ ter wereld, in staat zijn geweest dien overvloed van
vreemde woorden te weren, en te beletten dat onze
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taal een ‘mengeltaal’ zou zijn geworden. Maar - in het voorbijgaan gezegd - ook al
was onze taal met Fransche woorden doorspekt geworden, ons eenheidsgevoel als
volk zou daardoor geenszins noodwendig zijn verzwakt.
Welke gevoelens men ook aan de vreemde woorden moge toedragen, niemand die
niet met groote belangstelling hun zeden en gewoonten bestudeert. Belangrijk schijnt
mij vooral de vraag toe, hoe het te verklaren is dat, in een bepaald geval, een vreemd
woord vasten voet in de taal heeft weten te krijgen. En ik bedoel hier niet die waarvan
het gebruik te verklaren is door de geschiedenis van de beschaving: zij zijn in het
land gekomen met de voorwerpen of denkbeelden die zij noemen: rechtstermen,
namen van artikelen van weelde, in het kort technische woorden in den ruimsten zin.
Daarnaast staan er echter veel die een algemeener begrip uitdrukken: bijvoegelijke
naamwoorden, zelfstandige naamwoorden die algemeene denkbeelden aanduiden,
werkwoorden die een ruim veld van toepassing hebben. Hoe komt het dat repareeren
en niet herstellen, amuseeren en niet vermaken, pleizier en niet genoegen, intiem en
niet gemeenzaam, cadeau en niet geschenk, jaloersch en niet ijverzuchtig tot de
gewone, eigenlijke taal behooren, terwijl de echt germaansche termen alleen in den
deftigen stijl worden gebruikt? Het spreekt vanzelf dat de verklaring hoogerop moet
worden gezocht; immers, dat wij de vreemde termen gebruiken, komt hiervan dat
wij ze van onze vroegste jeugd af hebben gehoord in de taal van het dagelijksch
leven; maar éénmaal toch moeten die woorden voor het eerst in een Hollandschen
zin zijn gebruikt; en éénmaal heeft zich het verschijnsel voorgedaan dat dit gebruik
is nagevolgd en gewoon is geworden. Dat er in
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dien tijd een Hollandsch woord zou hebben bestaan dat juist hetzelfde begrip uitdrukte,
is onmogelijk; in dat geval zou het gebruik van het vreemde woord een persoonlijk
iets zijn geweest van hem die het bezigde, en niet algemeen zijn nagevolgd.
Het is niet zonder belang dat te bedenken, alvorens zoo losweg te zeggen: ‘Waarom
zouden we een vreemd woord gebruiken als er een goed Hollandsch woord naast
staat?’ Indien, voor een bepaald begrip, een vreemd woord algemeen in gebruik is
gekomen, moet dat zijn omdat, op het tijdstip waarop het in gebruik kwam, geen
Hollandsch woord bestond dat die gedachte in al haar schakeeringen weergaf.
Want men moet erin berusten dat niet elke taal alle begrippen, al zijn het ook
‘algemeene’ begrippen, op eenvoudige wijze kan aanduiden. Ik leg den nadruk op
het woord ‘eenvoudig’; ik bedoel daarmede: door een enkel woord, en niet door een
omschrijving, door een korte uitdrukking in plaats van een omslachtige. Om ons te
beperken tot het Fransch - Prof. Verdam heeft nog onlangs erop gewezen dat geen
levende taal zulk een machtigen invloed gehad heeft als deze - het is geen toeval dat
ongeveer dezelfde Fransche woorden voor algemeene begrippen, zoowel bij ons als
in het Engelsch, Duitsch en Zweedsch - verder heb ik de vergelijking niet kunnen
uitstrekken - voorkomen. Ik heb een kleine proef genomen die aan deze bewering
eenige kracht kan bijzetten. Van de vreemde niet-technische woorden die bij ons in
gebruik zijn, heb ik drie lijsten gemaakt: de eerste bevat de zeer gewone woorden,
die door iedereen, zelfs de minder ontwikkelden, gebezigd worden; als voorbeeld
noem ik complimenten, casueel, solide, publiek; de tweede is samengesteld uit
woorden die wèl zeer alge-
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meen zijn, doch tot den begripskring van meer ontwikkelden behooren, zooals
officieel, ambitie, repeteeren, financieel; de derde eindelijk bevat termen die, naar
mij voorkwam, iets zeldzamer zijn (allures, latent, absurd). Dat die scheiding in
hooge mate persoonlijk, om niet te zeggen willekeurig is, en dat er geen scherpe
grenslijnen tusschen die groepen kunnen worden getrokken, zal ik U wel niet
behoeven te zeggen. De eerste telt ongeveer 60, de tweede ongeveer 125, de derde
ongeveer 100 woorden. Toen ik nu met die lijsten vergeleek die der Fransche woorden
in het Duitsch, samengesteld door Prof. Rümelin, kwam ik tot de volgende uitkomst:
van de eerste groep van Fransche woorden in het Nederlandsch wordt twee derden
ook in het Duitsch gebruikt, van de tweede acht negenden, van de derde vier vijfden.
Deze overeenstemming is verrassend, als men bedenkt hoe oneindig groot de kring
is der algemeene begrippen waarvoor het mogelijk zou zijn geweest dat een vreemd
woord werd gebruikt. De vergelijking leidt nog tot eenige andere gevolgtrekkingen,
die ik hier evenwel niet wil vermelden, daar zij mijn betoog slechts van ter zijde
raken.
Slechts in enkele gevallen zal men kunnen beslissen waarom het vreemde woord
in de taal is opgenomen. Op twee mogelijke gevallen zij men steeds verdacht. In de
eerste plaats onderzoeke men of, toen het vreemde woord in gebruik kwam, het
Nederlandsche woord reeds bestond, of wel eerst later is gemaakt door taalgeleerden.
Verder bedenke men dat tegen een enkel vreemd woord voor één begrip, een, zij het
ook Nederlandsche omschrijving, niet opgewassen zal blijken; een term als prestige
zal het, door zijn bondigheid alleen, steeds blijven winnen van zedelijk overwicht.
Maar hoeveel andere omstandigheden kunnen de overwinning van den vreemdeling
hebben
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veroorzaakt! Wij hebben hier te doen met een der verborgenste taalverschijnselen.
Dat klankharmonie daarbij een rol speelt, is zeker, evenals de zucht tot eufemisme;
mogelijk is het ook dat men een eigenschap met een vreemd woord noemt, omdat
zij bij het vreemde volk meer dan bij ons wordt aangetroffen; vaak zal het vreemde
woord in een vaste woordverbinding tot ons zijn gekomen; maar nog andere factoren
zijn in het spel, en niet in een vluchtige rede mag men het wagen die teere
vraagstukken te behandelen.
Het is, dunkt mij, nuttig, tegenover de pogingen tot zuivering van onze taal, ook
eens te wijzen op de onmisbaarheid van vreemde woorden voor elk beschaafd volk.
Geen taal is er die hun hulp kan ontberen. Prof. Mansvelt heeft, in een Vergadering
van de Vereniging tot Vereenvoudiging van de Schrijftaal, gewezen op het gevaar
dat in het gebruiken van vreemde woorden in onze schrijftaal is gelegen, met het oog
op haar verbreiding in Zuid-Afrika: de lezers daar begrijpen veelal die woorden niet.
De opmerking van den zoo bij uitstek bevoegden beoordeelaar heeft groote
instemming gevonden, en inderdaad, wie zou niet gaarne, vooral nu, met alle middelen
die hem ten dienste staan, den band met onze taalgenooten daarginds nauwer maken?
Het zij dan ook verre van mij den indruk zijner gezaghebbende woorden te willen
verzwakken; hij heeft, dunkt mij, volkomen gelijk wanneer hij zegt dat, waar een
Hollandsch woord bestaat, men geen vreemd woord moet bezigen. Alleen zou ik, in
verband met de denkbeelden die ik daareven heb ontwikkeld, groote omzichtigheid
willen aanbevelen. Het is uiterst moeielijk een grens te trekken tusschen noodige en
onnoodige vreemde woorden; en dit bedenke men wel dat, als de vreemde term ook
maar een ragfijn
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schakeeringsverschil in beteekenis met den inheemschen vertoont, zijn verlies een
verarming voor onze taal zou zijn.
Indien dan ook de spreektaal rijker is aan vreemde woorden dan de schrijftaal, dan
komt dat zonder twijfel voor een deel hiervan dat, als wij spreken meer dan als wij
schrijven, onze innigste gedachten tot haar recht komen.
Dames en Heeren, het is mogelijk dat sommigen van U vinden dat ik de vreemde
woorden te omzichtig behandel. En het kan wel zijn dat ik, door mijn studie van het
Fransch, meer dan anderen heb ondervonden hoe noodlottig het persoonlijk ingrijpen
van den mensch in de taal kan zijn. Voor het Fransch bestaat het vraagstuk der
vreemde woorden, thans ten minste, zoo goed als niet: het put uit het Latijn om de
leegten aan te vullen die zijn taalschat vertoont, en die Latijnsche termen worden
bijna onmiddellijk als Fransche gevoeld. Maar des te meer heeft de spraakkunst te
lijden gehad van de ‘grammairiens’. Niet alsof er gevaar bestond dat de taalevolutie
zelf zou worden tegengehouden; zij bemerkt het nauwelijks dat eenige Larousses
haar, als de Lilliputters met Gulliver deden, door draadjes willen tegenhouden. Maar
de zoogenaamde beschaafde klassen der maatschappij zijn dientengevolge aan allerlei
onnoodige kwellingen blootgesteld geworden. En zelfs tot nu toe is de stem van
Renan, die meer dan veertig jaar geleden in een der schoonste bladzijden van de
Origine du Langage deze grammatische bemoeiingen aan de kaak heeft gesteld, die
eens roependen in de woestijn gebleven.
In geen geval hoop ik dat gij mijn zachtheid tegenover de vreemde woorden zult
toeschrijven aan een te ver gedreven voorliefde voor het Fransch, de taal die ik bij
voorkeur beoefen. Ik stel er prijs op te verklaren
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- en deze bekentenis moge tevens rechtvaardigen dat ik gedurende een jaar Voorzitter
ben van de ‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’ - te verklaren, zeg ik, dat
naar mijn opvatting de studie van een vreemde taal, als is die nog levend, moet leiden
tot hoogere waardeering, eerder dan tot achterstelling der eigen taal. Gelijk wij ons
nergens gehechter voelen aan ons land dan in den vreemde, zoo wordt ons eerst door
de ernstige studie van een levende vreemde taal duidelijk dat er slechts één taal kan
zijn waarin wij ons geheel thuis voelen, die één met ons is en die ons in staat stelt
de fijnste schakeeringen van ons gemoedsleven te openbaren - en die ééne is onze
moedertaal.
En thans open ik deze Algemeene Vergadering.
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Bijlage II. Voordracht van den heer Dr. A.G. van Hamel.
Navolgingen en vertalingen van Victor Hugo in Nederland.
Dames en Heeren, Leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
Wie door studie en persoonlijke smaak de grensbewoner is geworden van tweeërlei
taalgebied, zóó dat hij met de eene taal omgaat als een trouwe bloedverwant, zich
achtend, een ‘zoon des huizes’, met de andere als een goed vriend, ‘als kind aan
huis’, gelijk men zegt, dien bezorgt het leven telkens allerlei genoegens, heele en
halve, allerlei verrassingen, aangename en pikante, een enkele maal een onvoorzien
konflikt, uit zijn dagelijkschen omgang met beide, of uit de ontmoeting van die beide
met elkaar, in zijn oor, zijn hoofd, zijn hart, geboren.
Meestal is hij het, de grensbewoner, wien de aangename taak te beurt valt het
kontakt tusschen beide te onderhouden, door nu eens ter rechter, dan ter linker zijde
- links het meest, want het is zijn studieveld - zijn bezoeken af te leggen, zijn navragen
te doen, zijn

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

37
onderzoekingen in te stellen, zijn diensten aan te bieden.
Maar 't kan ook geschieden dat de beide buren, in plaats van den heen-en-weer
trekkenden bezoeker thuis af te wachten, wenschen saam te komen op de grenslijn
van hun gebied, dat hem, den gedienstigen grensbewoner, wordt opgedragen ze tot
elkaar te brengen, ze tegenover elkander te plaatsen, hun ruilhandel te bevorderen,
hun onderlinge verhouding vruchtbaar te maken in wat men vroeger noemde ‘nut en
genoegen.’
Bij zulke gelegenheden verneemt hij vaak het een en ander omtrent vroegere
ontmoetingen, welke, eeuwen of enkele tientallen jaren geleden, tusschen die beide
hebben plaats gehad; hij verneemt van het onthaal den een eertijds door den ander
bereid, van hun geslaagde of mislukte pogingen om elkaar te verstaan, om de
ongelijkheid in manieren en voorkomen te bemantelen of te vergeten, om de gestalte
van den een te tooien met het kleed van den ander.
Wat van een dier ontmoetingen uit vroeger dagen door mij vernomen werd, zij
het mij vergund u heden te herinneren, of te verhalen.
Toen, nu ruim drie maanden geleden, Frankrijk het eerste eeuwfeest vierde van
den grootsten zijner moderne dichters, zond hij zelf, uit zijn Elysium, nog een
feestgeschenk, dat, onder meer, een herinnering bevatte aan Nederland. Op een der
bladzijden van den laatsten bundel - de trouwe Paul Meurice had gezorgd dat La
dernière gerbe den 26en Februari verschenen was, - herdenkt Victor Hugo, onder
meer, ‘het Waterland’, ‘La terre de l'eau.’
De verzen dragen de dagteekening Juli-Augustus 1861; ze zijn dus geschreven in
de periode der ballingschap van den dichter. Waar? en bij welke gelegenheid? Ik
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zou het niet met juistheid kunnen zeggen. In een zijner biografiën vind ik alleen
aangeteekend dat Victor Hugo op het einde van Mei van dat jaar het slagveld van
Waterloo bezocht heeft. Ook zijn er, in zijn correspondentie, brieven van Mei en
Juni 1861, gedagteekend uit Brussel. Waarschijnlijk is hij toen doorgereisd naar
Holland. In ieder geval zijn die verzen gedicht onder den rechtstreekschen indruk
van wat hij zag en hoorde.
Ce que j'ai sous les yeux et quel est ce pays,
Jugez-en:

zoo luiden de eerste regels van het gedicht.
Ik zal de lange beschrijving u niet voorlezen; velen uwer is zij zeker niet onbekend
gebleven. Bijzonder belangrijk is ze trouwens niet. Hier en daar een mooie, een
klinkende, of een aardige versregel:
Rotterdam est marquise, Amsterdam est duchesse.

Verder, van uw Rijn, o Leidsche vrienden,
Le Rhin, ce noir seigneur descendu des montagnes,
N'est plus qu'un bon bourgeois qui se retire aux champs.

Maar overigens de bekende indruk van den vreemdeling: eindelooze weiden,
knotwilgen, fraai opgeschilderde hooiwagens, het klokkenspel in de kerktorens;
vooral ook de smalle vaarten, waarover de schepen heenglijden alsof zij over de
landen zelve zweefden, zoo dicht bij den wal dat de boer en de schipper samen kunnen
praten, dichterlijk uitgedrukt:
La charrue est si près du mât qu'on fraternise;
L'aviron parle au soc et lui dit: Travaillons.

en dan, natuurlijk, de windmolens, reuzen tegen wie Don Quichotte zeker zou
gevochten hebben. Wel plastisch toch, met iets visionairs in de beschrijving dier
gevleugelde gevaarten:
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Et d'effrayants moulins aux vastes plates-formes,
Qui tournent éperdus et sombres dans le vent
Avec on ne sait quoi d'énorme et de vivant,
Frappant l'espace avec leurs bras de sauterelles,
Mêlent l'azur, la nue et l'ombre à leurs quatre ailes.

Ook een poëtische uitval tegen het klimaat:
Virgile frémissait de voir l'airain suer,
On tremble ici de voir le marbre éternuer,
Et l'on serait tenté d'emmailloter Pomone,
D'offrir un châle à Flore, et de faire l'aumône
D'un rayon de soleil à Phébus enrhumé.

Niets over het volk?
O zeker: 't is vroolijk.
... le rire est roi dans la maison;

verder:
... Ami, ce peuple est fort:
N'en rions pas!

En dan tot slot, na een herinnering aan de Geuzen: Men zou gemakkelijk den IJssel,
den Amstel, de zeven Provinciën kunnen namaken; men plaatse eenvoudig naast
elkaar, onder een regenachtigen hemel, gras en riet, stilstaand water en vlak land;
Mais ce qu'on ne saurait refaire, c'est la flamme
Qui, dans ce petit peuple, a mis une grande âme.

Misschien ook iets over het onderwerp dat ons hier het meest belang inboezemt, de
taal? Ja zeker. Luistert! Over deze, het voorwerp der vereering en der trouwe zorg
van ‘Letterkunde’, twee regels slechts, maar sprekend:
La langue, c'est l'étang; on entend coasser
Dans le mot la consonne, et dans l'eau la grenouille.

dat misschien zóó te vertalen zou zijn:
De taal is als de sloot; in beide hoort ge kwaken;
De kikkers onder 't kroos, de klanken in de keel.

Welnu, ook in dat Hollandsch gekwaak is de poëzie van Victor Hugo vertaald
geworden. Zoo straks zal ik er u iets van laten hooren. Maar ook nog op andere
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manieren heeft Nederland de .... beleefdheden die Victor Hugo voor land, volk en
taal ‘en portefeuille’ had, bij voorbaat beantwoord.
Die Hollandsche beleefdheden zijn vele geweest en velerlei. Zal ik spreken van
de enkele bezoeken door Nederlandsche letterkundigen den ‘illustre maître’ gebracht,
in dat tempeltje van de avenue d'Eylau, waar hij troonde als een god en gemoedelijk
babbelde als een vriendelijk oud heer? Maar één hunner, onze gestorven vriend Jan
ten Brink, heeft van zulk een bezoek, door hemzelven daar afgelegd, de meest
opgewonden herinnering thuis gebracht en haar voor de lezers zijner geschriften
bewaard1.
Of zal ik gewagen van de ovaties der menigte en de luisterrijke, hemzelven
verbazende ontvangst, Victor Hugo in 1866 ten deel gevallen, toen hij van Antwerpen
overstak naar Zeeland, doordrong tot Dordrecht en er, met zijn vroolijk reisgezelschap,
dat vermakelijk tochtje maakte, door een van zijn omgeving, in een zeer onderhoudend
boekje, Voyage en Zélande, prettig beschreven?
Uit dit boekje valt wel 't een en ander aan te teekenen. Bijvoorbeeld, de begroeting
van den jongen predikant van Goes, ‘un homme d'une trentaine d'années environ et
entièrement vêtu de noir’, die aan den dichter werd voorgesteld ten huize van den
heer Fransen van de Putte, bij wien hij gedejeuneerd had, en die toen tot hem zei:
‘Ce n'est pas seulement le poète que je salue en vous, je salue plus encore: je salue
le défenseur de l'humanité!

1

Men zie Van den Haag naar Parijs, Reisheugenissen (Guldens-editie no 122) blz. 143 vlgg.
De voorzitter was zoo vriendelijk er op de vergadering aan te herinneren dat een bezoek aan
Victor Hugo ook beschreven is in mijne Studiën en Schetsen. Het Letterkundig leven van
Frankrijk, 2e Serie blz. 237 vlgg.
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je salue le héros de la revolution litteraire de 1830!’ Groote verbazing in het
gezelschap der Franschen. ‘Wie had kunnen denken’, zegt de reisbeschrijver, ‘dat
wij in dien uithoek der wereld zulk een echo zouden hooren van de eerste opvoering
van Hernani?’ - Of zal ik 't woord aanhalen van den Dordtschen collega, gesproken
aan den voet van den beroemden preekstoel: ‘Wanneer ik, op dezen kansel, den
Bijbel heb voorgelezen, heb ik soms lust er een bladzijde uit Les Misérables op te
laten volgen.’ De echo was, zoo mogelijk, nog plechtiger, maar de klank kwam van
minder ver; de eerste deelen van de Misérables waren in 1862 verschenen. Ook dit
incident van die reis zou nog te vermelden zijn: Victor Hugo te Brouwershaven,
staande aan den voet van het standbeeld van Jacob Cats; twee poeziën tegenover
elkaar, het oerwoud tegenover den groentetuin der Muzen. Hadden ze elkaar iets te
zeggen? De reisbeschrijver merkt alleen dit op: ‘Van Jacob Cats hadden wij nooit
gehoord. Zelfs Victor Hugo, die toch alle dichters kent, wist ons maar weinig van
hem te vertellen. Maar hij schijnt de glorie te zijn van Zeeland.’
Ziedaar al wat ik, omtrent oude relaties tusschen Victor Hugo en Nederland, aan
de linkerzijde heb opgevangen. Aan den anderen kant heel wat meer.
Toen de Odes et Ballades, in 1828, in hun definitieven vorm verschenen waren, en
in 1829 de Orientales, heeft de lust om er enkele van te vertalen reeds vrij spoedig
de Nederlandsche letterkundigen bekropen die, omstreeks dien tijd, of iets later, voor
een vernieuwing onzer vaderlandsche dichtkunst begonnen te ijveren.
De allereerste, voor zoover ik heb kunnen nagaan, is geweest de dichter A. van
der Hoop Jr., in wiens bundel
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Poëzy, uitgegeven in 1830, vertalingen te vinden zijn van eenige gedichtjes uit de
Orientales, en wel ‘Hij’, ‘De smart van den Bassa’, ‘Het Grieksche kind’ (L'Enfant)
benevens eene, al te vrij behandelde, navolging van Lazzara, onder den titel ‘Het
schoone Grieksche meisje.’
Maar omtrent dienzelfden tijd is ook Potgieter, die een grooter artiest bleek te
wezen in 't vertalen van Fransche verzen, voor de verleiding bezweken. Onder de
vertaling van een der Odes, ‘Aan een jong meisje’, staat, in de uitgave zijner
gedichten, het jaartal 1830. 't Is fijn en rein, in 't Fransch en in 't Hollandsch beide,
zonder veel oorspronkelijks in beeld of gedachte: de raad aan een jong meisje om
lang jong te blijven, wat een dichterlijk gestemd jong mensch, Franschman of
Hollander, die pas in de wereld begint rond te kijken, - Victor Hugo was
drie-en-twintig jaar toen hij 't dichtte, Potgieter twee-en-twintig jaar toen hij 't
vertaalde, - wel eens lust heeft tot een mooi blond kind te zeggen. Dat de vertaler 't is Potgieter later meer gebeurd - een der regels van het oorspronkelijke niet goed
heeft begrepen, hindert niet. Er is evenveel poëzie, en slechts weinig minder
zangerigheid, in deze beide Hollandsche regels:
Een dartelend windje, op rozen zich wiegend,
Zoo vloeien uw dagen: gij smaakt en vergeet!

als in deze beide Fransche:
Votre âge insouciant est si doux qu'on l'oublie!
Il passe comme un souffle au vaste champ des airs.

al moet erkend worden dat de gedachte van 't vergeten in beide gedichtjes niet dezelfde
is.
Het verschijnen der Feuilles d'Automne, in 1831, deed de vertaallust in Nederland
nog toenemen. In dien bundel zocht men het liefst; elk dichter koos zich ‘Een
herfstblad’ uit, gelijk hij later, in Les Rayons et les Ombres bladerend,
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aan deze ‘Een lichtstraal, Victor Hugo afgespiegeld’ ontleende. Maar men sprokkelde
nog eens na in de eerste bundels en waagde zich zelfs aan een enkele Ballade.
De meer dan vijftig-jarige Tollens was er bij, die, evenals A. Van der Hoop Jr.,
de ‘ballade’ La Grand'mère in het Hollandsch navertelde. Doch het gretigst werd
door den twee-en-twintig-jarigen S.J. Van den Bergh naar de Fransche gedichten
gegrepen. In de door dezen in 1839 uitgegeven, ‘aan den dichter Ten Kate’ opgedragen
verzameling Uitheemsche Bloemen, tref ik aan: ‘Een Herfstlied’ (nummer XXI der
Feuilles d'Automne, dat bij Victor Hugo geen titel draagt), waaronder het jaartal
1835, verder, met het jaartal 1836, ‘Verwachting’ en ‘Verrukking’ (Extase) uit de
Orientales, ‘Jehovah’ en ‘De Maagd van Otaheite’ (‘Het Meisje’ ware beter geweest,
met het oog op titel en inhoud van het Fransche gedicht) uit het vierde Boek der
Odes, en ‘De bloem en de vlinder’ uit de, in 1835 verschenen, Chants du Crépuscule
(waar het geen titel heeft).1
Intusschen, al was de vreemdeling reeds sinds eenige jaren hier en daar ingehaald
en begroet geworden, zijn eigenlijken intocht heeft Victor Hugo toch pas in Nederland
gehouden toen, in 1839, het publiek werd toegelaten in de tuinkamer der Familie
Stastok en een Leidsch student hem daar op een avondpartijtje introduceerde, juist
op het oogenblik dat de vijftigjarige dienstmaagd ook binnenkwam, op haar
presenteerblad de aangekleede boterham torschend. Het bleek, bij die gelegenheid,
dat de naam van den Franschen dichter, omstreeks 1838, in Hollandsche burgerkringen
niet geheel onbekend meer was, al sprak de heer Van Naslaan zijn naam dan ook

1

In de Gids van 1838 vindt men nog, van denzelfden, ‘Haar Naam’ (Son Nom, Odes V, 13).
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uit ‘met vijf-en-twintig goede Hollandsche G's,’ en al meende deze dat hij ‘zoo'n
bloederig man was, die niets als ijselijkheden schreef.’
Vermoedelijk hadden Victor Hugo's drama's, waarvan men, al waren ze nog niet
in het Hollandsch overgebracht of in Nederland opgevoerd, toch wel had hooren
spreken (Hernani in 1830 vertoond, Le Roi s'amuse in 1832, in 1833 Lucrèce Borgia
en Marie Tudor, in 1835 Angelo Tyran de Padoue, in 1838 Marion Delorme en Ruy
Blas) den dichter die reputatie bezorgd. Dat vooral over Le Roi s'amuse (te Parijs
was het reeds na de eerste voorstelling verboden geworden) in Hollandsche
burgerkringen met afschuw gesproken werd, kan met zekerheid worden afgeleid uit
een curieus tooneeltje voorkomende in een Nederlandsch ‘Tooneelspel’ van den heer
A. Ruysch, opgevoerd in 1835 en getiteld Het kasteel van Tourville of de Hollandsche
Zeelieden in Frankrijk. In dit zeer chauvinistisch stuk, dat eindigt met de
geestdriftvolle emigratie eener Fransche adellijke familie naar Holland, treedt een
Franschman op, die zich laat doorgaan voor den Markies de Mortagnac, en die een
volmaakte losbol, valschaard en snoodaard blijkt te wezen. In het begin van het stuk
komt deze markies op lezend in een boek. Zoodra hij bemerkt dat hij niet alleen is,
‘steekt hij het boek in zijn borst’, maar ‘zoodanig dat, terwijl hij naar de Gravin snelt,
hetzelve door zijnen rok glijdt’, waarop het ‘door Ernestine (de kamenier) behendig
wordt opgeraapt en aan Emma (de freule) wordt overhandigd.’ Na een kort gesprek
over sociale openhartigheid, zegt de Gravin tot Mortagnac: ‘Mag ik ook vragen wat
gij met zooveel aandacht laast, toen wij U in uwe lecture stoorden?’ - Mortagnac
(verlegen) Ik .... ik las L'Homme des champs, van Delille. - Emma: ‘Ha! ha! zulk een
sa-
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menraapsel van afschuwelijkheden op rekening van den braven Delille te willen
stellen, dit is onvergeefelijk (Zij geeft hem het boek terug.) Ziedaar uwe fraaie lectuur;
(tot de Gravin) het is een van die zedelooze voortbrengselen van Victor Hugo, le Roi
s'amuse’. - De Gravin: ‘Hoe, Markies! dit walgelijk libel in uwe hand? Dit zijn de
fraaie letteren welke gij beoefent? In goeden ernst, dergelijke zedeverpestende lectuur
is bij uitnemendheid geschikt om zelfs dragonders te doen blozen!’ De Markies, die
nog drie bedrijven lang den verrader moet spelen, beweert, om zich te redden, dat
‘dit afschuwelijke boek’ hem niet toebehoort.
De opinie van den heer Van Naslaan was dus te verdedigen. ‘In dien tijd’, zegt
Jan ten Brink, niet volkomen juist, zooals wij zagen, ‘werd Victor Hugo alleen gelezen
en vertaald door een Leidsch student’. En die Leidsche student was daarbij nog
behoedzaam in het kiezen. 't Was toch zeker niet alleen om den lof van Koosje te
verdienen, maar omdat hij, de vier-en-twintigjarige Hildebrand, een ‘Hollandsche
jongen’ was, dat hij, als z i j n ‘Herfstblad’, een gedichtje had gekozen bijzonder
geschikt om het hart van Hollandsche moeders te winnen. Victor Hugo's poëzie heeft
altijd een zijde vertoond waardoor zij verwant kon schijnen aan de in ons vaderland
zoo geliefde en beoefende ‘poësie du foyer.’ Later zou zijn bekende bundel l'Art
d'être Grand-père door Charles Boissevain, in een hooggestemd Gidsartikel, aan elk
ter lezing worden aanbevolen en geroemd als een middel om ook ‘het ouderwetsche
Hollandsche gezin (te) handhaven en (te) bewaken’ (Gids 1877, III, 361 vlgg.).
Misschien had toch wel een ander Hildebrand's aandacht op ‘Lorsque l'Enfant
paraît’ gevestigd. Reeds vóór October 1835 had A. van der Hoop Jr. dit gedichtje in
't Hollandsch
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overgebracht. Die vertaling was op dat tijdstip door den heer Greb voorgedragen en
iets later, in 1836, uitgegeven1. Maar dat de Leidsche student goed gekozen had werd
bevestigd door twee andere dichters, die beide, - de een, Tollens, in hetzelfde jaar,
1839, de ander, Ten Kate, in 1881, - hetzelfde gedichtje hebben vertaald.
Ten Brink noemt Hildebrand's vertolking ‘meesterlijk’. ‘Meesterlijk’ is een heel
groot woord. Hoe verdienstelijk Hildebrand's vertaling in menige strofe moge wezen,
toch blijkt, uit een aandachtige vergelijking, dat de moeielijkheden door den vertaler
lang niet altijd overwonnen, ja, ook wel eens, niet gevoeld zijn geworden. Gedichten
overbrengen in een vreemde taal is zeker een van de zwaarste problemen die een
woordkunstenaar zich zelf stellen kan. ‘Transponeeren in een andere toonaard’ is
een uitdrukking die, als beeld heel aardig, toch maar heel uit de verte aanduidt wat
hier geschieden moet. Met andere woorden, andere klanken, soms zelfs met een
ander rythmus dan die van het oorspronkelijke, moet nagenoeg hetzelfde effekt
bereikt worden dat de vreemde dichter door de hulpmiddelen van zijn moedertaal
bereikte. Het rijm, voor dezen vaak een hulpvaardige wegwijzer bij 't kiezen van zijn
beelden of bij 't schikken van zijn gedachten, wordt zoo spoedig een hinderpaal
wanneer hetzelfde beeld, dezelfde gedachte moet worden teruggegeven.
O zeker, in Hildebrand's geval kon de stof zelve, de algemeene stemming, geen
moeite geven. Bij 't bezingen van een kind verdwijnt het verschil van nationaliteit
bijna geheel. Tegenover een kind is, om een Bijbelwoord

1

Namelijk, ingelascht, in de rede van den heer Greb, waarover later meer. Eerst in 1842
verscheen het gedichtje in een bundel van Van der Hoop, Lente en Herfst.
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over te nemen, Jood noch Griek, slaaf noch vrije, Franschman noch Nederlander,
maar allen zijn één. En zoo, bij dit onderwerp, elke nationaliteit nog een kleine
afzonderlijke nuance mocht vertegenwoordigen, welnu, dan kan men Hildebrand
den lof geven die schakeering in zijn Hollandsch liedje niet te hebben verwaarloosd.
Tegenover het Fransch tafereeltje, sober van toon, met iets gereserveerds, iets
voornaams in de betuigingen van genegenheid,
L'enfant paraît, adieu le ciel et la patrie
Et les poëtes saints! la grave causerie
S'arrête en souriant.

kan gerust dit gezellig, luidruchtig, goed-hollandsch tafereeltje geplaatst worden:
Het kind komt in: vaarwel Kunst, Godsdienst, Plicht en Staat,
't Wordt kusjens voor den mond en kneepjes in de wangen,
En jok en kinderpraat.

Hier hebben we, voorzeker, uitnemend geslaagde regels. Maar, waar de stof zelve
zoo gemakkelijk te behandelen was, moest de techniek daar niet haar uiterste best
doen om in woordenkeus, in rythmus en klank, zich zoo trouw mogelijk bij den
vreemden dichter aan te sluiten, hem zoo min mogelijk te ‘verraden’?
En nu treft al aanstonds de zorgeloosheid waarmee rythmus en rijm behandeld
zijn.
Victor Hugo's gedichtje bestaat uit negen strofen van zes regels - de bekende strofe
van Malherbe, - waarvan er vier twaalfsylbige versregels zijn met slependen uitgang,
terwijl de derde en de zesde regel slechts zes syllaben tellen en uitgaan op een vaste
vokaal. En hoe zangerig zijn die vrouwelijke rijmklanken gekozen! Hoe teekenend
meestal de woorden - echte ‘mots de valeur!’ - die aan het slot der regels klinken:
famille: brille, heure: pleure, phare: fanfare, fange: ange, arche:
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marche! Hoe juist, en hoe natuurlijk tevens, wordt voor het slotaccoord van den
slotregel van het gedicht het woord enfant bewaard, dat, in zijn eenvoud, nog eens
weer alle beelden samenvat, die, van den eersten regel af, de negen strofen door, het
gemoed hebben bekoord!
Hildebrand heeft ook wel strofen van zes regels, maar in bijna alle is de derde
regel evenlang als de beide eerste en zelfs de laatste is niet altijd korter. Hierdoor is
het vers langer geworden dan het oorspronkelijke, en men weet dat, in een vers,
overvloedige ruimte zoo licht door ‘chevilles’ wordt aangevuld. En nu moge het
Hollandsche ‘huisgezin’ een passend equivalent wezen voor 't Fransche ‘famille’, er klinkt toch een andere, een frisscher, hooger, fijner toon in dezen aanhef:
Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux.

dan in dezen:
Als 't kindje binnenkomt, zoo juicht heel 't huisgezin,
En haalt het met een lach en zoete woordjes in.
Het schitteren van zijn oog deelt aan elks oog zich mede.

Zijn de andere Nederlandsche poëeten gelukkiger geweest? Tollens zeker niet, die
- hij was ook geen ‘Romantiker’ - begon met aan het gedichtje een deftigen titel te
geven: Het kind van den huize, en die toen aldus voortging:
't Is feestdag in 't gezin; de vrienden en vriendinnen
Verschenen in de zaal; nu treedt het kind ook binnen,
En glimlacht minzaam, buigt en groet.

Wat dunkt u van de maniertjes van de kleine? Is hij niet wél-opgevoed? En wat komt
hij laat! Pas aan 't eind van den tweeden regel. Eerst moeten we al de oomes en tantes,
al de vrienden en vriendinnen zien plaats nemen. Dan mag ook 't kind ‘binnentreden.’
In den aanhef blijft Hildebrand ongetwijfeld ‘de mees-
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ter.’ En noch Van der Hoop, noch Ten Kate, die de eerste woorden letterlijk meenden
te moeten vertalen, de een met ‘Wanneer het kind verschijnt’, de ander met ‘Zoodra
het kind verschijnt’, geven den indruk dier allen verrukkende ‘verschijning’ terug
zooals Hildebrand het gedaan heeft, met zijn eenvoudig ‘Als 't kindje binnenkomt.’
Alleen zou men kunnen vragen of de kracht van het Fransche ‘paraît’ niet nog beter
zou uitkomen zoo de aanhef enkel luidde: ‘Daar is het kind!’ want Victor Hugo zegt
niet of de deur behoedzaam opengaat en het kindje naar binnen stapt, dan wel of de
deur openvliegt en de kleine de kamer binnenholt, of misschien - want ook dit
tooneeltje is denkbaar - of het ventje, met den breeden hoed op de blonde haren,
terwijl de andere leden van 't gezin in de tuinkamer zitten te keuvelen en te redeneeren,
op eens, in zijn stralende bekoring, op den drempel van de wijd opengeslagen tuindeur
vóór hen staat.
In de laatste strofe van het gedichtje is Victor Hugo niet in elk opzicht gelukkig
geweest. Om van zijn ‘cage sans oiseaux’ maar te zwijgen, die immers het droevig
beeld van gevangen vogels voor den geest roept, en waarvoor Hildebrand, met veel
takt, de ‘schaapskooi zonder lammeren’ in de plaats stelde, - het is wel jammer dat
de mooie slotregel ‘La maison sans enfant’, ter wille van het rijm, dien banalen
derden regel ‘Dans le mal triomphant’ heeft te voorschijn geroepen. In 't Hollandsch
was ‘kinderloos’ het aangewezen slotwoord. Toch is het Hildebrand te vergeven dat
hij het opofferde en schreef ‘Of kinderlooze woning zien’, als men bemerkt dat de
drie andere vertalers met den correspondeerenden derden regel ook aan 't haspelen
geweest zijn en dat Ten Kate ‘dans le mal triomphant’ aldus vertaald heeft: ‘Al zijn
ze nog zoo boos.’
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Ik heb bij dit bekende gedichtje van Victor Hugo wat lang stil gestaan, omdat het
een goede gelegenheid bood het werk van eenige der Nederlandsche vertalers tot
voorwerp te maken van een vergelijkende studie over Hollandsche verskunst.
Toch kunnen ook nog andere daartoe dienen. Ik kies er twee, waaruit vooral kan
blijken hoeveel artistieker Potgieter zijn taak van Victor-Hugo-vertaler opvatte dan
zijn tijdgenooten of zijn jongere confrères.
Aan L'Attente, uit Victor Hugo's Orientales, hebben drie Nederlandsche dichters
hun talent beproefd: Potgieter - deze zelfs twee maal1, - S.J. Van der Bergh en Ten
Kate. 't Is een mooi, vlug en zangerig gedichtje en bestaat uit drie strofen, elk van
zeven versregels, zoodat een der drie rijmen er driemaal in herhaald wordt: een roep
van het met ongeduld wachtende meisje tot eekhoren, ooievaar, arend en leeuwrik,
om zoo hoog te klimmen en te vliegen als zij kunnen en te zien of de helmpluim van
haar minnaar en zijn dampend paard niet aan den horizont zich vertoonen:
De eerste strofe haal ik aan:
Monte, écureuil, monte au grand chêne
Sur la branche des cieux prochaine,
Qui plie et tremble comme un jonc.
Cigogne, aux vieilles tours fidèle,
Oh! vole et monte à tire-d'aile,
De l'église à la citadelle,
Du haut clocher au grand donjon.

Bij de drie Nederlanders treft reeds aanstonds het verschil in den titel. Terwijl Van
den Bergh en Ten Kate

1

Een blijkbaar gecorrigeerde redactie wordt gevonden in de Gids van 1837 bl. 37 en in
Verspreide en nagelaten Poëzy I blz. 205, waar het deel uitmaakt van een kleinen cyclus,
Liefde; de oudste redactie is bewaard in zijn Poëzy II (1875) blz. 47.
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Attente met ‘Verwachting’ vertaalden, schreef Potgieter ‘Verbeiding’.
Bij hem luidt de aanhef aldus:
Klim, Eekhoorn, naar dien tak der eiken,
Die tot den hemel schijnt te reiken
En buigt en siddert als een riet.

't Is jammer dat hij den passus van den klapwiekenden ooievaar niet heeft gevat, die
- 't is duidelijk - niet hooger kan of wil klimmen dan zoover als oude muren reiken,
en wien het meisje toeroept dat hij ten minste moge vliegen, eerst op den hoogen
kerktoren en dan op de tinnen van het slot. Potgieter laat zijn ‘Eiber’ in die oude
burcht wonen en vermaant hem te klimmen op den toren der kerk, die hoog uitsteekt
boven dien van het kasteel.
Vlieg, Eiber! vlieg van d'ouden toren,
Dien ge u ten nest hebt uitgekoren,
Ter kerkspitse in het zwerk verloren,
Die 't slot aan hare voeten ziet.

Maar, al beging hij hier een vergissing, hoeveel getrouwer vertaald, in den goeden
zin, zijn bij hem de vlugge strofen dan bij Van den Bergh, die de heele sensatie van
klimmen en vliegen ter neer drukt onder den deftigen stap zijner lange versregels:
Gij Eekhoorn! klim, beklauter de eikentwijgen,
Die naar 't azuur van de effen transen stijgen,
Beklim dien tak, gewiegd door 's koeltjens zucht.

Ten Kate maakte het zich gemakkelijk. Van de drie strofen liet hij er één weg, van
de zeven regels waaruit elke strofe in het oorspronkelijke bestaat, werd er één
geschrapt, hetgeen den dichter de moeite bespaarde voor één zijner rijmen drie
rijmwoorden te zoeken. Bovendien verving hij het eekhorentje en de leeuwrik door
een duifje en den dageraad. Daar hij nu ook nog aan
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elk der versregels zes syllaben gaf in plaats van zeven, heeft hij er wel een aardig
Hollandsch liedje van gemaakt, maar Victor Hugo's ‘Orientale’ is het niet.
Een ander gedicht, Pour les Pauvres, uit de Feuilles d'automne, - het onderwerp
was wel geschikt om aan de liefdadige Nederlanders te behagen - is, behalve door
Potgieter in 1835, vertaald geworden door Bernard ter Haar in 1841, en later, in 1881,
door Ten Kate. Potgieter gaf het gedichtje tot titel ‘Mededeelzaamheid’, de beide
anderen schreven er eenvoudig boven, zooals Victor Hugo gedaan had, ‘Voor de
Armen’.
Er is - niet onnatuurlijk bij zoo'n beroep op de liefdadigheid, - nog al wat rhetorica
in dit gedicht. Maar er komen toch ook aardige regels in voor. Zoo, bijvoorbeeld
deze, waarin het heet van de rijken, voor wie een kostbare pendule de uren slaat die
voorbijtrekken:
Tandis qu'un timbre d'or sonnant dans vos demeures
Vous change en joyeux chant la voix grave des heures,

wat Potgieter, wel niet heelemaal zuiver, maar toch teekenend, aldus teruggeeft:
Voor wie de stem des tijds haar rauwheid heeft verloren,
Daar gij der uren vlugt in lieflijk spel moogt hooren.

Ter Haar deed het al minder goed en bracht er, met zijn ‘vroolijk’ snellen der uren
een onjuiste gedachte in, toen hij schreef:
Als 't gouden speelwerk dat u de uren toe moet tellen,
U meldt in zangerig spel, hoe vroolijk de uren snellen.

Maar Ten Kate deed het al heel ongelukkig, toen hij die regels aldus nadichtte:
Terwijl dan 't speelwerk u, wat ge anders zoudt vergeten,
In lieflijke muziek der uren vlucht doet weten.

Uit ditzelfde gedicht moet ik nog drie regels aanhalen,
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omdat ze teekenend zijn voor den geestelijken stand der beide laatstgenoemde
vertalers.
Victor Hugo, van ‘le banquet du bonheur’ gewagend, waar slechts weinigen vrij
kunnen toetasten, schreef:
Tous n'y sont pas assis également à l'aise.
Une loi, qui d'en bas semble injuste et mauvaise,
Dit aux uns: Jouissez! aux autres: Enviez!

Potgieter, al heeft hij den zin van ‘d'en bas’ alweer niet heelemaal gevat, dichtte den
Franschman moedig die scherpe tegenstelling na:
Niet allen zijn er nog op zacht fluweel gezeten.
Een wet, die wij omlaag vaak onrechtvaardig heeten,
Roept d'eenen toe: Geniet! en d'anderen: Benijdt!

Bij Ten Kate amendeerde de protestantsche theologie en de protestantsche ethiek
die verzen aldus:
Hoevelen, die zelfs daar hun rechte plaats niet vonden!
Een wet, wier billijkheid wij dikwerf niet doorgronden,
Zegt tot den een: ‘Geniet!’ roept d'ander toe: ‘Ontbeer!’

Bernard Ter Haar was nog absoluter in zijn eisch tot die arme ‘benijders’, om elke
aandoening te laten varen. Hij schreef:
Niet elk gevalt de rang door 't lot hem toegemeten!
Een onverbidbre wet (die velen onrecht heeten),
Zegt tot den een: ‘Geniet!’ tot d'ander: ‘Zie het aan!’

't Kan vreemd schijnen dat Victor Hugo's beroemd gedicht Napoléon II, uit de Chants
du crépuscule, later zoo dikwijls voorgedragen, niet aanstonds de professioneele
dichters dier dagen tot vertalen heeft uitgelokt. Misschien achtten zij dit werk te
moeielijk. Doch een niet-professioneel dichter, de heer Jan J.F. Wap, ‘Koninklijke
Militaire Academie-leeraar’ te Breda, heeft zich laten overhalen het te doen. In 1832
verscheen zijn vertaling als bijlage van de Nederlandsche bewerking eener Engelsche
biografie van den Hertog van Reichstadt.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

54
Merkwaardig is dit werk van den heer Wap in meer dan één opzicht. Vooreerst,
omdat de vertaler begint met een overzicht te geven van ‘den loop van 's Dichters
gedachten en de wijze waarop zij zich ontwikkelen.’ Verder, omdat hij, ‘daar er geen
eigenlijk moreel slot aan het Fransche vers gevonden wordt’, zich ‘niet heeft kunnen
onthouden er dat met een paar regels aan toe te voegen.’ Maar vooral ook om de
groote bescheidenheid van dezen vertaler en zijn hoog opzien tegen Victor Hugo's
genie.
‘Hierbij’, schrijft hij in de voorrede, ‘mijn vertaling van het gedicht - ik zeg daar
vertaling; maar is dat wel het juiste woord? Ik geloof neen en vraag er verschooning
voor; maar twijfel of er ook wel iemand zal gevonden worden berekend om den
dichter Victor Hugo naar den letterlijken zin des woords te vertalen.’ Hij verzocht
dat, bij de uitgave, ook het oorspronkelijke zou worden afgedrukt, ‘niet om het publiek
te kunnen laten oordeelen over de getrouwheid, maar over de afwijking mijner
vertolking, of hoe men dien arbeid ook noemen moge.’
Inderdaad is 't stuk een nog al heel vrije bewerking van 't beroemde gedicht; van
de zoo gevariëerde ‘rythmen’ van het oorspronkelijke en den kunstigen bouw der
strofen vindt men bij den heer Wap niet veel terug.
Victor Hugo begint, zooals men weet, zijn gedicht met een jaartal: ‘Mil huit cent
onze!’ Ten Kate zou er, later, geen bezwaar tegen hebben ook een Nederlandsch vers
aldus te laten beginnen. Hij schreef: ‘'t Jaar achttien-honderd-elf!’ Maar de heer Wap,
overeenkomstig den eisch van zijn tijd, moest deftiger wezen; het prozaïsche jaartal
werd vervangen door ‘Verbazend tijdsgewricht!’
Intusschen wordt, bij andere gelegenheden, de poëzie
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van Victor Hugo door hem nog al eens in proza omgezet: Het mooie slot der eerste
afdeeling:
Comme un aigle arrivé sur une haute cime
Il cria tout joyeux, avec un air sublime:
‘L'avenir, l'avenir, l'avenir est à moi!’

vind ik bij hem aldus nagerijmeld:
En stijgend, als op aadlaars-vlucht,
Geeft hij zijn geest in woorden lucht,
En 't klinkt langs beide polen heen:
‘Mij is de toekomst, mij alleen!’

Ik heb de vertaling niet aandachtig genoeg gelezen om na te gaan of de heer Wap
het Fransch van zijn origineel wel voldoende verstond.1 Maar in de voorrede treft
mij zijn verwijt, dat er in Victor Hugo's gedicht ‘veel voorkomt wat op geen
goudschaaltje zou mogen worden gewogen zonder gevaar te loopen van te ligt te
worden bevonden.’ 't Voorbeeld dat hij aanhaalt is niet heel gelukkig. In Napoléon
II wordt van het eerste geschreeuw van den jongen koning van Rome gezegd:
Et son cri, ce doux cri qu'une nourrice apaise,
Fit, nous l'avons tous vu, bondir et hurler d'aise
Les canons monstrueux à ta porte accroupis.

Die ‘huppelende kanonnen’ leken den ‘Militairen Academie-leeraar’ bedenkelijk.
Dat ‘bondir’ opspringen beteekent en hier den schok moet teekenen van 't kanon dat
wordt afgeschoten, schijnt hij niet te hebben vermoed.
Dan wist Ten Kate het beter, wiens bewerking van Napoléon II tot de best geslaagde
zijner Hugo-vertalingen moet gerekend worden, toen hij schreef:
En op zijn zacht geschrei, daar trilden de kanonnen
Voor 't kerkportaal op hun affuiten, en begonnen
Uit monden van metaal een dondrend welkomstlied!

1

Eene ‘Beoordeeling’ van Wap's ‘Navolging’ door P.A.L. von Eichstorff verscheen in 1833.
Ik heb haar niet kunnen inzien.
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't Is waar, ‘trillen’ is niet geheel juist; maar nu de affuiten er bij genoemd worden is
de bedoeling toch duidelijk. Alleen doet dat ‘kerkportaal’ mij vragen, of de dichter
Ten Kate wel ooit, op de Esplanade des Invalides, de veroverde kanonnen heeft zien
staan. Ik vrees dat de ‘Dôme des Invalides,’ die hij zoo klakkeloos met ‘Dom’ vertaalt,
door den Amsterdamschen predikant, uit de verte, in plaats van voor een koepeldak,
voor een kathedraal is aangezien.
De man die den heer Wap tot het vertalen van Napoléon II had aangespoord, was
de Groningsche hoogleeraar in de vaderlandsche letterkunde, professor Lulofs.
Deze hield zich, juist in die dagen, nog al druk met Victor Hugo bezig en was ook
zelf aan 't vertalen gegaan - niet van 's mans poëzie, maar van zijn proza. Tot objekt
van dit werk had de hoogleeraar gekozen een Fragment sur la peine de mort, dat hij
had aangetroffen in ‘de zoo belangrijke Revue de Paris.’ Het is gedagteekend van
15 Maart 1832 en werd door Victor Hugo gebezigd als voorrede voor eene nieuwe
uitgave van zijn bekenden roman Le dernier jour d'un condamné1.
‘Ik heb dit stukje niet vertaald’, schrijft prof. Lulofs, wijl ik het met den schrijver
over de afschaffing der Doodstraf eens ben. Integendeel!.... Blootelijk.... om het
zeldzame en vreemdsoortige van den stijl heb ik dit opstel in een Hollandsch kleed
gestoken. De levendigheid toch van dien schrijftrant, hoe grillig soms ook de
mengeling in denzelven van het nu eens roerende, dan ijzingwekkende, dan spottende,
vinnige en luimige, de rijkdom, in beelden en bewoordingen ten toon gespreid, en
wat dergelijke eigenschappen meer zijn, be-

1

Thans is het, in de uitgave Ne varietur, te vinden in den bundel Roman II bl. 279 al. 3 vlgg.
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haagden mij, en mij bekroop de lust om eens de proef er van te nemen, in hoever
zich dit alles in eene vertaling behouden liet. Het is toch een mijner grootste
genoegens, in dier voege onze taal tegen een vreemde te laten wedijveren, en, mag
ik het zoo eens heeten, te laten worstelen.’ - ‘Immers’ gaat hij voort, ‘wanneer mij
dan deze of gene uitdrukking door juistheid of schilderachtigheid treft, snuffel ik
zoo lang in alle hoeken van ons taalmagazijn rond, totdat ik een woord gevonden
heb hetwelk ook die eigenschappen bezit, of ten minste het mangel daaraan weer
door andere, even loffelijke hoedanigheden poogt te vergoeden. In dat opzigt is het
echter veel moeielijker uit het tegenwoordige dan uit het vroegere Fransch eene
lettervrucht op onzen bodem over te planten.’
Men bemerkt het, de Groningsche professor wil zijn werk beschouwd zien als een
oefening in wat men heden ten dage noemt, Nederlandsche woordkunst. Hij levert
dus, vooral daar hij zijne vertaling van aanteekeningen vergezeld doet gaan, een
interessante bijdrage tot de geschiedenis onzer taal uit de eerste jaren van 1830.
Wat hij schrijft over den strijd tusschen de ‘romantieke’ en de ‘klassieke’ school,
die, zooals hij, vreemd genoeg, verzekert, ‘naar zijn einde begint te spoeden’, - over
Victor Hugo als ‘de lieveling van het Publiek’, wiens werken ‘door Boekhandelaren
tegen goud worden opgewogen’, over Notre-Dame de Paris (in 1831 verschenen),
welk ‘verzinsel’ hij ‘met ingespannen aandacht’ had gelezen’ - laat ik thans rusten,
al is het van belang voor onze kennis der waardeering die Victor Hugo destijds in
Nederland vond.
Professor Lulof's vertaling is met zorg en smaak bewerkt. Hij vindt soms aardige
equivalenten, zooals een
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arme-zondaars-tronie voor un air piteux, in de bres springen voor prendre en main
la cause de, en hij had vast wel reden om tevreden te zijn over zich zelf, toen hij de
uitdrukkingen, door Victor Hugo aan de taal der bloemisten ontleend, émonder,
ébrancher, étêter la société aldus teruggaf: ‘de maatschappij uit te snoeien, uit te
takken, uit te toppen.’
Zijn streven om alle bastaardwoorden te vermijden geeft hem wel eens zonderlinge
uitdrukkingen in de pen, bijvoorbeeld, waar hij ‘un budget apoplectique de quinze
cents millions’ vertaalt met ‘een beroerte-ziek budget van vijftienhonderd millioen’,
waarbij 't ons vreemd voorkomt dat de man die ‘apoplektisch’ niet gebruiken wilde
en het door een vreemde, niet eens volkomen juiste, vertaling verving, niet voor
‘budget’ het woord ‘staatsbegrooting’ in de plaats stelde. Dit woord werd toch in
dien tijd reeds officiëel gebruikt. Of het woord ‘staatsgreep’ toen reeds goed
Nederlandsch was, mag worden betwijfeld, wanneer wij dezen zin: ‘quatre malheureux
ministres pris la main dans le sac des coups d'état,’ vrij onbeholpen, aldus vertaald
vinden: ‘vier Ministers betrapt terwijl zij de hand in den zak der waagstukken van
staat staken’, waarbij de vertaler ook niet schijnt te hebben geweten dat ‘prendre
quelqu'un la main dans le sac’ eene gewone Fransche uitdrukking is voor ‘een dief
op heeterdaad betrappen.’
Overigens is zijne kennis van het Fransch voldoende, al slaat hij wel eens een
enkele maal de plank mis, bijvoorbeeld waar hij rare met vreemd vertaalt en estomper,
dat verdoezelen beteekent, met beschilderen; wanneer hij in ‘la mécanique du Dr.
Guillotin’ des doctor's werktuigkunde ziet, in plaats van zijn machinerie, en voor
balayer des copeaux de requisitoires in de plaats stelt papierstapels
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van strafeischen wegvagen. Zonderling is het ook, waar de oude galg van Montfaucon
beschreven wordt, hem brutes assises (fundeerblokken van ongehouwen steen) te
zien vertalen met barbaarsche zittingen en de brochettes de squelettes (ritsjes
skeletten) tot geraamtepinnen te zien maken. Maar zulke vergissingen zijn een
uitzondering1.
't Is ook wel opmerkelijk, dat de Groningsche hoogleeraar Parijs heelemaal niet
schijnt te kennen. Hij vertaalt ‘le faubourg du Temple’, met ‘de voorstad des
Tempels’; hij teekent aan bij ‘la cuisine de M. Véfour’: ‘Véfour schijnt een Parijsche
gaarkok’, en - nota bene! - bij ‘le panier rouge’: ‘waarschijnlijk de mand waarin de
kleederen der gestraften geborgen werden’.
Maar interessant is zijn werk bovenal omdat het zeer sterk den indruk geeft dat
het Hollandsch van den heer Lulofs veel meer verouderd is dan het Fransch van
Victor Hugo. Ouderwetsch, ten minste, klinkt een fraze als deze: ‘De vraag over de
doodstraf kwam opnieuw ter bane’, terwijl de Fransche volzin: ‘La question de la
peine de mort fut remise sur le tapis’ vandaag had kunnen geschreven zijn. Hetzelfde
geldt van deze Fransche uitdrukking: ‘de ces hommes qu'on a pu rencontrer dans un
salon’, tegenover de Hollandsche vertaling: ‘van die

1

Voor filologen is de volgende passus niet onbelangrijk. Victor Hugo schreef, van zekeren
Procureur-Generaal: ‘il avait mangé toute sa vie le pain trempé de sang des réquisitoires,’
hetgeen, natuurlijk, zeggen wil: ‘zijn heele leven had hij het met bloed doorweekte brood
gegeten dat met requisitoiren verdiend wordt.’ Professor Lulofs keurt, in een noot, die
uitdrukking af, nadat hij haar eerst, onjuist, aldus vertaald heeft: ‘zijn geheele leven door
had hij het brood, van het bloed zijner strafeischen doorweekt, gegeten.’ Een filoloog zou
hier kunnen conjectureeren dat, in den tekst door Lulofs gebruikt, in plaats van de sang, du
sang gestaan heeft, en de ses voor des. Maar ik geloof dat de fout bij den vertaler gezocht
moet worden.
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soort van lieden die men in een gezelschapszaal heeft kunnen bejegenen’, van ‘votre
statue est à refaire’, tegenover ‘uw standbeeld moet herdaan.’ Maar we mogen vast
wel aannemen dat professor Lulofs er op uit is geweest om deftig Nederlandsch te
schrijven, terwijl Victor Hugo aan de goede Fransche traditiën omtrent de verhouding
tusschen spreektaal en schrijftaal is getrouw gebleven.
Met het overbrengen van Victor Hugo's d r a m a t i s c h e n arbeid op het Nederlandsch
tooneel is minder haast gemaakt dan met het overbrengen zijner lyriek in onze
letterkunde1. Ik wees er reeds op, hoe weinig kans er voor stukken als Le Roi s'amuse
bestond om aan de tooneelschrijvers en het tooneelpubliek van omstreeks 1835 te
behagen. Bovendien waren de meeste zijner drama's immers in verzen geschreven,
zoodat er voor de vertolking dier werken meer geduld en meer talent vereischt werd
dan in de kringen der tooneelmannen werd gevonden.
Ik moet toch een uitzondering maken voor den onvermoeiden Hugo-vertaler A.
van der Hoop Jr. Van dezen vond ik vermeld - maar het is mij niet gelukt het werk
zelf ter inzage te krijgen, - Han van Ysland, ‘dramatisch tafereel’ (1837).
Waarschijnlijk hebben we hier te denken aan eene Hollandsche bewerking van het
drama Han d'Islande, door Octo en Palmir uit Victor Hugo's

1

Hoever zijn lyrische gedichten doordrongen bewijst wel het opnemen, in den Drentschen
volksalmanak van 1840, van de vertaling van Extase, onder den titel ‘Verrukking’. Een
vreemde keuze, als men bedenkt dat de dichter hier droomt aan den oever der zee, wat voor
de heidebewoners van Drenthe toch geen dagelijksche bezigheid was.
Volledigheidshalve vermeld ik hier nog dat de Vlaamsche dichter Ledeganck eenige der
oudere gedichten van Victor Hugo vertaald heeft en dat al de Ballades, in 1845, in het licht
zijn verschenen vertaald door den Vlaming Eugène Edw. Stroobant.
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roman van dien naam getrokken, en dat, in Januari 1832, in het ‘Théâtre de l'Ambigue
comique’ is vertoond geworden.
Maar eindelijk kwam dan toch ook voor enkele van Hugo's drama's de dag der
opvoering in Nederland.
In 1842, dus juist een jaar voordat de meester zelf zou ophouden tooneelschrijver
te zijn, vertaalde, niet een dichter, maar een tooneelspeler, de heer C.J. Roobol, het
in proza geschreven drama, Angelo, Tyran van Padua. Hij beweerde ‘het Fransch
van Victor Hugo vrij gevolgd’ te hebben. Maar, voor zoover ik heb kunnen nagaan,
- want het stuk is in druk verschenen - is hij van den Franschen tekst nagenoeg niet
afgeweken. Het werk bood eigenaardige moeielijkheden, die een taktvol bewerker
zou hebben overwonnen, maar waarmee de heer Roobol niet goed raad heeft geweten.
Bij het doorbladeren van het boekje viel mijn oog op een stukje dialoog, dat in het
Fransch aldus luidt: ‘M'aimes-tu?’ vraagt Tisbe aan Rodolfo. Hij antwoordt: ‘Qui
ne vous aimerait pas, Tisbe?’ Waarop zij, ongeduldig, repliceert: ‘Si vous me dites
encore vous, je me fâcherai’. - De vertaler kon, natuurlijk, in 1842, geen je en jou
op het tooneel laten zeggen. Misschien ook voelde hij wel het verschil tusschen het
Fransche en het Hollandsche ‘tutoiement’: door het eerste wordt de innigheid eener
verhouding uitgedrukt, door het ander alleen de familiare voet aangegeven waarop
men met iemand staat.
En zoo maakte hij er maar iets anders van. Tisbe: ‘Rodolfo, bemint ge mij?’ Rodolfo: ‘Wie zou u niet beminnen, Tisbe?’ - Tisbe: ‘Niet dien koelen afgemeten
toon, of ik word boos.’ Heel handig is die laatste zin niet. Er zou toch wel iets anders
op te vinden zijn geweest. De vertaler had het verschil kunnen zoeken, niet
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in je en u, maar in de verschillende Nederlandsche equivalenten van het Fransche
werkwoord aimer. Bijvoorbeeld aldus: ‘Heb je me lief, Rodolfo?’ - ‘Wie zou niet
van je houden, Tisbe?’ - ‘Van me houden! van me houden! Gebruik dat vervelende
woord nu niet meer, of je maakt me boos.’
Angelo is op het repertoire gebleven en de hoofdrol, na Roobol, herhaaldelijk door
Veltman gespeeld. Deze tooneelspeler heeft, het voorbeeld van zijn voorganger
volgend, een paar andere drama's van den Franschen dichter vertaald, en wel, Marion
De Lorme, in 1870, en, in 1885, Maria Tudor1. Reeds vroeger, in 1854, had de heer
F.H. Greb eene vertaling in verzen gegeven van Ruy Blas, waarvan hij, in 1870, een
tweede uitgaaf bezorgde, terwijl hij, ten behoeve der Rederijkers, in 1868 het eerste,
in 1869 het tweede bedrijf van Hernani op rijm bracht. Een volledige bewerking van
dit laatste drama, ook op rijm, verscheen in 1893, van de hand van een anderen
tooneelspeler, den bekenden regisseur der Rotterdamsche tooneelisten, den heer
Moor.
Als een curiositeit - zij werd door ons medelid, den heer Gebhard, te mijner kennis
gebracht - vermeld ik de opvoering, den 18 Februari 1856, als benefiet van Veltman,
van Olivier Cromwell, ‘tooneelspel in vijf bedrijven naar Victor Hugo.’ Men weet
dat het Fransche stuk, - Hugo's eerste werk, in 1827 verschenen, met het beroemde
manifest der romantische school als ‘Préface’, - nooit is vertoond geworden. De
Hollandsche vertaler, de heer J.D. Haverkamp, had tot grondslag van zijn arbeid
genomen een mij onbekende Duitsche tooneelbewerking van G. von Meyern.

1

Geen van beide zijn in druk verschenen.
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Volledigheidshave voeg ik hier nog bij dat, in 1873, door den heer S. de Haan een
drama in vijf bedrijven of negen tafereelen, al weer ten behoeve der Rederijkers,
werd uitgegeven, getiteld de Ellendigen en bewerkt, zooals het heette, naar den
Roman van Victor Hugo, Les Misérables. Uit een zinsnede in de voorrede, aldus
luidende: ‘tot dusverre .... hebben alleen tooneelgezelschappen van beroep zich van
uittreksels uit dien roman weten te voorzien,’ mag worden afgeleid dat uit dien
beroemden roman meer dan één tooneelstuk is getrokken, maar dat die bewerkingen
wel zijn gespeeld geworden, niet uitgegeven. In hoeverre de verschillende bewerkers
daarbij gebruik gemaakt hebben van een Fransch drama Les Misérables, door Charles
Hugo uit den roman zijns vaders getrokken, en dat in 1863 te Brussel is opgevoerd,
heb ik niet kunnen nagaan. Waarschijnlijk heeft de heer De Haan oorspronkelijk
werk geleverd, daar hij beweert rekening te hebben gehouden met de beperkte
hulpmiddelen van een lief hebberij-tooneel.
Groote triomfen heeft de tooneeldichter Victor Hugo in Nederland dus niet gevierd.
Toch was er, omstreeks het jaar 1850, onder de jonge Nederlandsche letterkundigen
dier dagen een man die, dichter en tooneelschrijver beide, met Victor Hugo dweepte,
hem als een halfgod vereerde. Die man was Hendrik Jan Schimmel. En dat deze
veteraan onzer letterkunde trouw is gebleven aan den held zijner jeugd, die hem,
toen hij jong was, had ‘meegesleept en verblind’, zooals hij mij schreef, ‘door zijn
prachtig gesneden beelden, zijn stoute vergelijkingen en schitterende gedachten’,
bewees, nog onlangs, de hulde door hem, als vertegenwoordiger der oude garde, op
den dag van het eeuwfeest, in den vorm van eene kleine bijdrage tot Figaro's
‘enquête’, aan Victor Hugo gebracht.
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Geen enkel van Hugo's drama's is door Schimmel vertaald geworden. Zelfs van des
dichters lyrische zangen is er geen door hem in het Hollandsch overgebracht. Maar,
gelijk sommige zijner gedichten, zooals zijn Napoleon, voor een navolging van
Hugo's Odes kunnen gelden, zoo blijkt ook uit zijn tooneelarbeid dat Schimmel zich
den grooten romantikus ten voorbeeld had gekozen. Reeds zijn eerste drama, De
Twee Tudors, in 1847 opgevoerd, ‘verried’, zooals hij zelf zich heeft uitgedrukt, ‘in
bouw en handeling den invloed van den Parijschen maëstro.’ Toen hij dit eerste
tooneelwerk uitgaf, sprak hij het, in de voorrede, duidelijk uit, dat hij ‘de Fransche
tragedie, die altoos bij ons inwonende was, ongeschikt achtte voor een tooneelpubliek
der 19e eeuw.’ Als de eischen aan een modern drama te stellen noemde hij ‘handeling,
boeiende situatiën, hartstocht, charakterschildering’, en voegde aan die verklaring
deze toe: ‘Ik geloof met Victor Hugo, dat tot verwezenlijking dezer ideën de oude
vorm ongeschikt is; en ik wilde, met hem, het drama, niet ons tooneelspel, dat zich
bij voorkeur ophoudt in den burgerlijken, dus meest prozaischen kring des
menschelijken levens, maar het drama, dat de poësie doet huwen aan de historie.’
Aan deze beginselen is Schimmel, in een twaalftal historische tooneelstukken, de
meeste in verzen, altijd getrouw gebleven.
Doch, zoo Victor Hugo in Nederland nooit de groote tooneelman is geworden en
er niet aan den glans van het voetlicht zijn grootsten luister heeft ontleend, - zijn
r o m a n s , voor vertalers een gemakkelijker prooi dan zijn verzen, hebben zijn naam
en zijn werk doen doordringen in alle klassen onzer Hollandsche maatschappij. Reeds
in 1829 is Le dernier jour d'un condamne in Nederlandsch
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proza verschenen1; in 1830 onderging Bug-Jargal, in 1832 Han d'Islande2 die
bewerking. Of Notre Dame de Paris, dat om zijn stijl door Lulofs zeer werd
bewonderd, ooit in zijn geheel vertaald is geworden, weet ik niet. Vermoedelijk is
La Esmeralda ‘een verhaal Victor Hugo nageschetst’, van den reeds herhaaldelijk
genoemden A. van der Hoop Jr., in 1837 uitgegeven, een Nederlandsche bewerking
van het eerste gedeelte van dien roman3. Het is mij niet gelukt het werk zelf in handen
te krijgen.
Maar de grootste ‘vogue’ van zijn romans begint na het verschijnen van Les
Misérables, in 1862. Reeds in 1863 verschenen van dien roman twee vertalingen,
eene te Rotterdam, onder den titel De Ellendigen, bewerkt door den heer J.M. Calisch,
de andere te Deventer, onder den titel De Verstootenen. En dat in 1891 van De
Ellendigen een nieuwe bewerking in het licht verscheen bij de bekende Arnhemsche
firma Gebr. Cohen, is een voldoende aanwijzing van de begeerlijkheid waarmee, in
de goedkoope leesbibliotheken, allerlei schoone en vuile vingers zich uitstrekten
naar de bladen van dat boek. Les Travailleurs de la Mer vond, nog in hetzelfde jaar
waarin het oorspronkelijk werk verscheen, 1866, twee Nederlandsche vertalers gereed
staan, waarvan de een den titel al te letterlijk vertaalde en zijn boek noemde De
werklieden der Zee, terwijl de ander, juister, ook rythmischer, schreef: De kampioenen
van de Zee. Intusschen handhaafde, onder de vertalers van die periode, de heer Calisch
zijn eerstgeboorterecht door, dadelijk na

1
2
3

Vertaald door H.L.F.
Vertaald door J. de Keyser.
En dus niet de opera-tekst La Esmeralda, door Victor Hugo zelf uit zijn roman getrokken,
waarvoor Bertin de muziek schreef en die, in November 1836, in de groote Opera te Parijs
eenige malen opgevoerd, aldaar geweldig is uitgefloten.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

66
het verschijnen der oorspronkelijke romans, in 1869 van L'Homme qui rit, in 1874
van Quatre-vingt-treize, een Nederlandsche bewerking in het licht te geven. Napoleon
de Kleine was, in 1862, geheimzinnig en bescheiden in Nederland binnengeslopen
door bemiddeling van een uitgever in het kleine stadje Heusden, maar in 1878 werd
De geschiedenis van een Misdaad door niemand minder dan de groote Rotterdamsche
firma Nijgh en van Ditmar aan het Nederlandsche publiek aangeboden.
Dat de w a a r d e e r i n g van Hugo's genie tusschen de jaren 1830 en 1840, in
letterkundige kringen en daarbuiten, nog niet algemeen was en bijna overal met eenig
voorbehoud gepaard ging, is reeds vroeger gebleken. Potgieter, in zijn eerste
tijdschrift, De Muzen, dat van 1835 dagteekent, nam, met instemming, den lof over
die in een Engelsch Magazine den grooten dichter in deze woorden was gebracht:
‘Op het voorhoofd van Victor Hugo vonkelt het teeken van het Talent, bijna zouden
wij zeggen van het Genie.... Hij is een Lyrisch dichter van den eersten rang: zijn ziel
is vol kunstzin, zijn geest vol verhevene en wijdomvattende denkbeelden.’
Maar een eervolle vermelding, om zijn jeugdige geestdrift niet alleen, maar ook
om den moed waarmee hij van haar getuigde, verdient de heer F.H. Greb, wiens
dramatisch vertaalwerk hierboven reeds vermeld werd. In 1835 hield deze jonge
man, in eene ‘Letterkundige Maatschappij’, onder het patronaat van den dichter Van
der Hoop, een voordracht, die, onder den titel ‘Iets over Victor Hugo en zijne werken’,
in het vijfde deel der Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis, door A. van der
Hoop Jr. ‘verzameld’, in 1836 in het licht is verschenen.
Reeds aanstonds bekent hij openhartig dat, van al de
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‘oudere en nieuwere Fransche dichters’ niet één hem ‘zoo onwederstaanbaar heeft
kunnen boeien als de thans zoo veel gerucht makende, maar naar (z)ijn gevoelen,
groote Dichter Victor Hugo.’ Hij meent dat ‘wie de werken van Hugo
onbevooroordeeld en bij herhaling gelezen heeft, zal moeten verklaren dat hij, in
weerwil zijner gebreken, een waarachtig genie is’. Hij stelt zich enkel ten doel ‘voor
Victor Hugo de liefde en achting van een enkelen (zijner toehoorders), die hem tot
nu toe miskende, te verwerven’, en oordeelt dat ‘de meesten die zijne werken afkeuren,
zijne taal, in den eigenlijken zin des woords, niet verstaan, of hem alleen veroordeelen
omdat hij iets nieuws schrijft.’
Zijn doel tracht hij nu te bereiken door Victor Hugo's leven te verhalen en eenige
zijner werken, o.a. ook Cromwell, te ontleden. Het langst staat hij stil bij ‘Den laatsten
dag van een ter dood veroordeelde’, waarvan hij een paar lange, zeer door hem
bewonderde fragmenten in de Hollandsche vertaling voorleest, en bij Le Roi s'amuse,
ook door hem ‘het zoozeer beruchte drama’ genoemd. ‘Verschrikkelijk, ik beken
het’, zoo besluit de spreker zijn uitvoerige analyse, ‘is de handeling van dit stuk.
Maar hij die de zeden van het hof van Frans den Eerste wil leeren kennen, die de
werking van hevige hartstochten wil geschilderd zien, die het vooral om ware Poësy
te doen is, leze dit drama.’ De voordracht van den heer Greb is een echt pleidooi,
door een overtuigd advocaat met warmte voorgedragen. Voor de geschiedenis van
den literairen smaak dier dagen is het, als dokument, niet zonder belang. Ik laat het
verder rusten en noteer nog alleen de zeer typische mededeeling, die blijkbaar ten
doel had dit publiek van deftige Hollandsche huisvaders gunstig voor den ‘wuften
Franschman’ te
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stemmen, dat Victor Hugo ‘in eene afgelegene, stille wijk van Parijs woont’, (bedoeld
is de Place royale, waarheen de dichter in 1832 verhuisd was), dat ‘zijn voorkomen
ernstig, zijn gelaat diepdenkend’ is1, dat hij gelukkig getrouwd is en zich in 't bezit
van twee zonen en twee dochters ‘van meer dan dagelijksche schoonheid’ mag
verblijden.
Was een Hugo-vereering als die van den heer Greb in 1835 nog zeldzaam, ze zou
in Nederland allengs algemeener worden, vooral toen, sinds 11 December 1851, de
aureool van het martelaarschap der verbanning den dichter tot een soort van heilige
begon te wijden. Bovendien ontstonden juist in dien tijd de meesterwerken van den
Franschen dichter, in 1853 de Châtiments, die geweldige Philippica tegen den
misdadiger van 2 December, in 1856 de Contemplations, de edelste bloem zijner
lyriek, in 1859 de eerste serie van de Légende des Siècles, het onvergankelijk
monument zijner epische poëzie.
In breeder kring begon zijn roem te stralen. ‘In 1861’, schrijft Jan ten Brink, ‘werd
een wedstrijd in het vertalen gehouden’ tusschen de Hollandsche dichters de Genestet
en S.J. Van den Bergh. Beide deden een keus uit La Légende des Siècles; Genestet
maakte van Pauvres Gens zijn Arme Visschers, het Fransche visschersverhaal tot
een echt Hollandsch binnenhuisje verwerkend, terwijl Van den Bergh zieh waagde
aan dat meesterstukje van fijne poëzie en symboliek, La Rose de l'Infante.
Het is mij niet mogen gelukken, noch in een verzenbundel noch in een tijdschrift
laatstgenoemd gedicht te vinden. Onmogelijk kan ik dus uitmaken of ‘de prijs’

1

Deze beschrijving van zijn uiterlijk berust op den persoonlijken indruk door ‘een jeugdigen
vereerder’ (misschien wel de heer Greb zelf) te Parijs, bij een bezoek aan den dichter,
ontvangen.
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die, volgens Hofdijk, door Van den Bergh behaald is geworden, verdiend is geweest.
Maar eigenlijk weet ik niet eens of hier wel gesproken kan worden van een wezenlijk
‘concours’, door een genootschap uitgeschreven en waarin professioneele
kamprechters een eerepalm hebben uitgereikt. Er is, met name in de levensschetsen
van de Genestet, geen spoor van te vinden. Maar wel blijkt uit die bron dat 1861 het
juiste jaartal niet kan wezen. Genestet's Arme Visschers zijn door hem geschreven
in den winter van 1859/60, en in den zomer van dit laatste jaar is de sympathieke
Hollandsche dichter gaan lijden aan de kwaal die in 1861 een einde heeft gemaakt
aan zijn leven.
Van al die vertalingen van Victor Hugo's verzen is er misschien geen dat, behalve
‘Als 't kindje’ van Hildebrand, hem in Nederland meer heeft gepopularizeerd dan
Arme Visschers. Bekend gemaakt, durf ik niet zeggen. Want de Genestet had het
stuk zoo goed verhollandscht - alleen de rotsen, typisch voor de Normandische kust,
heeft hij in de zee laten staan, - dat het op de talrijke Nutsvergaderingen en in de
rederijkerskringen, waar het herhaaldelijk is voorgedragen, veelal gegolden heeft
voor oorspronkelijk werk. Ook Tiele, in de biografie van zijn vriend, ziet in die
vertaling mêe van het allerbeste dat de Genestet ooit gemaakt heeft, wat te
opmerkelijker is omdat, naar Tiele zegt, de kracht van zijn talent niet gelegen was
in vertalen. Ook Potgieter heeft in een precieus Gids-artikel, waarin hij de Fransche
en de Nederlandsche Muze er samen heel aardig over laat converzeeren, op de groote
verdiensten van deze vertaling gewezen.
Omtrent 1865 komt er weer een tijdelijke eklips in de sympathie door Victor Hugo
in Nederland gewekt.
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Men begon hem te revolutionnair te vinden en achtte hem nog eens weer, zooals in
de dagen van den heer Greb, te ‘wuft’. Onder de Chansons des Rues et des Bois, in
dat jaar verschenen, waren er verscheidene waarover de Hollandsche huisvaders de
wenkbrauwen fronsten. Een van hen, de heer Zimmerman, destijds lid van de
Gids-redactie, schreef, in den jaargang van 1866 van dit tijdschrift, een geniepig
stuk, waarin de Franschman hoffelijk buiten de deur der Hollandsche huiskamer
gezet werd.
In 1872, zegt Jan Ten Brink, was er moed noodig om het in Nederland op te nemen
voor den Franschen dichter die barmhartigheid had gevraagd voor de mannen der
Commune en wiens huis, in den nacht van 26 op 27 Mei 1871, door het Brusselsche
gepeupel bijna geplunderd was geworden. Ten Brink zelf behoorde, natuurlijk, tot
de moedigen; Victor Hugo was een oude liefde van hem geweest; - had hij niet ‘met
angst de lotgevallen gevolgd van Aymerillot?’1 -; en zoo schreef hij ook nu een stuk
vol bewondering over L'Année terrible. Maar het meest interessante dokument uit
dien tijd is zeker wel het stuk dat Charles Boissevain, met zijn geestdriftig gemoed
en zijn galoppeerende pen, aan Victor Hugo wijdde in de December-Gids van 1872
en waaraan hij den sprekenden titel gaf Een Genie. Teekenend voor dien
Gids-redacteur en voor den kring zijner lezers, het beschaafd en geletterd publiek
van Nederland, is de aanhef van zijn opstel:
‘Zoo ik den naam van den grooten dichter wien ik

1

Uit dezen zin proeft men weer eens Ten Brink's eigenaardige overdrijving. In Hugo's
Aymerillot is van de ‘lotgevallen’ van dien jongen held van 't oude epos heelemaal geen
sprake. Niets staat er van hem dan deze ééne slotregel: ‘Le lendemain Aymeri prit la ville.’
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in deze bladen de hulde wil brengen welke men het genie is verschuldigd, aan het
hoofd van mijn opstel plaatste, vrees ik dat velen afgeschrikt zouden worden om het
in te zien. Aan duizenden beschaafde, gematigde en smaakvolle lieden is de naam
van mijn grooten dichter een ergernis geworden, of hij roept - wat bedenkelijker is
- een half medelijdenden half spotachtigen glimlach om hun lippen.’
Boissevain's edele daad bleef niet onbeloond. Het ‘Genie’ gaf hem, vijf jaren later,
in 1877, iets ter aankondiging wel geschikt om de weerbarstigheid der Hollandsche
vaders en moeders aanstonds te ontwapenen. Den 14den Mei 1877 had Victor Hugo
L'Art d'être Grand-père uitgegeven, een stukje ‘poësie du foyer’, waarover de
Gids-redacteur al zijn lezers, zonder bezwaar, naar hartelust kon onderhouden1.
Zoo kon de glorie des dichters, naarmate zijn zon hooger steeg aan den Franschen
hemel, ook in de meer dampige atmosfeer van Nederland haar weerschijn vrij doen
stralen in de lucht2.
Eindelijk brak het jaar 1881 aan, het hoogste jaar van Hugo's roem. In Frankrijk
werd 's dichters geboortedag tot nationalen feestdag verklaard. In Nederland ... bood
Het Nieuws van den Dag, het lijfblad der Hollandsche huiskamer, aan zijne
abonnenten als premie aan: ‘Victor Hugo, Lyrische Poësie, verzameld en vertolkt
door J.J.L. Ten Kate.’
Ik wil aannemen dat er, onder de acht-en-zeventig gedichten van dezen bundel,
eenige zijn die wezenlijk

1
2

Zie boven, blz. 45.
Busken Huet wijdde hem, in 1877, een uitvoerige studie, vooral de aandacht vestigend op
La Légende des Siècles. Later, kort na zijn dood, schreef Mr. J.N. Van Hall, in de Gids van
1885 (III blz. 155 vlg.) zijne ‘Letterkundige kroniek’ over ‘Victor Hugo's lyrische gedichten.’
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den indruk van het oorspronkelijk, voorzoover dit in vertaalde verzen mogelijk is,
getrouw teruggeven. Misschien stel ik mijn eischen aan zulk een arbeid te hoog om
billijk te kunnen oordeelen. Maar, gelijk ik hierboven reeds op eenige slordigheden
en vluchtigheden bij Ten Kate wees, zoo vind ik, bij het verder doorbladeren, te
weinig sporen van nauwgezetheid en artistieken schroom om het ‘uitmuntend’ te
kunnen onderschrijven waarmêe Ten Brink, als epitheton, dezen bundel heeft vereerd.
Er zijn overbekende regels van Victor Hugo die men toch anders ‘verdietscht’ zou
wenschen dan Ten Kate ze u te lezen geeft. Er is, om van die regels er één te noemen,
toch een al te groot verschil tusschen ‘Oh! n'insultez jamais une femme qui tombe!’
en ‘Beschimp het meisje niet dat in de zonde viel!’
Laat mij één der gedichten wat meer van nabij mogen bezien, het beroemde La
Conscience, uit La Légende des Siècles, door den predikant Ten Kate zeker met
voorliefde bewerkt1.
Gij kent die breede, aangrijpende beschrijving van Kaïn, den broedermoorder,
vluchtend voor het oog van Jehovah, en dat oog altijd wedervindend, tot in het graf
waarin hij, eenzaam, neerdaalt.
Wat compositie en factuur, wat versbouw en rijm betreft, is La Conscience
ongetwijfeld een van Victor Hugo's meesterstukken. Eugène Rigal zegt er van: ‘In
dit gedicht treft u de rythmische verdeeling van het geheel in zes maten: het eerste
verschijnen van het oog - Kaïn's vlucht - Kaïn onder de tent - Kaïn achter

1

't Is wel karakteristiek dat Ten Kate uit de drie reeksen der Légende enkel de twee
wroeging-stukken, La Conscience en Le parricide, vertaald heeft. Waarom zich niet eens
gewaagd aan dat verrukkelijk tafereel Booz endormi?
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de bronzen muur - Kaïn in den toren van een geweldige stad - Kaïn in het graf. Maar,
te beginnen met de tweede maat, is elk dezer rythmische deelen onderverdeeld in
drie kleinere perioden: Kaïn's angst - poging der kinderen om die angst te doen
ophouden, - nieuwe verschijning van het oog en nieuwe angst. De buitengemeene
schoonheid van het stuk ligt in de natuurlijke ineensmelting dier beide rythmen: het
regelmatig en eentoonig rythme dat de ijdelheid aangeeft van elke poging, het
wanhopig versnelde rythme, dat de veelheid dier pogingen teekent.’
Zelfs al bleef dit compositie-geheim voor hem verborgen, ook dan nog zou een
vertaler niet dan met eerbiedigen schroom zich moeten zetten tot de vertolking van
dit werk. Zoo het rijm een al te groote belemmering mocht blijken, dan ware een
parafrase in rythmisch proza te beproeven. 't Zou wel niet heelemaal 't gedicht van
Victor Hugo wezen, maar toch kunnen klinken als een ontbrekende bladzijde van
den ouden Bijbel.
Wilt even luisteren naar den aanhef:
Lorsque avec ses enfants, vêtus de peaux de bêtes,
Echevelé, livide, au milieu des tempêtes,
Caïn se fut enfui de devant Jehovah,
Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva
Au pied d'une montagne en une vaste plaine.

Ziedaar de mise-en-scène: vijf regels.
Ten Kate gebruikt er acht-en-een-halve voor, en die halve regel, aan het slot, neemt
het breede der beschrijving weg en verstoort den indruk:
De Broedermoorder, bij het scheemrend avondlicht,
Doodsbleek en bevend, vlood voor 's Heeren aangezicht,
Zijn gade en al zijn kroost meêvoerende op zijn schreden.
Met dierenvellen zijn hun bibberende leden
Beschermd voor 't snerpen van den wind die klagend zucht.
Toen 't bijna donker was aan de overwolkte lucht,
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Bereikten ze een gebergt' en, aan zijn voet, een vlakte
Van welig gras, waarlangs een beekje nederzakte
Met vriendlijk ruischen.

Wat dunkt u van dat ‘vriendlijk ruischend’ beekje? Bederft het niet heelemaal het
‘unheimliche’ van het tafereel? - En waarom Kaïn reeds dadelijk ‘bevend’ te laten
vluchten? Straks zal het komen, het beven, als bij ‘het Oog’ heeft zien boren in zijn
oog:
‘Je suis trop près’, dit-il avec un tremblement!

En dan die dierenvellen, die, bij Ten Kate, tegen den Noordewind moeten beschermen,
terwijl ze, bij Victor Hugo, enkel den oermensch teekenen, den mensch wiens ouders
uit het Paradijs verjaagd zijn.
Ik zal niet voortgaan met het ontleden der vertaling; er zou, vrees ik, te weinig
van overblijven. Telkens hindert u een banaal adjectief, dat het effekt doet verloren
gaan, zooals, bijvoorbeeld, in de vertaling van deze beide regels:
Il vit un oeil, tout grand ouvert dans les ténèbres,
Et qui le regardait dans l'ombre fixement.

Ik spreek nog niet eens van het mooie ternaire rythmus, in den eersten dezer beide
regels, van het woord ‘fixement’, dat zoo treffend alleen staat, achteraankomt, en
daardoor, als het ware, de schok van het doorboren doet voelen. Maar wanneer Ten
Kate, die beide regels tot één samensmeedt en den dichter laat zeggen:
Hij zag, in 't donker, één, groot, aldoordringend Oog!

dan vrees ik dat al de komma's die hier, blijkbaar met opzet, in den tekst geplaatst
zijn, den indruk van het starend oog, dat Kaïn diep in den donkeren hemel ontwaart,
toch niet zullen wekken; bovendien is ‘groot’ heel iets anders dan ‘tout grand ouvert’
en ‘aldoordrin-
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gend’ een banaal epipheton, hier geheel misplaatst, aangezien pas later blijken zal
dat tegen het boren van dat oog niets bestand is.
Ten Kate heeft zijn origineel niet eens altijd begrepen. Ik lees bij Victor Hugo:
- ‘Cachez moi!’ cria-t-il, et le doigt sur la bouche,
Tous ses fils regardaient trembler l'aïeul farouche.

bij Ten Kate:
- Verberg, verberg mij toch! En op de blauwe lippen
Lei hij den vinger. Al zijn zonen zagen hem
Met diepe deernis aan.

Begrijpt ge iets van Kaïn's vingerbeweging? Het zijn immers de zonen die den vinger
op den mond leggen, elkander waarschuwend dat ze door geen enkel geluid de
vreeselijke stilte mogen storen. Ze wachten dat hij spreken zal. En hij spreekt - kort,
een paar woorden, - tot Jabel, ‘den vader van hen die in tenten wonen.’
‘Étends de ce côté la toile de ta tente!’

Bij Ten Kate worden het drie regels:
‘Kom hier, verzet mijn tent ter plaatste die 'k zal toonen,
En sla de pinnen vast! Verdubbel dan 't gordijn
Voor de ingang! binnen moet het duister, duister zijn.’

Wat een drukte maakt die arme Kaïn! Bij Hugo een kort woord en een korte beweging
met de hand ....
‘Étends de ce côté ....’

De Nederlandsche vertaler heeft zelfs éénmaal gemeend het oorspronkelijke te moeten
verbeteren. Luistert even naar deze verzen:
Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs,
Soufflant dans des clairons et frappant des tambours,
Cria: - ‘Je saurai bien construire une barrière.’
Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière,
Et Caïn dit: - ‘Cet oeil me regarde toujours!’
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Hoort nu Ten Kate:
En Jubal, vader van die fluit en cithersnaar
Bespelen, sprak: ‘Ik wil een melodie doen hooren
‘Die alle spooksels bant!’ - Zoet ruischte 't hun in de ooren,
Maar Kaïn sprak: ‘Dat Oog ziet me altijd, altijd aan.’

Gij verwondert u? Natuurlijk. De heele ekonomie van 't stuk is immers verstoord,
nu 't niet meer geldt Kaïn te verbergen, maar hem afleiding te bezorgen door muziek.
Vanwaar die zonderlinge verandering? Wel, de predikant Ten Kate wist beter dan
Victor Hugo wat er in den Bijbel van Jubal geschreven staat: ‘Jubal was de vader
van hen die de harp en het orgel bespelen’. Hoe kon die muzikant een bronzen muur
maken? Elk blijve bij zijn ambacht! Muziek, Jubal, Muziek!
Wilt ge, om nog één bijzonderheid aan te halen, zien hoe een kleine omzetting de
aangrijpendste poëzie vulgair en belachelijk kan maken?
Wanneer, onder Henoch's leiding, de geweldige stad is gebouwd, met haar
ongenaakbare citadel, en, in het midden, de steenen toren die den grootvader tot
woning zal dienen, dan heet het, bij Victor Hugo:
Quand ils eurent fini de clore et de murer,
Sur la porte on grava! ‘Défense à Dien d'entrer.’

Ten Kate maakt er van:
En op de rotsklomp van het bovenste kanteel
Verscheen het opschrift, met den beitel ingesneden:
‘Verboden toegang! Hier mag God niet binnentreden.’

Heeft Victor niet, met fijnen takt, tusschen de beide deelen van het vulgaire ‘Défense
d'entrer’, het woord ‘Dieu’ geplaatst, dat er aanstonds het vulgaire aan ontneemt?
Bij Ten Kate denken we aan de loods van een aannemer. O zeker, ‘la Critique est
aisée et l'Art est difficile.’ Hoe die zin in het Hollandsch had moeten
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luiden, is niet zoo gemakkelijk te zeggen. Maar ‘Voor God geen toegang!’ ware toch
wel beter geweest.
Ik benijd de Nederlandsche rederijkers niet die met dit Hollandsche Geweten een
indruk hebben moeten wekken van angst en ontzetting. Voorzeker is de kunst van
den voordrager hier op een zware proef gesteld.
Na Ten Kate is Victor Hugo, voor zoover ik heb kunnen nagaan, niet meer vertaald
geworden. Geen enkele maal heeft Dr. Schaepman, zich aan een vertaling van Hugo's
verzen ‘gewaagd.’ Voor onze jongere dichters, die, trouwens, weinig vertalen, heeft
hij, zooals ook Van Deyssel opmerkte1, zijn aantrekkelijkheid grootendeels verloren.
Maar mogelijk ware er nog wel in de latere voortbrengselen onzer letterkunde iets
te vinden, gelijk er, vermoedelijk, onder de oudere ook nog wel 't een en ander is dat
ik niet genoemd heb. In weerwil van de vriendelijke hulp mij, bij het verzamelen der
stof, verleend, o.a. door de heeren Universiteits-bibliothecarissen van Groningen en
Leiden en den Groningschen docent, Dr. J. Bergsma, - wien ik hier mijn oprechten
dank betuig - is het mij toch vast niet gelukt voor een volledige bibliografie van
Nederlandsche Victor-Hugo-vertalingen alle bouwstoffen bijeen te brengen.
In plaats van, voorloopig althans, naar meer te zoeken, wil ik, mijn voordracht
besluitend, op een ander punt uwe aandacht vestigen.
Het is nu honderd jaren geleden dat Victor Hugo is geboren, zeventien jaren dat
hij is gestorven. Hij behoort tot de geschiedenis, en wat der geschiedenis behoort is
het eigendom der letterkundige wetenschap. Het

1

In zijn bijdrage tot Figaro's ‘enquête.’
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is dus niet te verwonderen dat, met name in Frankrijk, het werk van den grooten
dichter het voorwerp is geworden, en steeds meer wordt, van wetenschappelijk
onderzoek. Dat voor een zoodanig onderzoek stof genoeg aanwezig is in zijn leven
en in zijn werk, hebben geleerden als Eugène Rigal, Maurice Souriau, Gustave Lanson
reeds aangetoond, en werd nog onlangs bewezen door de interessante reeks studiën
welke de leerlingen der École Normale Supérieure, onder Brunetière's leiding, aan
Victor Hugo hebben gewijd.
Aan dit werk deel te nemen is een voorrecht dat ook Nederland voor zich mag
opeischen.
Intusschen .... dit gaat Groningen aan - waar immers een leerstoel is gevestigd
welks onderwijs ook de nieuwere Fransche letterkunde moet omvatten, - niet Leiden.
Leiden bezit een ander voorrecht. Het bewaart, in de Bibliotheek van ‘Letterkunde’
- waarvan ik, voor deze studie dankbaar gebruik heb gemaakt, - een zeer groot deel,
misschien wel alles, van het werk der vertalers die ik genoemd heb. En al zijt gij nu
misschien van daag tot de ontdekking gekomen dat er veel valsche munt schuilt onder
die schatten van Nederlandsche poëzie, dat die ‘traduttori’ soms ergerlijke ‘traditori’
geweest zijn, zoo moge u de gedachten troosten: dat, hier, het verraad een vorm is
van vereering, dat gij, al die werken bijeenverzamelend, toch hulde brengt aan Hugo's
genie, en dat uwe boekerij in die, soms waardelooze, dokumenten, de trouwe
herinnering bewaart aan des dichters langen, avontuurlijken tocht door Nederland.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

79

Bijlage III. Verslag van den secretaris.
Het thans afgeloopen jaar begon onder de gunstigste voorteekenen. Weinige dagen
na de vorige Jaarvergadering viel ons nl. de hooge eer te beurt, dat Z.K.H. de Prins
der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, uit eigen beweging aan de Maatschappij
ten geschenke deed zenden de merkwaardige verzameling fragmenten van
Middelnederlandsche handschriften waarover U reeds het een en ander is
medegedeeld. Afgezien van de wetenschappelijke waarde van dit geschenk, was het
in hooge mate verblijdend zulk een Koninklijk blijk van belangstelling te mogen
ontvangen en aldus te mogen bemerken, dat, gelijk H.M. de Koningin, onze
Beschermvrouw, zoo ook Harer Majesteits Koninklijke Gemaal het doel en het
streven der Maatschappij waardeert en vertrouwen stelt in hare toekomst.
Voor het Bestuur was het een groot voorrecht in de eerste Maandelijksche
Vergadering van het jaar de heuglijke tijding van dit aanzienlijk geschenk te mogen
mededeelen en tevens te kunnen berichten, dat een zijner leden, de Heer Dr. J.
Verdam, reeds bereid was gevonden de fragmenten te bestudeeren en daarover een
uitvoerig verslag uit te brengen.
In die October-vergadering trad de Heer Dr. A. Kluyver
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af als Voorzitter der Maatschappij en droeg zijne waardigheid over aan den toen
nieuwbenoemden Voorzitter, den Heer Dr. J.J. Salverda de Grave. Deze berichtte,
dat de Heer Dr. Edw. B. Koster, in Uwe vorige Vergadering benoemd tot Bestuurslid,
de benoeming had aanvaard en dat van de toen gekozen nieuwe Leden 18 de
benoeming hadden aangenomen. Van de nieuwe Buitenlandsche Leden verklaarden
4 zich bereid de rechten en verplichtingen der Gewone Leden te aanvaarden.
Nog werden in die Maandvergadering de HH. Dr. G.J. Boekenoogen en Dr. J.
Verdam herbenoemd tot leden der Commissie voor Taal- en Letterkunde, de Heer
Dr. P.L. Muller tot lid der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde en werden
tot leden dezer laatste Commissie gekozen de HH. Dr. A.H.L. Hensen en Mr. J.C.
Overvoorde. Allen namen de benoeming aan.
In dezelfde vergadering werd de vraag behandeld in hoever het mogelijk zou zijn
de Vondel-verzameling van den Heer Hartkamp voor ons land te behouden. Ook
naar aanleiding van het besprokene in Uwe vorige Jaarvergadering heeft het Bestuur
zich beijverd te doen wat het kon en heeft zich o.a. gewend tot de Regeering met het
verzoek den aankoop der verzameling in haar geheel mogelijk te maken. De Minister
van Binnenlandsche Zaken betuigde zijne groote sympathie met de zaak, maar de
plannen tot aankoop werden in hooge mate bemoeielijkt door de, volgens het oordeel
van vele geraadpleegde deskundigen, veel te groote som die verlangd werd. Toen
nu inmiddels de Heer Dr. P. Leendertz Jr. met eenige andere heeren eene Commissie
had gevormd tot aankoop der verzameling als kern voor een te Amsterdam te stichten
Vondel-museum, heeft het Bestuur gemeend, dat het geheel op den weg der
Maatschappij lag dat plan te
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steunen en heeft daarvoor de som van honderd gulden beschikbaar gesteld. Het zal
zeker U allen reeds bekend zijn, dat het plan is geslaagd, zoodat de totstandkoming
van een Vondel-museum te Amsterdam verzekerd is. Het Bestuur verheugt zich over
dezen gelukkigen uitslag en brengt gaarne hulde aan den Heer Leendertz en de
medeleden zijner Commissie. Aan Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken
die door het verleenen van eene zeer aanzienlijke som krachtdadig medegewerkt had
tot het welslagen van hun streven, heeft het Bestuur schriftelijk den dank der
Maatschappij betuigd voor den gewichtigen dienst hierdoor aan de vaderlandsche
zaak bewezen.
Ook in andere zaken van letterkundig en meer algemeen vaderlandsch belang heeft
de Maatschappij haar steun verleend en hare belangstelling getoond. Zoo werd 25
gulden verleend aan de Commissie die op den honderdsten gedenkdag der geboorte
van Jacob van Lennep (24 Maart jl.) eene hulde aan zijne nagedachtenis heeft gebracht
door een groot aantal exemplaren zijner romantische werken ten geschenke te zenden
aan openbare boekerijen in Noord- en Zuid-Nederland, Indië, Zuid-Afrika, Amerika,
benevens aan de Boeren-krijgsgevangenen.
Op verzoek van den Nederl. Oudheidkundigen Bond werd aan H.M. de Koningin
een adres van instemming gezonden met het aan H.M. door dien Bond gericht adres,
inhoudende het verzoek het daarheen te leiden, dat van Staatswege eene Commissie
worde benoemd voor het inventariseeren en beschrijven der uit bouwkundig of
historisch oogpunt belangrijke bouwwerken in Nederland en het aangeven van
middelen om deze voor ondergang te behoeden.
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Evenals in het vorige jaar werd een gedeelte der som die indertijd aan de sedert
ontbonden Commissie voor uitgave der briefwisseling van Const. Huygens was
verleend voor voorbereidende werkzaamheden, ook dit jaar wederom besteed voor
het doen afschrijven van brieven van en aan Huygens in buitenlandsche verzamelingen
bewaard. Alle brieven die het Britsch Museum te Londen van en aan hem bezit, te
zamen 203, zijn thans afgeschreven. Die afschriften liggen in onze Bibliotheek voor
elken belangstellende ter inzage en zullen bij nieuwe plannen tot uitgave dier
briefwisseling van groot nut zijn.
Dank zij o.a. den geldelijken steun door onze Maatschappij verleend kon eene
tweede aflevering verschijnen van het groote en nuttige werk door het Kon. Nederl.
Aardrijkskundig Genootschap uitgegeven: ‘De Noordnederlandsche tongvallen. Atlas
van taalkaarten met tekst’, bewerkt door ons medelid den Heer Dr. J. te Winkel.
Omtrent eigen uitgaven der Maatschappij valt in de eerste plaats te vermelden,
dat de beide bundels Handelingen en Mededeelingen en Levensberichten (1901) in
het begin van October verschenen zijn. In eerstgenoemden bundel zijn opgenomen
de voordracht van den Heer Dr. G.J. Boekenoogen over raadsels en raadselsprookjes
en mededeelingen van de HH. G.J.W. Koolemans Beijnen, Dr. J. Verdam en Dr. P.J.
Blok, die evenals de schrijvers der Levensberichten aanspraak hebben op onzen dank
voor de welwillendheid waarmede zij hunne bijdragen ter uitgave hebben afgestaan.
Korten tijd na Uwe vorige vergadering kon ook verzonden worden het aldaar reeds
aangekondigde werk van ons Zweedsch medelid, den Heer Dr. E.H.G. Wrangel over
‘De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

83
op het gebied van letteren en wetenschap voornamelijk gedurende de zeventiende
eeuw,’ vertaald door Mevrouw Beets - Damsté en uitgegeven vanwege onze
Maatschappij. De Heer Wrangel heeft dit werk overal zelf herzien en verrijkt met
zeer uitvoerige aanteekeningen, waardoor het de waarde van een vermeerderden en
verbeterden druk heeft gekregen; Mevrouw Beets heeft voor eene nauwkeurige en
vloeiende vertaling gezorgd, zoodat het werk in ieder opzicht belangrijk kan worden
genoemd. Aan den auteur zoowel als aan de vertaalster werd daarvoor in de
Maandvergadering van October hartelijke dank betuigd.
Van eene andere uitgave, den ‘Spiegel der Sonden’ vanwege de Maatschappij
bewerkt door den Heer Dr. J. Verdam, verscheen in December het tweede en laatste
stuk, bevattende den proza-tekst met uitvoerige algemeene inleiding en uitgebreide
woordenlijst. Het geheel vormt volgens het oordeel van deskundigen eene
merkwaardige aanwinst voor de Middelnederlandsche letterkunde die reeds zooveel
aan den Heer Verdam verplicht is.
Omtrent de voortzetting van het Glossarium van wijlen den Heer Stallaert kan
slechts worden gemeld, dat de Heer K.F.I. de Flou bericht heeft zich geregeld bezig
te houden met het verzamelen en nazien van excerpten. Het Bestuur hoopt dat het
verschijnen eener nieuwe aflevering spoedig mogelijk zal blijken en heeft den Heer
De Flou allen gewenschten steun bij zijn moeitevol werk toegezegd.
De gewone Maandelijksche vergaderingen werden gereregeld gehouden en vrij druk
bezocht zoowel door Leidsche als door sommige buiten Leiden woonachtige Leden,
eens zelfs door twee onzer Amerikaansche Leden de HH. C.
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W. van der Hoogt en L. Ch. van Noppen. Omtrent de voordrachten aldaar gehouden,
valt het volgende te vermelden:
In de vergadering van 4 October deed de Heer Dr. P.J. B l o k mededeelingen
omtrent de door hem in het voorjaar van 1901 in Italiaansche archieven en
bibliotheken aangetroffen documenten, belangrijk voor onze geschiedenis.
Hij begon met eene beschrijving van de archieven en bibliotheken, welke hij had
bezocht, en gaf eenige opmerkingen omtrent het archiefwezen in Italië; vooral de
ordening en catalogiseering bleken hier en daar veel te wenschen over te laten, maar
met groote erkentelijkheid werd melding gemaakt van de medewerking der
ambtenaren zoowel in de staats- als in de particuliere archieven en bibliotheken.
Daarna gaf Spr. een overzicht van het te Milaan, Venetië, Florence, Rome, Napels
en Turijn gevonden materiaal, op den voet volgende het juist verschenen verslag
betreffende zijne reis, door hem aan de Regeering uitgebracht1. Vooral te Venetië,
Rome, Florence en Turijn werden reeksen van belangrijke stukken ontdekt en
daaronder namen die te Rome zonder eenigen twijfel de eerste plaats in, vooral die
in de beroemde en thans sedert twintig jaren met groote vrijgevigheid en ruimen
wetenschappelijken zin geopende ‘geheime’ archieven van den Pauselijken Stoel.
Spreker besloot zijne mededeelingen met den wensch, dat ook deze reis
medegewerkt zou hebben tot eene on-

1

Verslag van onderzoekingen naar archivalia in Italië belangrijk voor de geschiedenis van
Nederland op last der Regeering ingesteld door Prof. P.J. Blok. 's-Grav. 1901. Vgl. Prof.
Blok, Italiaansche archieven, in: Nederl. Archievenblad 1901-1902, blz. 63 vv.
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bevangen beschouwing van onze geschiedenis, welke - afgezien van de waarde van
een grooter materiaal van onderzoek - winnen moet bij het kennisnemen van hetgeen
andere volken en regeeringen dachten over ons voorgeslacht en zijne groote daden.
Den 8sten November sprak de Heer Mr. J.E. H e e r e s over: ‘De overgang der
Kaapkolonie van Nederlands in Engelands bezit.’ In aansluiting aan het door hem
gesprokene in de Maandvergadering van April 18971 en naar aanleiding van
verschillende opmerkingen door deskundigen gemaakt, die tot hernieuwd onderzoek
opwekten, betoogde Spr. thans, dat van verkoop geen sprake kon zijn. Hij ging het
verloop der gebeurtenissen sedert 1795 na en onderzocht de wettigheid van het bevel
van Willem V om de koloniën aan Engeland in ‘bewaring’ te geven, maar toonde
tevens aan, dat deze bewaring met de teruggave van de Kaap in 1802 ophield en dat
de bemachtiging van de Kaap door de Engelschen in 1806 niets daarmede heeft uit
te staan, doch eene eenvoudige verovering is geweest, zoodat Engeland in 1814
eigenares van de Kaap mocht heeten. Van dit standpunt uitgaande, bewees nu Spr.,
dat Engeland van te voren besloten was de Kaap niet terug te geven en dat het
herboren Nederland zich in ieder geval daarbij moest nederleggen, dat dus de
Nederlandsche staatslieden niet van zorgeloosheid of nalatigheid kunnen worden
beschuldigd; verder dat de bij het traktaat van 1814 over de koloniën door Engeland
betaalde geldsom niet op den afstand van de Kaap betrekking had, maar op
internationale geldelijke belangen en overeenkomsten, ten deele

1

‘De afstand der Kaap de Goede Hoop aan Engeland in 1814’, uitgegeven in de Handelingen
en Mededeelingen der Maatschappij, 1896-1897, II blz. 32 vv.
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met Zweden en Rusland, ten deele met de groote mogendheden in het algemeen en
wel ten opzichte van den door deze gewenschten bouw van vestingen op de Fransche
grens. Tot de misvatting omtrent verkoop werd dus aanleiding gegeven door de
vermenging van geheel verschillende zaken: afstand van koloniën aan Engeland en
regeling der financieele vraagstukken van internationalen aard in één traktaat1.
Den 13den December hield de Heer Dr. J. Ve r d a m zijne voordracht over de door
Z.K.H. den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, aan de Maatschappij
geschonken verzameling fragmenten van Middelnederlandsche handschriften.
Deze verzameling, afkomstig uit Schwerin, en door den Prins uit eigen beweging
aan de Maatschappij ten geschenke gezonden, bevat fragmenten van vijf verschillende
dichtwerken, waarvan drie van Maerlant, nl. van den Spiegel Historiael, Naturen
Bloeme en Rijmbijbel; verder van Boendale's Teestye en van den Dietschen
Doctrinael. De meeste zijn merkwaardig om het fraaie Gothische schrift, het goede
perkament en vooral om het zeer groote formaat, elke blz. in drie kolommen van elk
omstreeks 50 regels. Van de meeste der genoemde dichtwerken was nog slechts een
enkel en van de Teestye nog geen enkel zoo kostbaar uitgevoerd handschrift bekend.
Voor de kennis der overlevering onzer Middelnederlandsche teksten is dus deze
verzameling van groot belang. Wat den tekst zelf betreft, zoo bevatten zij weliswaar
geene verrassend nieuwe bijzonderheden, maar toch verscheidene goede lezingen
die door Spr. uitvoerig

1

Vgl. de voordracht van Mr. J.E. Heeres uitgegeven in de Verslagen van het Indisch
Genootschap, 1901, blz. 109-142 (verg. v. 29 Oct.).
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werden besproken. In velerlei opzicht vormt dus de verzameling voor de bibliotheek
der Maatschappij eene welkome aanwinst waarvoor men den Vorstelijken schenker
groote dankbaarheid verschuldigd is.
Van deze voordracht, uitgegeven in het Tijdschrift voor Nederl. Taal- en
Letterkunde XXI, 1902, blz. 1-34, zijn door het Bestuur twee exemplaren aangeboden
aan H.M. de Koningin als Beschermvrouw der Maatschappij en aan Z.K.H. den Prins
der Nederlanden. Beide werden goedgunstig aanvaard.
In dezelfde vergadering van December sprak de Heer Dr. J.H. G a l l é e over de
beteekenis van het woord gleitand of gluitand. Onder gleitanden verstaat men in
Deventer en omstreken de snijtanden van de koe, die door de jongens als speelgoed
werden gebruikt, hier en daar ook thans nog daarvoor dienen. De beteekenis zou zijn
glinsterende of blinkende tanden1.
In de vergadering van 3 Januari hield de Heer C.H. P e t e r s eene voordracht over
Oudnederlandschen houtbouw (met kunstbeschouwing). Spr. stelde in het licht, dat
Nederland een eigen houtbouw gehad had met echt nationaal karakter, eenvoudiger
en bescheidener dan hetgeen van elders bekend is. Tot omstreeks het midden der
14de eeuw was het houten huis nog het gewone; slechts de zeer rijken bouwden zich
een steenen huis, een ‘stins.’ Uit dezen tijd is evenwel niets over. In de steden zijn
reeds vroegtijdig houten huizen wegens brandgevaar door steenen vervangen; uit
later tijd is op het platteland hier en daar nog wat te vinden, voornamelijk in Drente,
van een type dat tot den Karolingischen tijd teruggebracht kan worden, en in
Noord-Holland, waar

1

Vgl. Driemaandelijksche Bladen uitg. door de Vereeniging tot onderzoek van Taal en
Volksleven in het Oosten van Nederland, No. 4, blz. 116 vv.
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de oudste voorbeelden echter niet meer dan een 150 jaar oud zijn. Om den vroegeren
toestand te leeren kennen moet men oude teekeningen en prenten, schilderijen en
fresco's bestudeeren, die evenwel ons minder leeren dan gewoonlijk wordt
aangenomen. Want vele kunstproducten werden veelal gemaakt naar bekende typen,
zonder plaatselijke eigenaardigheden; dikwijls ook werd één typische voorstelling
gebruikt voor zeer verschillende plaatsen en toestanden.
Spr. besloot zijne voordracht met het houden eener kunstbeschouwing van een
groot aantal fraaie en belangrijke afbeeldingen uit zijne particuliere verzameling, die
deels in de vergaderzaal tentoongesteld waren, deels ook werden rondgereikt en naar
aanleiding van verschillende vragen nader werden besproken en verklaard.
Den 7den Februari sprak de Heer G.F. H a s p e l s over ‘Impressionisme’. Spr.
begon met eene inleiding over de overbodigheid van vele ‘-ismen’ en over de
onmisbaarheid van het impressionisme. Hij omschreef dit als des kunstenaars
onderdanigheid aan de dingen welke hij dan leert beheerschen om die daarna uit te
beelden. De beteekenis van het impressionisme in de schilderkunst en in de letterkunde
werd daarop nagegaan in het werk van G.H. Breitner en G. van Hulzen. Met enkele
aanhalingen uit Vondel, Vinet en nieuwere kunstenaars en critici lichtte Spr. zijne
beschouwingen toe. Dat der schilderkunst noemde hij het directe impressionisme;
voor de letterkunde eischte hij een verwerkt impressionisme. Daarbij toonde hij aan,
dat op dit gebied vaak verwarring heerscht. Hij eindigde met te wijzen op de groote
beteekenis maar ook op het groote gevaar van het impressionisme toegepast op de
taal1.

1

Deze voordracht is uitgegeven in Onze Eeuw, II, 1902, blz. 488-516.
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Den 7den Maart sprak de Heer Dr. J.S. S p e y e r over: ‘Eene Indische verwante van
de Germaansche godin Nerthus.’ Deze voordracht is hierachter onder de
‘Mededeelingen’ uitgegeven.
In de vergadering van 12 April sprak de Heer Dr. W.G.C. B i j v a n c k over: ‘G.K.
van Hogendorp tijdens zijne jeugd en onder de regeering van Lodewijk Napoleon.’
Spr. begon met hulde te brengen aan de familie Van Hogendorp voor de onbekrompen
wijze waarop zij haar rijk archief voor wetenschappelijk onderzoek openstelt,
inzonderheid aan den Heer Mr. H. Graaf van Hogendorp, die zich ook door de uitgave
der ‘Gedenkschriften’ zoo verdienstelijk maakt. In deze komt G.K. van Hogendorp
familiaar tot ons; wij hebben hier, wat voor zoo weinigen onzer groote mannen het
geval is, de gelegenheid te zien hoe een groot man er uit ziet van nabij beschouwd.
Wij leeren zijn leven nauwkeurig kennen, zooals het zich beweegt met grootschen
eenvoud, langs eenvoudig-grootsche lijnen verloopt.
In zijn leven vallen twee hoofdmomenten op: de belangrijke rol door hem gespeeld
vóór 1795 en dan weder in 1813, toen evenwel slechts korten tijd, want reeds spoedig
na de herstelling moest hij ondervinden, dat de meest gewichtige zaken buiten hem
om gingen. Onder Lodewijk Napoleon blijft hij op den achtergrond: w a c h t hij.
Spr. wil hiervoor eene verklaring vinden deels uit de omstandigheden, hoofdzakelijk
echter uit zijne ontwikkeling en zijn karakter. Hij was niet de man van
zelfbeheersching en beperking waarvoor men hem vroeger hield. Integendeel, eene
geweldige passie spreekt uit zijne brieven en handelingen reeds in zijne vroege jeugd
bij verschillende gelegenheden. Zijne moeder noemde hem ‘cruellement obstiné’ en
onder alle moeielijke om-
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standigheden zijner jeugd toonde hij zich aldus, wel liefdevol en zorgzaam voor de
zijnen, maar zelfgeconcentreerd en zelfzuchtig. Hij zelf getuigt: ‘mes impressions
de malheur et de bonheur sont toujours solitaires.’
Wat het tijdperk van 1806-'13 betreft, kan men hem leeren kennen uit zijn dagboek,
dat gedeeltelijk uitgegeven is, maar verdient geheel bekend gemaakt te worden.
Hij gevoelde teleurstellingen ondervonden te hebben, omdat hij te veel had willen
doen. Hij wilde wel degelijk ook toen deelnemen aan het staatsbestuur, maar het
ging niet; men hield hem er buiten, men beschouwde hem als afzonderlijk staande.
Totdat hij voor den dag kon komen in die dagen, toen men hem zoo noodig had en
hij dadelijk op den voorgrond kon treden.
Hoogst merkwaardig en kenschetsend is ook zijne onlangs bekend gemaakte
beschrijving zijner eerste ontmoeting met den souvereinen vorst. Ook daar toont hij
dat zelfzuchtige vereenigd met het liefdevolle en tevens den scherpen, humoristischen
geest van zijn geslacht.
In de Mei-vergadering werd geene voordracht gehouden.
Veel heeft de Maatschappij en inzonderheid haar Bestuur verloren door het vertrek
uit Leiden van den Heer Dr. J.W. Muller, benoemd tot Hoogleeraar te Utrecht.
Gedurende vele jaren heeft de Heer Muller de belangen der Maatschappij met ijver
en toewijding behartigd, in verschillende betrekkingen, laatstelijk vooral als lid der
Bibliotheekscommissie. Hierin werd tot zijn opvolger benoemd de Heer Dr. G.J.
Boekenoogen die deze benoeming aanvaard heeft.
Ook dit jaar heeft de Maatschappij een groot verlies te betreuren door den dood
van niet minder dan 14 gewone en 3 buitenlandsche Leden. Aan hunne nagedach-
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tenis is zooeven door den Voorzitter hulde gebracht. Hier moge in 't bijzonder nog
herdacht worden de Heer Dr. Jan ten Brink die de Maatschappij, aan wie hij een
warm hart toedroeg, in vele opzichten en vele jaren lang grootelijks aan zich heeft
verplicht. De plaats door zijn overlijden opengevallen in de Commissie voor redactie
der Levensberichten werd bezet door den Heer Dr. D.C. Hesseling.
Op het oogenblik telt de Maatschappij 4 Eereleden, 452 ‘gewone’ Leden in Nederland,
10 in de Koloniën, 5 in het Buitenland en 163 ‘buitenlandsche’ Leden, te zamen 634
tegen 639 in het vorige jaar. Van de buitenlandsche Leden hebben 28 de rechten en
verplichtingen der gewone Leden aanvaard, 9 dus meer dan in het vorige jaar. Deze
vermeerdering is gedeeltelijk te danken aan een maatregel in het najaar door het
Bestuur genomen. Toen het nl. gebleken was, dat meermalen buitenlandsche Leden
wel geneigd waren in nauwere betrekking tot de Maatschappij te treden, doch dit
nalieten uit onbekendheid met het recht hun toegekend in art. 15 der laatstelijk in
Juni 1896 gewijzigde Wet, heeft het Bestuur in een brief aan alle buitenlandsche
Leden hunne aandacht op bedoeld artikel gevestigd. Voorloopig is de uitkomst van
dezen maatregel nog niet schitterend te noemen. Het Bestuur koestert evenwel de
hoop, dat meer en meer ook de buitenlandsche Leden hunne werkdadige belangstelling
in de zaken der Maatschappij zullen betoonen en aldus zullen medewerken, elk in
zijn kring en naar de mate zijner krachten, tot hetgeen ons allen ter harte gaat, den
bloei van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
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Bijlage IV. Verslag van den Bibliothecaris.
Dames en Heeren!
De aangename taak rust wederom op mij U het een en ander mede te deelen met
betrekking tot de Bibliotheek onzer Maatschappij. Des te aangenamer is dit uwen
Bibliothecaris, daar hij ook op het afgeloopen maatschappelijk jaar met genoegen
en voldoening terugzien mag. Geschenken, waaronder hoogstbelangrijke, vloeiden
haar van alle kanten toe; vele aankoopen konden worden gedaan; het letterkundig
verkeer met binnen- en buitenlandsche genootschappen en maatschappijen vond
geregeld plaats en leverde voor onze Maatschappij rijke vruchten op. Redenen genoeg
om te kunnen zeggen dat het afgeloopen jaar voor onze Bibliotheek een goed jaar
geweest is.
Al werd U ook reeds door onzen Voorzitter medegedeeld, welk schitterend bewijs
van belangstelling in onze Maatschappij en hare Bibliotheek gegeven werd door
Z.K.H. Prins Hendrik, toch mag uw Bibliothecaris in zijn Verslag dit merkwaardig
feit niet met stilzwijgen voorbijgaan, daar onze verzameling HSS. door dit vorstelijk
geschenk met een veertiental middelnederlandsche
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fragmenten verrijkt werd waarvan de waarde voor onze Bibliotheek bezwaarlijk te
hoog kan aangeslagen worden.
Een ander kostbaar geschenk gewerd ons van ons buitenlandsch lid den Hertog
de Loubat te Parijs, die ons zond een prachtig uitgevoerd facsimilé van een hoogst
merkwaardig oudmexicaansch handschrift, den Codex Fejérváry-Mayer, voor zijne
rekening vervaardigd, slechts in klein getal gedrukt en niet in den handel gebracht.
Een niet minder belangrijk geschenk ontvingen wij van de HH. Mr. L.W.C. van
den Berg te Delft en W.J. van den Berg te Arnhem. Deze schonken ons toch een
exemplaar der compleete werken van hunnen grootvader, den bekenden uitgever en
letterkundige J. Immerzeel. Gedrukt op zwaar en groot papier, enkele werken met
ingevoegde oorspronkelijke teekeningen der bij deze boeken behoorende vignetten
en allen uniform gebonden, vormt deze verzameling een belangrijke aanwinst voor
onze boekerij. De milde gevers, wier loffelijk voorbeeld naar ik hoop navolging
vinden zal, voegden daarbij een fraai, fonkelnieuw exemplaar van den Ned.
Muzen-Almanak van 1819-1833 in 23 deelen.
Aan ons buitenlandsch lid F. Lateur, meer bekend onder zijn ps. Stijn Streuvels
danken wij een drietal zijner nieuwe uitgaven. Zijn landgenoot Is. Teirlinck te St.
Jans Molenbeek bij Brussel zond een bijna compleet exemplaar zijner talrijke
geschriften, niet minder dan 19 dln; de heer D.G. van Epen, de bekende redacteur
en uitgever van den Wapenheraut, ofschoon geen lid onzer Maatschappij, schonk
ons een veertiental van zijne bijzonder fraai uitgevoerde genealogische en heraldische
uitgaven, terwijl 110 onzer leden en andere belangstellenden ons hunne nieuwe
werken of ons nog ontbrekende boeken zonden. Volgens gewoonte zullen de namen
der geëerde
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gevers, evenals de titels der door hen geschonken werken in de bijlage tot dit verslag
vermeld worden.
De Universiteitsbibliotheek te Tübingen waarmede op haar verzoek letterkundig
verkeer geopend werd, zond ons in ruil voor onze uitgaven een exemplaar der kostbare
publicatiën van den Würtembergischen Verein für Landesgeschichte. De
Geschichtforschende Gesellschaft zu Trier schonk ons een zeer kostbaar uitgevoerde
feestgave, den Psalter Erzbischof Egberts von Trier met 62 prachtige facsimilés,
terwijl de K. Vlaamsche Academie niet minder dan acht nieuwe uitgaven ons deed
toekomen.
Ik zal U niet vermoeien met het opnoemen der titels van de boeken die, behalve
de vervolgwerken en 36 tijdschriften, voor de Bibliotheek gekocht werden, daar deze
allen in de bijlage vermeld zullen worden. Slechts noem ik U de kostbare nieuwe
uitgave van Paul, Grundriss der Germanischen Philologie, de Bruyne, Geschiedenis
der Nederlanden in onzen tijd, 't fraai uitgevoerde werk De negentiende eeuw van
onze medeleden Dr. H.C. Rogge en W.W. van der Meulen en een keurig gebonden
quartijntje van 1610 getiteld: De Const en de Maniere om broot en vleesch, den vryen
kost te kryghen sonder geld; een buitengewoon zeldzaam boek op welks bezit onze
Bibliotheek trotsch mag wezen. Door de genoemde geschenken en aankoopen werd
de Bibliotheek vermeerderd met 340 boeken en de vervolgen van 210 tijdschriften
en genootschapswerken.
Zooals U reeds medegedeeld werd kwam er in de Bibliotheekscommissie eene
verandering. Dr. J.W. Muller, die sedert 1896 lid daarvan was, werd door eene
eervolle onderscheiding als Hoogleeraar naar Utrecht geroepen. Het is mij een
aangename plicht hem ook van deze plaats mijnen welgemeenden dank te betuigen
voor de
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adviezen die ik steeds van hem ontvangen mocht. Zijne plaats werd ingenomen door
Dr. G.J. Boekenoogen, die thans met Prof. Blok uwen Bibliothecaris in de keus der
te koopen boeken krachtig terzijde staat; aan beide Heeren betuig ik eveneens mijnen
hartelijken dank voor hun hulp, hun steun en hunne voorlichting.
Vermeld ik U nog dat 16 handschriften en 2328 boeken (ruim 600 meer dan in
het voorgaande jaar) tegen ontvangbewijs uitgeleend werden en eene ontelbare
menigte in de leeszaal der Universiteitsbibliotheek geraadpleegd zijn, dan rest mij
niets dan U dank te zeggen voor de aandacht door U ook aan dit verslag geschonken.
LOUIS D. PETIT.
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Lijst van personen en instellingen die de Bibliotheek van de Maatschappij
der Nederlansche Letterkunde in het genootschapsjaar 1901-1902 met
geschenken hebben vereerd.
1
2

Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden.
H.J. Allard te Maastricht.

3

F. de Bas te 's-Gravenhage.

4

Joh. H. Been te Brielle.

5

Dr. Nic. Beets te Utrecht.

6

Mr. L.W.C. van den Berg te Delft.

7

W.J. van den Berg te Arnhem.

8

Dr. P.J. Blok te Leiden.

9

Dr. G.J. Boekenoogen te Leiden.

10

P.J.F. du Bois te Amsterdam.

11

G.M. Boissevain te Amsterdam.

12

G.H. van Borssum Waalkes te Utrecht.

13

J. Bouchery te Antwerpen.

14

L.J.A. Braakenburg van Backum te
Leiden.

15

Dr. Joh. C. Breen te Amsterdam.

16

C.W. Bruinvis te Alkmaar.

17

Commission pour la Bibliothèque
Wallonne te Leiden.

18

Dr S. Cramer te Amsterdam.

19

N.D. Doedes te Utrecht.

20

P.N. van Doorninck te Bennebroek.

21

Mr. H.L. Drucker te Leiden.

22

Dr. J. Dyserinck te 's-Gravenhage.

23

D.G. van Epen te Scheveningen.

24

Mr. J.A. Feith te Groningen.

25

Jhr. J.J. de Geer van Oudegein te Utrecht.

26

Gemeentebestuur van Alkmaar.

27

Gemeentebestuur van Deventer.

28

Gemeentebestuur van Leeuwarden.

29

Gemeentebestuur van Leiden.
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30

Dr. M.A. Gooszen te Leiden.

31

J.J. Graaf te Ouderkerk a/d. Amstel.

32

Mr. R.E. Hattink te Almeloo.

33

Dr. J. Herderscheê te 's-Hertogenbosch.

34

Dr. D.C. Hesseling te Leiden.

35

Hoogheemraadschap van Rijnland te
Leiden.

36

C.W. van der Hoogt te Baltimore.

37

Jhr. Mr. J.H. Hora Siccama te
's-Gravenhage.

38

H. de Jager te 's-Gravenhage.

39

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

40

G.J.W. Koolemans Beijnen te
's-Gravenhage.

41

Dr. E.F. Kossmann te 's-Gravenhage.

42

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

43

Mevr. de Wed. J.H. Krelage te Haarlem.

44

Dr. L.A. van Langeraad te Lekkerkerk.

45

F. Lateur te Avelghem.

46

W.F. Leemans te 's-Gravenhage.

47

A. Lefèvre-Pontalis te Parijs.

48

S.L. van Looy te Amsterdam.

49

Hertog J.F. de Loubat te Parijs.

50

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

51

W. Meijer te 's-Gravenhage.
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52

Ministerie v. Binnenl. Zaken te
's-Gravenhage.

53

Dr. P.C. Molhuysen te Leiden.

54

Mevr. C.J.A. Muller-Heynsius te Utrecht.

55

Dr. H.C. Muller te Utrecht.

56

Dr. J.W. Muller te Utrecht.

57

Dr. P.L. Muller te Leiden.

58

Mr. S. Muller Fzn. te Utrecht.

59

Mej. Joh. W.A. Naber te Amsterdam.

60

Firma Mart. Nijhoff te 's-Gravenhage.

61

W. Nijhoff te 's-Gravenhage.

62

Mej. Dr. J.A. Nijland te Amsterdam.

63

F. Oberman te Leiden.

64

J.F. van Oordt te Newlands.

65

J.A. Ort te 's-Gravenhage.

66

Dr. S.W. Pennypacker te Philadelphia.

67

C.H. Peters te 's-Gravenhage.

68

Louis D. Petit te Leiden.

69

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

70

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

71

Red. Bijdragen v. vaderl. geschied. en
oudheidk. te Leiden.

72

Red. v. De Gids te Amsterdam.

73

Red. v. het Jaarboekje Erica.

74

Red. v. Noord en Zuid te Amsterdam.

75

J.H. Riemersma te Giekerk.

76

Rijks-Archief te 's-Gravenhage.

77

Rijks-Archief te Groningen.

78

Rijks-Universiteit te Groningen.

79

H.A.M. Roelants te Schiedam.

80

Mr. L.M. Rollin Couquerque te
's-Gravenhage.
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Mr. C.P.L. Rutgers te Zwolle.

82

J.D. Rutgers van der Loeff te Leiden.

83

F.H.A. Sabron te Breda.

84

Dr. J.J. Salverda de Grave te Leiden.

85

Arm. Sassen te Amsterdam.

86

J.H. Scheltema te 's-Gravenhage.

87

Dr. J.B. Schepers te Haarlem.

88

Mr. H.D.J. van Schevichaven te
Nijmegen.

89

Mr. J.W. Spin te Ermeloo.

90

J.F.M. Sterck te Amsterdam.

91

Dr. F.A. Stoett te Amsterdam.

92

Is. Teirlinck te St. Jans-Molenbeek.

93

Mr. A. Telting te 's-Gravenhage.

94

P.H. Testas te Haarlem.

95

A. Troelstra te Willemsoord.

96

Univ.-Bibliotheek te Amsterdam

97

Univ.-Bibliotheek te Tübingen.

98

Univ.-Bibliotheek te Upsala.

99

Dr. F. Vanderhaeghen te Gent.

100

Dr. J.S. van Veen te Arnhem.

101

C. van der Ven te Leiden.

102

Dr. J. Verdam te Leiden.

103

Mr. C. Vollenhoven te Leiden.

104

F.H. de Vos te Galle (Ceylon).

105

K. de Vos te Rotterdam.

106

Dr. W.L. de Vreese te Gent.

107

R.W.P. de Vries te Amsterdam.

108

Dr. S.G. de Vries te Leiden.

109

F.G. Waller te Amsterdam.

110

J. Watts de Peyster te New-York.

111

J.A. Wormser te Amsterdam.

112

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

113

Zuiderzee-Vereeniging.
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Alphabetische lijst der handschriften en boekwerken waarmede de bibliotheek
is vermeerderd1:
I. Handschriften.
Geschenk van Z.K.H. Prins H e n d r i k d e r N e d e r l a n d e n .
Fragment Dietsche Doctrinale I, 552-842, 437-728.
Fragment Dietsche Doctrinale II, 139-436.
Fragment J a c o b v. M a e r l a n t , Spiegel Historiael I, Bk, 7, cap. 74, v. 43-142,
143 tot cap. 77, v. 18.
Fragment J a c o b v. M a e r l a n t , Spiegel Historiael I, Bk. 7, cap. 65, v. 94 tot
cap. 68, v. 24.
Fragment J a c o b v. M a e r l a n t , Spiegel Historiael I, Bk. 7, cap. 77, v. 69-82,
v. 19.
Fragment J a c o b v. M a e r l a n t , Spiegel Historiael I, Bk. 7, cap. 82, v. 25-69,
cap. 86, v. 55-99.
Fragment J a c o b v. M a e r l a n t , Spiegel Historiael I, Bk. 7, cap. 21, v. 7-23, v.
41; 28, v. 25-29, v. 27 en I, Bk. 7, cap. 31, v. 26-63.
Fragment J a c o b v. M a e r l a n t , Spiegel Historiael Naturen Bloeme IV, 759-1070.
Fragment J a c o b v. M a e r l a n t , Spiegel Historiael Naturen Bloeme IV, 473
volg.
Fragment J a c o b v. M a e r l a n t , Spiegel Historiael Naturen Bloeme V, 265.
Fragment J a c o b v. M a e r l a n t , Spiegel Historiael Rijmbijbel v. 33911-33955
en 34161-34214 en Naturen Bloeme I, 288-332; II, 37-81.
Fragment J a c o b v. M a e r l a n t , Spiegel Historiael Rijmbijbel v. 29371-29668
en v. 30275-30574.
Jans Fragment Jans Teesteie v. 3900-3999.
Geschenk van Prof. Dr. J.W. M u l l e r .
22 Brieven van El. Wo l f f -B e k k e r en A g a t h a D e k e n .

II. Boekwerken.
Adelsarchief. Jaarboek v.d. Nederl. Adel. I. Schev. 1900 (23).
A l b e r d i n g k T h i j m (J.A.), Klimop en Rozen: Onuitgegeven
gelegenheidsverzen. Amst. 1890. 2 dln.
A l b e r d i n g k T h i j m (J.A.), Verspreide verhalen in proza. IV. Amst. 1884.
Almanak v.h. Leidsche Studentencorps voor 1897. Leid. 1896 (82).
A n d e r s o n (M a r i e ), Uit Multatuli's leven. 2e druk. Amst. 1902.
Annuaire d. familles Nobles d. Belgique. I. Brux. 1900 (23).
A n s p a c h (J.), Het Geslacht Flugi v. Aspermont. Bruss. 1899 (23).
Arbeid (Vrije). Geïll. Studententijdschrift. Utr. 1882-84. 3 dln.
A r b e z (d') ps. van J.F. v a n O o r d t , Paul Kruger. Amst. 1899 (64).
1

De cijfers, achter de titels geplaatst, verwijzen naar de met diezelfde cijfers gemerkte namen
der schenkers hiervoren op blz. 96 opgenoemd. De titels zonder zoodanige cijfers zijn van
boekwerken door aanko of ruiling verkregen.
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A r b e z (d') ps. van J.F. v a n O o r d t , Kaapsche Stories. Amst. 1899 (64).
A r b e z (d') ps. van J.F. v a n O o r d t , Zuid-Afrikaansche Historiebibliotheek.
Amst. 1899. 11 dln. (64).
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A r b o i s d e J u b a i n v i l l e (H. d'), Cours de littérature Celtique. X-XII. Par.
1901-2.
[B a a n , J.v.d.], Genealogie d. Familie Van der Baan. Zierikz. 1893 (38).
Banquet (1-10 Annual) of the Netherl. Society of Philadelphia 1892-1901 (66).
B a s (F. de), Prins Frederik d. Nederlanden. Afl. 28-30. Schied. 1899 (79).
Bedudinghe (Die) naden sinne van S. Augustyns Regule uitgeg. d. K. d e F l o u .
Gent 1901.
B e k k e r (E.) wed. Wo l f f en A. D e k e n , Historie v. Sara Burgerhart. 7e druk.
's-Grav. 1886.
B e r k h e y (J. L e F r a n c q v.), Zinspeelende gedichtjes. Amst. z.j.
Met gekleurde prentjes.
Bibliotheca Erasmiana. Apophthegmata. Gand 1901 (99).
Bibliotheek (Paedagogische) v.h. Ned. Onderw. Genootschap. Aanwinsten
1900-1901. Amst. 1902 (96).
B i g o t (L.C.T.), Uit Amsterdams verleden. Amst. [1899].
B i r d (F.S.), The land of dykes and windmills. Lond. 1882.
B i s s c h o p (P. de), Een nieu liedeken v. 't bannen der Jesuiten (1595) opnieuw
uitg. d.K. d e Vo s . Rott. 1901 (105).
B l o k (P.J.), Verslag v. onderzoekingen naar Archivalia in Italie. 's-Grav. 1902.
(8).
B l o k (P.J.), Geschiedenis v.h. Nederl. volk. Dl. V. Gron. 1902. (8).
B l o y s v. T r e s l o n g P r i n s (P.C.), Het geslacht Ortt en Orth. Schev. 1900.
(23).
B o d d a e r t Jr. (P.), Gedichten. Utr. 1788. (9).
Boek (Het) in 1901. Letterk. Jaarboekje. Jrg. II. Amst. 1901. (101).
Boeken en brochures over de R.K. Kerk en de orde der Jezuieten [voorh. in de
Univ. Bibliotheek]. Amst. 1901. (96).
B o i s (P.J.F. d u ), Het wenschelijke om den werkkring der Rijkspostspaarbank
te verruimen. Z. pl. (10).
B o n t e b a l A z n . (J.), Oranjelied. Rott. 1863. (38).
B o r e l (H.), Een droom. Amst. 1900.
Bouc van der Audiencie. Uitg. d.N. d e P a u w . I. Gent 1901.
B o u c h e r y (J.), Kermisklok-Doodsklok. Antw. 1901. (13).
B o u c h e r y (J.), Filips van Artevelde. Antw. 1901. (13).
B r a a k e n b u r g v. B a c k u m (L.J.A.), Ambachtsheerlijkheid Backum. Leide
1901. (14).
B r a a k e n b u r g v. B a c k u m (L.J.A.), Armes d. quelq. Familles Néerl. non
anoblies. Leyde 1901. (14).
Briefwechsel d. Herzogs v. Wirtemberg herausg. v.V. E r n s t . Stuttg. 1899-1900.
2 Bde. (97).
B r i n k (J. t e n ), Romans in proza. Afl. 1-7. Leid. 1900.
B r i n k (J. t e n ), Haagsche bespiegelingen. 1870-71. Arnh. 1871.
B r i n k (J. t e n ), Dietsche Gedachten. 1872-74. Leid. 1875.
B r i n k m a n (N.C.) wed. v. S t r e e k , Characters en lotgevallen van Adelson,
Heloise en Elius in brieven. Amst. 1804. 2 dln.
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Bruiloft (De) van Kloris en Roosje. Amst. 1864.
B r u i n s m a (A.), Thijl Uilenspiegel. Zangspel. Leeuw. 1844. (82).
B r u y n e (J.A. d e ), Geschiedenis d. Nederlanden in onzen tijd. Schied. 1891-1900.
5 dln.
[B u r g e r Jr. (C.P.)], De Amsterd. Universiteits-Bibliotheek. Amst. 1902. (96).
Cameraars-rekeningen v. Deventer uitg. d.J. d e H u l l u en J. A c q u o y . V.
Bladw. Dev. 1901. (27).
Catalogus d. bibliotheek v.J. Immerzeel. Amst. 1842. (6. 7).
Met prijzen en namen der koopers.
Catalogus d. Bibliotheek v.h. Stedelijk Museum. II. Alkm. 1902. (26).
Catalogus d. Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden. Suppl. II. Leeuw. 1901. (28).
Catalogus d. Vondelverzameling van A. Th. Hartkamp. Amst. 1901. (107).
Codex diplomaticus Lusatiae Superioris II. Herausg. v.R. J e c h t . Bd. II 2. Görl.
1901.
Codex Fejérváry-Mayer, manuscrit Mexicain précolombien. Publ. en chromophot.
par le Due d e L o u b a t . Par. 1901. (49).
Codex Fejérváry-Mayer. An old Mexican Picture MS. elucidated by Ed. S e l e r .
Berl. Lond. 1901-2. (49).
C o l e n b r a n d e r (B.W.), De openbare en de vrije school. Amst. 1901.
Const (De) en de Maniere om Broot en Vleesch ... ende den vryen Kost te krijghen
sonder Ghelt. Rott. 1610.
Conventie tusschen den Bailliuw v. Voorne en eenige Ambagtsheeren in den
voorn. Lande aangegaan. Brielle 1771. (76).
C h a v a n n e s (C.G.), Catalogue de la Bibl. Wallonne à Leyde. 4e Suppl. Leyd.
1902. (17).
C o o p m a n (T h .) en L. S c h a r p é , Gesch. d. Vlaamsche letterkunde. Afl. 1-5.
Amst. 1900-1.
C o r n e l i s s e n (P.J.) en J.B. Ve r v l i e t , Idioticon v.h. Antwerpsch dialect. Afl.
4-5. Gent 1901.
Daden (Heerlijke en vrolijke) van Keizer Karel. Gent 1882.
Dagboek van Gent van 1447-1470. Uitg. d.V. F r i s . I. Gent 1901.
Dagh-Register geh. in 't Casteel Batavia Ao 1673 uitg. d.J.A.v.d. C h i j s . Bat.
1901.
Dagh-Register Id. van 1643-44 uitg. d.H.T. C o l e n b r a n d e r . 's Hage 1902. (76).
D a m s t é (P.H.), Patria rura. Amst. 1901.
D e v e n t e r (C h . M.v.), Hollandsche Belletrie v.d. dag. Haarl. 1902.
D e y s s e l (L. v a n ), ps. van K.J.L. A l b e r d i n g k T h i j m , Derde bundel
verzamelde opstellen. Amst. 1897.
D i j k s t r a (W.), Friesch Woordenboek. Afl. 15, 16. Leeuw. 1901.
[D i s s e l (E.F. v a n )], Overzicht v. Rijnlands Waterstaat. 1886-1900. Leid. 1901.
(35).
D o e d e s (N.D.), De Nederlanders. 3e druk. Leeuw. 1901. (19).
D o o r n i n c k (P.N. v a n ), Acten betr. Gelre en Zutphen 1400-1404. Haarl. 1901.
(20).
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D o o r n i n c k (P.N. v a n ), Leenacten van Gelre en Zutphen. 1376-1402. Haarl.
1902. (20).
D o z y (Ch. M.), Leidens omgeving in vroeger dagen. Leid. 1900. (68).
D u y s e (F. v a n ), Het oude Nederlandsche lied. Afl. 5-10. 's-Grav. 1901-2.
D y s e r i n c k (J.), Het recht d. waarheid tegenover den Staat. Amst. 1902. (22).
E b e n (H.J.) ps. van J.H. B e e n , Drie jongens op reis. Amst. 1901. (4).
E b e n De Wonderlamp. Amst. 1900. (4).
E p e n (D.G. v a n ), Het Geslacht Slicher. Schev. 1900. (23).
E p e n Het Geslacht van Steyn. Bruss. 1899. (23).
E p e n De Wapens v.d. Nederl. Adel. 1889-1901. Schev. 1901. (23).
E p e n (J.C.P. v a n ), Naamregister op het Stam- en Wapenboek v. aanzienlijke
Nederlanders. Bruss. 1900. (23).
Erica. Jaarboekje voor 1902. Amst. 1902. (73).
Extract uit de Resolutiën v.d. Staaten van Holland. 23 Oct. 1787. (76).
F e i t h (J.A.), Catalogus d. Inventarissen v.d. Archieven d. voorm. Zylvestenijen.
Gron. 1901. (77).
F e i t h (J.A.), Uit Groningens verleden. Gron. 1902.
F ö h r (J.v.) und L. M a y e r , Hügelgräber auf der Schwäbischen Alb. Stuttg. 1892.
(97).
F ö r s t e m a n n (C.), Altdeutsches Namenbuch. Lfrg. 9-11. Bonn 1901-2.
F o k k e r (A.A.), Levensberichten v. Zeeuwsche Medici. Midd. 1901.
Formulier oft Acte v. Verbintenis door de Synode v. Dordrecht 1619 vastgestelt.
Amst. 1757.
F r u i n (R.), Verspreide geschriften. Afl. 21-31. 's-Grav. 1901-2. (8, 57, 58).
G a d o w (G.), Christ. de Wet. A poem. New York 1901. (36).
G a e d e r t z (K. T h .), Was ich am Wege fand. Leipz. 1902.
G a y a n g o s (P. d e ), Libros de caballerias. Madrid 1884.
Généalogie de la Famille de Hemptinne. Schev. 1900. (23).
Geschiedenis van Robrecht den Duivel. Gent z.j.
Geschichtsquellen (Württembergische). Bd. I-IV. Stuttg. 1894-99. (97).
G e z e l l e , (G.), Laatste verzen. Antw. (1901). (45).
G r a a f (J.J.), Komen en beter door goeden Kerkzang. Leid. 1880. (31).
G r a a f (J.J.), Uit de Levens d. ‘Maechden v.d. Hoeck’ te Haarlem. Haarl. 1895.
(31).
G r i m m , Deutsches Wörterbuch. IV, Abt. 1, Thl III, 3; X, 7, 8; XIII, 1. Lpz.
1901-2.
IV, 3 bearb. v.H. W u n d e r l i c h . - X, 7, 8 v.M. H e y n e .- XIII, 1 v.K.v. B a h d e r .
G r ö b e r (G.), Grundriss d. Romanischen Philologie. II 15. Strassb. 1902.
H a m e l b e r g (J.H.J.), De Nederlanders op de W.I. eilanden. I. Met documenten
daarbij behoorende. Amst. 1901.
Handelingen v.h. XXV Ned. taal- en letterk Congres. Gent 1900.
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H a r d e n b r o e k (G.J.v.), Gedenkschriften uitg. d.F.J.L. K r ä m e r . I. Amst. 1901.
H e e r e (L u c . d'), Ses oeuvres littéraires. Bibliographie. Gand 1901. (99).
H e r b e r s (H.), Cort en claer bewys ... v. 't gevoelen d. Gheref. Leeraren... aeng.
de Praedestinatie. 2e editie. Gouda 1616.
H e y d (W.), Bibliographie d. Württemb. Geschichte. Stuttg. 1895-96. 2 Bde. (97).
H i j m a n s - H e r t z v e l d (E.), Gedichten. 's-Grav. 1881.
H i l l e r (F.v.), Geschichte d. Feldzuges 1814 gegen Frankreich. Stuttg. 1893.
(97).
Historie van Doctor Faustus. Gent z.j.
Historie van Ludovicus Mandrin. Gent z.j.
Historie van Valentijn en Ourson den Wildeman. Gent z.j.
Historie van de Vier Heemskinderen. Gent z.j.
Historie (Schoone) van Ridder Malegys. Gent z.j.
Historie (Schoone) van Fortunatus Borze. Gent z.j.
Historie (Schoone) van den Ridder Hellas. Gent z.j.
Historie (Schoone) v.d. edelen Jan van Parijs. Gent z.j.
Historie (Wonderlijke) v.d. Wandelenden Jood. Gent z.j.
Hoe langer hoe liever... of Aangename Vertellingen. Amst. 1754.
H o l d e r (A.), Alt-Celtischer Sprachschatz. Lfg. 14. Lpz. 1901.
H o l l a n d (J a n ) ps. v.A.J. V i t r i n g a , Adam Almens. Harderw. 1900.
H o l l i d e e (H.), Etsen naar 't leven. Leid. 1881.
H o u c k e (A. v a n ), Vak- en Kunstwoorden. 6. Ambacht v.d. Loodgieter. I. Gent
1901.
H o u v e n v. O o r d t (H.C.v.d.) en G. V i s s e r i n g , De economische beteekenis
v.d. drooglegging d. Zuiderzee. Leid. 1901. (113).
H o v e n (J. v a n ), Leedige Uuren. 's-Grav. 1720.
H o v e n (T h .), Aan de bron. Alm. 1900.
Huwelijkszangen uit de 18e eeuw. 13 stuks. (109).
H u y g e n (J.), Stichtelijke Rijmen. Amst. 1733.
H u y g e n s (C h r .), Oeuvres complètes. T. IX. La Haye 1901.
I m m e r z e e l Jr. (J.), De blindeman. Rott. 1817. (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), Hollands Leeuw ontwaakt. 's-Grav. 1831. (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), Voor opgeruimden van geest. Amst. 1813. (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), Lotgevallen van Balth. Knoopius. Rott. 1813. (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), Id. 2e druk. Amst. 1842. (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), Het mededoogen naar J. D e l i l l e . Amst. 1804 (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), Hugo van 't Woud. Rott. 1813. (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), Id. 2e druk. Rott. 1833. (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), De goedertierenheid van Titus. Den Haag 1801. (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), De onsterfelijkheid der ziel. Naar J. D e l i l l e . Amst. 1803.
(6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), Lofrede op Rembrandt. Z.p. 1839. (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), Id. Amst. 1841. (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), Id. Amst. 1841. In 4o form. (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), Stalen v. geestigen schrijfstijl van P.L. C o u r i e r . Amst.
1839. (6. 7).
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I m m e r z e e l Jr. (J.), Gedachten van M a t t h . C l a u d i u s . Amst. 1834. (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), Koenraad Rozendal. Rott. 1813. (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), De lof der Belgische vrijheid. 's-Grav. 1831. (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), Hollands Watersnood van 1809. 2e druk. Den Haag 1809.
(6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), Het Scheveningsche strand. 's-Grav. 1826. (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), Onze Eeuw. Vaderl. lierzang. 's-Grav. 1830. (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), Ontwerp ter oprigting v.e. Genootschap ‘Neerl. Roem’.
1829. (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), Vaderlandsliefde. Z.p. 1829. (6. 7).
I m m e r z e e l Jr. (J.), De Moederliefde. Rott. 1819. (6. 7).
Alle deze werken van I m m e r z e e l zijn op zwaar papier gedrukt.
Inventaire archéologique de Gand. Livr. 22-24. Gand 1901-2.
Jaarboek d. Rijks-Univ. te Groningen 1900-1. Gron. 1901. (78).
Jaarboekje (Amsterdamsch) voor 1902. Amst. 1901.
J a c o b s (H.) en M.J. K o e n e n , Nederl. Spraakkunst. I. 2e druk. Gron. 1896.
(56).
J a g e r Czn (T.), Scheveningsch Oranjeboek. 's-Grav. 1863. (38).
K a l f f (G.), Over de wording v. literaire kunstwerken. Gron. 1902. (68).
K a t e (H. t e n ), Lindor Serrurier. Tokyo 1902. (103).
Keuren ende Privilegien v. de Lande van Voorne. Rott. 1717. (76).
Kluchtvertelder (Vermakelijke). Gent z.j.
K o e n e n (H.J.), Het Huwelijk van de Koningin. Schev. 1900. (23).
K o e n e n (H.J.), Het Geslacht Pauw. Schev. 1900. (23).
K o k (A.S.), Van dichters en schrijvers. Culenb. (1892). 2 dln.
K o l f f (A.H.v.d.), Opmerkingen omtrent den geldelijken toestand van Nederland
in de 19e eeuw. Amst. 1901.
K o o l e m a n s B e i j n e n (G.J.W.), Toespraak bij het Gouden Feest v.h.
Instructie-Bataljon. Kamp. 1901. (40).
K o p s (W.P.), Uit Grootvaders tijd. Haarl. 1899.
K o s s m a n n (E.F.), Holland und Deutschland. Wandlungen und Vorurteile. Haag
1901. (41).
K o s s m a n n (E.F.), Untersuchungen üb. die Altdeutsche Exodus. Strassb. 1885.
(41).
[K o t z e b u e , A. v o n ], Oden an Napoleon. Riga 1813. (5).
K r ä m e r (F.J.L.), De XIXe eeuw. Historisch Gedenkboek. Amst. 1900.
K r e l a g e (Portret van J.H.). (43).
K r u l (J.), Noodsakelyck Wereld-haten. Amst. 1634.
Kyrkobruk (Svenska) under Medeltiden. Uitg. af R. G e e t e . Stockh. 1900.
L a g e m a n s (E.G.), Recueil de Traités. XIV. La Haye 1901. (52).
L a n d w e h r (J.H.), L.G.C. Ledeboer ... geschetst. Leid. 1900. (82).
L a n g e r a a d (L.A.v.), De tekst der Liturgie d. Ned. Geref. Kerken. Leid. 1901.
(44, 30).
L e f è v r e -P o n t a l i s , Les élections en Europe à la fin du XIXe siècle. Paris 1902.
(47).
Leven van G e n o v e v a . Gent z.j.
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Leven (Kluchtig) van Jaakje en zijn fluitje. Gent z.j.
Leven (Wonderbaar) van Cartouche Gent z.j.
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Leven en werken der Zuid-Nederl. schrijvers. Afl. 1. Gent 1901.
Lijst van boekwerken in Rijnlands Archief op 31 Jan. 1902. Leid. 1902. (35).
M a r n i x (P h . v.), De Bijencorf d.H.R. Kercke. [Uitg. d.A. W i l l e m s ]. Bruss.
1858. 2 dln.
M a s s i l l o n (J.B.), Zevental leerredenen [vert. d.J. I m m e r z e e l J r .]. Rott.
1823. (6. 7).
M a s s i l l o n (J.B.), Id. Met ingevoegde portretten. (6. 7).
M e c h t i l d 's (Hel.) Uppenbarelsen. Utg. af R. G e e t e . Hft 1. 2. Stockh. 1899.
M e e r k e r k (J.B.), Ed. Douwes Dekker. Een karakterstudie. Gron. 1900.
M e e r t (H.), Vormleer v.d. taal van Ruusbroec. Gent 1901.
M e e r t e n geb. S c h i l p e r o o r t (A.B.v.), Keetje en Fritz. 2e druk. Amst. 1828.
(54).
Memorial Volume of the American Philosophical Society. Wash. 1901.
M u l l e r (H.C.), Nederl. letterkunde. Een hoofdstuk v. vergelijkende letterk. Utr.
1902. (55).
M u l l e r (H.C.), (J.W.), De taak d. Nederl. Philologie. Utr. 1902. (56).
M u l l e r (H.C.), F z n . (S.), Schetsen uit de Middeleeuwen. Amst. 1900.
M u l l e r (H.C.), Geschiedenis d. fundatiën beheerd d.h. College v. Regenten der
vereen. Godshuizen. Utr. 1900.
M u n z i n g e r (C.), Het Protest. Geschiedk. Tooneelstuk [vert. d.J.
H e r d e r s c h e ê ]. Doet. 1901. (33).
Muse (La) philantropique. En Hollande 1793. (20).
Muzen-Almanak (Nederl.) 1819-40. Rott. e.e. 23 dln. (6. 7).
N a b e r (Joh. W.A.), Prinsessen v. Oranje en haar dochters in Frankrijk. Haarl.
1901. (59).
N a s s a u N o o r d e w i e r (J.M.), Bijdrage tot de beoordeeling v.d. Willehalm.
Delft 1901. (68).
Nederland (Kerkelijk). Jaarboekje voor 1847-56. 's-Hert. 10 dln.
N e s t l e (W.), Funde antiker Münze in Württemberg. Stuttg. 1893. (97).
N i j h o f f (W.), Bibliographie de la Typographie Neerl. d.a. 1500-1540. Feuilles
provisoires. Livr. 1-4. La Haye 1901. (61).
Nomina Geographica Neerlandica. V. Leid. 1901.
N o u h u y s (W.G. v a n ), Studien en Critieken. Amst. 1897.
N o u h u y s (W.G. v a n ), Letterkundige opstellen. Amst. 1894.
O b e r m a n (F.), Misverstand of opzet? Leid. 1901. (63).
O b e r m a n (F.), Heeft de Ned. Herv. Kerk opgehouden de vroegere Geref. Kerk
te zijn? Leid. 1901. (63).
Ontwerp (Nieuw) van Wet van behoud, Liefde en Redding. Proefn. 's-Hage 1844.
(38).
Opstellen (Geschiedk.) uitg. ter eere van H.C. Rogge. Leid. 1902. (108).
Ordonnantie op het Veer tusschen den Briel en Helvoetsluis. 1781. (76).
O r t (J.A.), Oudheidk. aanteekeningen. IV. Den Haag 1901. (65).
P a u l (H.), Grundriss d. Germanischen Philologie. 2e Aufl. I, III. Strassb 1901-2.
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Penning-Magazijn (Hollandsch) voor de Jeugd. 's-Grav. 1835-38. 4 dln. (56).
P e n n y p a c k e r (S.W.), Congress Hall. An Address. Philad. 1895. (66).
P e r s (D.P.), De Verwarde Adelaer en Ontstelde Leeuw. Amst. [1647].
P i e r s o n (A.), Verspreide geschriften. Afl. 1-4. 's-Hage 1902.
P i r e n n e (H.), Bibliographie de l'histoire de la Belgique. 2e éd. Gand 1902.
P o l l (W.v.d.), Het Kasteel Waardenburg. Tiel 1853. (82).
P o l v l i e t (C.J.), Het geslacht Deutz. I. Bruss. 1899. (23).
P o t g i e t e r (E.J.), Brieven aan C. Busken Huet. I, II. Haarl. 1901-2.
P r i e b s c h (R.), Deutsche Handschriften in England. II. Erl. 1901.
P r i n s e n JGz. (J.), Collectanea van G. Geldenhauer Noviomagus. Amst. 1901.
Psalter (Der) Erzbischof Egberts von Trier. Herausg. v.H.V. S a u e r l a n d u n d
A. H a s e l o f f . Mit 62 Facs. Trier 1901. 2 Bde.
P s i l a n d e r (H.), Die Niederdeutsche Apokalypse. Ups. 1901. (98).
R a z o u x (W.P.), Een aardig prentenboek (Struwwelpeter). Schied. 1848. (54).
R e a y (Lord), Statement on the re-assembling of the School Board of London.
Oct. 1901. (50).
Rechtsbronnen van Tiel uitg. d.J.S.v. Ve e n . 's-Grav. 1901. (100).
Register d. Leenaktenboeken v. Gelre en Zutphen. III. Arnh. 1901.
Reinaart de Vos. Gent z.j.
R i j n (G. v a n ), Atlas van Stolk. IV 2, V. Amst. 1901.
R o e s s i n g h (P.H.), De eedsvraag. Amst. 1901.
R o e v e r (N. d e ) en G.J. D o z y , Leven onzer voorouders. Afl. 48-53. Amst.
1901-2.
R o g g e (H.C.) en W.W.v.d. M e u l e n , De XIXe eeuw in woord en beeld. Leid.
1899-1901. 3 dln.
R o o s e s (M a x ), Geschied. d. Antwerpsche Schilderschool. Gent 1879.
R u t g e r s (C.P.L.), Inventaris v.h. Huisarchief Farmsum. 's-Grav. 1901. (24).
S a b r o n (F.H.A.), De vesting Gorinchem van Nov. 1813-Mrt 1814. Breda 1902.
(83).
S a b r o n (F.H.A.), Memorie betr. de uitreiking v. vaandels... bij h. Ned. leger
sedert 1813. Z. pl. (83).
S a l v e r d a d e G r a v e (J.J.), Le troubadour Bertran d'Alamanon. Toul. 1902.
(84).
S a m b u c u s (J.), Icones etc. Met eene inleiding van M a x R o o s s e s . Antw.
1900.
Uitgave d. Antwerpsche bibliophilen No. 21.
Samensprake in Afrikaans en Engels. Paarl [1897].
S a v o r n i n L o h m a n (A. d e ), Smarten. Amst. 1900.
S c h e p e r s (J.B.), Gedichten. Ljouw. 1897. (87).
S c h e p e r s (J.B.), Groningen als Hanzestad. Gron. 1891. (87).
Schetskaarten (Hist.-statist.) v. Nederland No. 5, 6, 10, 15, 21.
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S c h e v i c h a v e n (H.D.J. v a n ), Tweede vervolg d. Kroniek v. Nijmegen. Nijm.
1901. (88).
S c h e v i c h a v e n (H.D.J. v a n ), De Gedenkplaat ter eere van Adolf v. Nassau.
Nijm. 1901. (88).
S c h e v i c h a v e n (H.D.J. v a n ), Oud-Nijmegens straten, markten enz. Nijm.
1896. (88).
S c h e v i c h a v e n (H.D.J. v a n ), Epigraphie der Bataafsche krijgslieden in de
Romeinsche legers. Leid. 1881. (88).
S c h e v i c h a v e n (H.D.J. v a n ), De St. Stephenkerk te Nijmegen. Nijm. 1900.
(88).
S c h e v i c h a v e n (H.D.J. v a n ), Reglem. d. Apostolische School te Nijmegen
1601. Nijm. 1894. (88).
S c h e v i c h a v e n (H.D.J. v a n ), Penschetsen uit Nijmegens verleden. II. Nijm.
1901. (88).
S c h ö n f e l d (E.D.), Der Isländische Bauernhof. Strassb. 1902.
S c h u c h a r d t (E.), Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen in Niedersachsen.
VII. Hann. 1902.
S e c u n d u s (J a n u s ), Boek der Kusjes vert. d.J.H. S c h e l t e m a . Leid. 1902.
(86).
S e g e r s (G.), Joost v.d. Vondel. Studiën. Antw. 1891.
S i m r o c k (K.), Auserlesene deutsche Volksbücher. Frankf. o.J. (56).
S i m r o c k (K.), Handbuch d. deutschen Mythologie. 5e Aufl. Bonn 1878.
S ö d e r w a l l (K.F.), Ordbok öfver Svenska medeltids-spräket. Hft 19, 20. Stockh.
1899.
S o p h o k l e s , Antigone. Metrisch vert. d.J.v. L e e u w e n Jr. Leid. 1897. (68).
Speculum Virginum. Utg. af R. G e e t e . Stockh. 1898.
Spiegel (Die) der Sonden, uitg. d.J. Ve r d a m . Leid. 1900-1. 2 dln. (102).
Ex. op Hollandsch papier.
S p i n (J.W.), Oudere tijdgenooten. III. 's-Grav. 1888. (89).
S p i n o z a (B.), Staatkundig Vertoog met Aant. Amst. 1901. 2 dln. (51).
S p i n o z a (B.), Ethica. Amst. 1896. (48).
S p i n o z a (B.), Korte verhandeling van God enz. Amst. 1899. (48).
S p i n o z a (B.), Godgeleerd-Staatkundig Vertoog. Amst. 1895. (48).
S p i n o z a (B.), Brieven. Amst. 1897. (48).
Allen vertaald door W. M e i j e r .
S t i n s t r a (J.), Onregtvaardigheid d. Sluikerye. Harl. 1739.
S t o e t t (F.A.), Nederl. Spreekwoorden. Zutph. 1901. (91).
S t r e s o (Z.J.), Het geloof v. Abraham tot Rechtveerdigheyt. Leyd. 1756.
S t r e u v e l s (S.) ps. van F. L a t e u r , Zomerland. 2e druk. Amst. 1901. (45).
S t r e u v e l s (S.) Zonnetij. 2e druk. Amst. 1901. (45).
Swanneblummen. Jierboekje for 1902. Ljouw. 1901.
S y p e s t e y n (C.A. v a n ), Historische Schetsen. 's-Grav. 1891.
Tafereelen uit de vaderl. geschied. behorende bij het Ned. Historiespel. Met
Speelregels. Amst. 1815. (108).
Te i r l i n c k (I.), Cilia. Gent 1888. 2 dln. (92).
Te i r l i n c k (I.), Lastige kerels en brave gasten. Gent z.j. - Id. 2e druk. 1898.
(92).
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Te i r l i n c k
Te i r l i n c k
Te i r l i n c k
Te i r l i n c k

(I.), Kriekeputte en Reinaert. Gent 1901. (92).
(I.), Naar 't land van belofte! Amst. 1894. (92).
(I.), Onze beste vrienden! Gent z.j. (92).
(I.), Le Folk-lore Flamand. Brux. z.j. (92).
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Te i r l i n c k (I.), Contes Flamands. Brux. z.j. (92).
Te i r l i n c k (I.), Blozende Kriekske. Dry Novellen. Roes. z.j. (92).
Te i r l i n c k (I.), Molleke. Antw. 1887. (92).
Te i r l i n c k (I.), Molleke. Dry novellen. Rott. z.j. (92).
Te i r l i n c k (I.), Van drie Oudjes. Antw. 1899. (92).
Te i r l i n c k - S t i j n s , Gedichten en Novellen. I. Gent 1879. (92).
Te i r l i n c k - S t i j n s , Lucia Staps. Drama. Bruss. 1882. (92).
Te i r l i n c k - S t i j n s , Kruidkunde. Roes. 1882. (92).
Te i r l i n c k - S t i j n s , 't Is uit Liefde. Blijspel. Antw. 1895. (92).
Te i r l i n c k - S t i j n s , Lina Donders. Drama. Antw. 1895. (92).
Te i r l i n c k - S t i j n s , Baas Colder. Bruss. 1879. (92).
Te i r l i n c k - S t i j n s , Frans Steen. Zedenroman. Bruss. 1878. (92).
Te m m i n c k (J.), Des Menschen strijd op Aarde. Amst. 1769.
Te s t a s (P.H.), Zeven Zedeprinten in Const. Huygens trant. Haarl. 1902. (94).
Tijdschrift voor Nederl. Zeewezen. I. 1-5. 's-Grav. 1902.
T i l l e (A.), Uebersicht d. Inhalt d. kleinen Archiven d. Rheinprovinz. Bonn 1902.
To i t (S.J. d u ), Fergelykende Taalk. fan Afrikaans en Engels. Paarl 1897.
To l l i u s (J.), Zesstemmige Madrigalen uitg. d.M. S e i f f e r t . Amst. 1901.
T r a n s i s a l a n u s , Het geslacht van Ketwich. Bruss. 1900. (23).
T r o e l s t r a (A.), De toestand der Catechese in Nederland. Gron. 1901.
Trompetjen (Het Nieuwe Scherpenheuvelsche) uytbl. verscheyde Geestelyke
Liedekens. 2e dr. Antw. 1764.
Va n d e v e l d e (A.J.J.), Repertorium v.d. geschriften over voedings-middelen.
Gent 1901.
Ve r d a m (J.), Uit de geschiedenis d. Nederl. taal. Dordr. 1902. (102).
Ve r w y s (E.) en J. Ve r d a m , Middelnederl. Woordenboek. V. 8-11. 's-Grav.
1901. (60).
Verzameling v. de bruykbaarste Ned. Rymklanken. Utr. 1754. (6. 7).
Met aanteekeningen in handschrift.
V l i e t (W.v.), Israel en Nederland. Alph. 1863. (38).
Vo e t ' s Pandects. De rebus creditis cet. Transl. by F.H. d e Vo s . Galle 1896.
(104).
Vo e t 's Pandects. De injuriis et famosis libellis. Transl. by F.H. d e Vo s . Galle
1896. (104).
Volksalmanak (Nieuwe Drentsche) voor 1902. Ass. 1902.
Volksalmanak (Geldersche) voor 1902. Arnh. 1901.
Volksalmanak (Groningsche) voor 1902. Gron. 1901.
Vo n d e l (J.v.d.), Gysb. v. Aemstel. Prachtuitg. Afl. 15-20. Haarl. 1901.
Vo s (F.H. d e ), Geneal. v.h. Geslacht de Vos van Ceylon. 2e druk. Galle 1900.
(104).
Vo s (F.H. d e ), Het geslacht Jonklaas van Ceylon. Galle 1902. (104).
V r e e s e (W.L. d e ), Het Woordenboek d. Ned. Taal en de critiek in
Zuid-Nederland. Gent 1902. (106).
Vreugdeklank (Ned.) bij de geboorte van Willem VI. 1772. (38).
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V r i e s (Jo. d e ), Pelgrimages naar oude plekjes. Haarl. 1901.
Vrouwenpeerle (De) of Historie van Helene enz. Gent z.j.
Wenken voor de bewerkers d. schetskaarten voor hist.-stat. liggers. Zwolle 1902.
(8).
Werken d. Bataafsche Maatschappij v. Taal- en Dichtk. Amst. 1809-10. 5 dln. (6.
7).
We y d e (C.L.v.d.), Henry en Louize. Eene Nederl. geschiedenis in brieven. Leyd.
1794. 2 dln.
W i j h e E z n . (M.v.), Achterlijke kinderen. Amst. 1902.
W i j k e r (W.), Levensroeping. Tooneelspel naar een novelle van Mevr.
Bosboom-Toussaint. Schagerbr. z.j. (68).
W i l d e m a n (M.G.), Het Wapen van Hertog Hendrik. Schev. 1900. (23).
W i n k e l (J. t e ), De Noord-Nederl. tongvallen. Afl. 2. Leid. 1901.
W i n k e l (J. t e ), Geschiedenis d. Nederl. taal. Naar de 2e Hoogd. uitg. vert. d.F.C.
W i e d e r . Culemb. 1901.
W i n k e l m e i j e r (J.), Van Kerken en Kloosters. Amst. 1897.
Woord en Beeld. Geïll. maandschrift. Haarl. 1896-1901. 6 dln.
Woordenboek d. Nederlandsche taal. II 16, III 12, VI 2, XI 6. 's-Grav.-Leid. 1901-2.
II 16 bewerkt d.A. K l u y v e r . - III 12 d.J.W. M u l l e r en A. K l u y v e r . - VI 2
d.A. B e e t s . - IX 6 d.G.J. B o e k e n o o g e n .
Wo r m s e r (J.A.), De Gelijkenissen onzes Heeren. Amst. 1902. (111).
W r a n g e l (E.), De betrekkingen tuss. Zweden en de Nederl. op het gebied d.
letteren. Vert. d. Mevr. B e e t s -D a m s t é Leid. 1901.
W r i g h t (J.), English Dialect Dictionary. XIII-XVI. Lond. 1902.
Zeitschrift (Basler) f. Geschichte und Alterthumsk. I. Bas. 1901.

Overdrukken.
H.J. Allard. - P.J. Blok (2 stuks). - G.M. Boissevain (2 stuks).- G.H.v. Borssum
Waalkes. - C.W. Bruinvis (4 stuks). - S. Cramer. - N.D. Doedes. - P.N.v. Doorninck.
- H.L. Drucker. - D.G. van Epen. - J.A. Feith. - Jhr. J.J. de Geer van Oudegein. - J.J.
Graaf (21 stuks). - R.E. Hattink. - J. Herderscheê. - D.C. Hesseling. - Jhr. J.H. Hora
Siccama. - H. de Jager (9 stuks). - P.H.v.d. Kemp. - E.F. Kossmann (2 stuks). - Edw.
B. Koster (3 stuks). - L.A.v. Langeraad (4 stuks). - W.F. Leemans. - W. Meijer. P.C. Molhuysen (3 stuks). - Mej. J.A. Nijland. - S.W. Pennypacker. - C.H. Peters. Jhr. J.K.W. Quarles van Ufford. - J.H. Riemersma. - L.M. Rollin Couquerque. C.P.L. Rutgers. - J.B. Schepers (10 stuks). - H.D.J.v. Schevichaven (8 stuks). - J.F.M.
Sterck. - Is. Teirlinck (14 stuks). - A. Telting (2 stuks). - J.S.v. Veen. - J. Verdam. F.H. de Vos (5 stuks). - E.H.G. Wrangel.
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Bijlage V.
A. Rekening en Verantwoording van den Penningmeester over het jaar
1901.
Ontvangsten.
1901.
Januari

1

Aan saldo van
oude rekening

Maart

1

Aan rente van ƒ
5900.-3% N.W.
Schuld,
voortvloeiende
uit de legaten:
Buma,
Verbrugge,
Vollenhoven,
Hamelberg,
Suingar, Fruin
en De Fremery

ƒ 87,32

ƒ 18,-

Juli

1

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

September

1

Aan rente van ƒ
5900.- 3%
N.W.
Schuld,
voortvloeiende
uit de legaten:
Buma,
Verbrugge,
Vollenhoven,
Hamelberg,
Suringar, Fruin
en De Fremery

December

31

ƒ 200,21

ƒ 87,32

Aan
ƒ 3044,contributiën
van 502 binnen
en buitenl.
leden
(waaronder 8 à
ƒ 10.-, 3 over
1901/02, 1 over
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1902/03 en 1
over 1903/04
af kosten van
incasseeren

ƒ 29,05

ƒ 3014,95

---December

31

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

ƒ 1,86

ƒ 58,14

---December

31

Aan 8
exemplaren
Catalogus à ƒ
9.-

ƒ 72,-

af bindloon

ƒ 9,45

ƒ 62,55

---December

31

Aan diversen

ƒ -,59
---ƒ 3529,08
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Uitgaven.
1901.
December

31

Aan de Firma
E.J. Brill:
Handelingen en ƒ 481,30
Mededeelingen
Levensberichten ƒ 428,25
Vracht, Kisten, ƒ 72,37
inpakken, enz.
Klein
ƒ 89,845
drukwerk, enz.

ƒ 1071,765

---Aan
Tractementen
en pensioen

ƒ 625,20

Aan
verschotten van
den Secretaris

ƒ 34,71

Aan de
Boekerij:
35 Exx.
Tijdschrift

ƒ 74,32

Aankoop van
boeken

ƒ 511,625

Bindloon

ƒ 161,53

Assurantiepremie ƒ 25,Verschotten
van den
Bibliothecaris

ƒ 21,70

ƒ 794,175

---Aan
jaarlijksche
bijdrage aan het
Ned. Wet.
Centr. Bureau

ƒ 35,-

Aan lokaalhuur,
verlichting en
verwarming

ƒ 213,10

Aan schrijfloon

ƒ 20,-
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Aan onkosten
jaarlijkschen
maaltijd

ƒ 235,55

af: Bijdr. van ƒ 116,13 leden binnen
en 32 buiten
Leiden

ƒ 119,55

---Aan reiskosten
van sprekers op
de
maandvergaderingen

ƒ 15,60

Aan Commissie
voor Taal- en
Letterkunde:
voor
ƒ 25,huishoudelijke
onkosten
aanvullingscrediet ƒ 50,vert. Wrangel's
werk

ƒ 75,-

---Aan bijdrage
aan het
Vondel-Museum,
Amsterdam

ƒ 100,-

Aan diverse
kleine uitgaven

ƒ 14,985

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

ƒ 180,-

Saldo op
nieuwe
rekening

ƒ 229,995

---ƒ 3529,08

Aldus opgemaakt door den Penningmeester, L e i d e n , 7 April 1902. F.G. KRAMP.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

Gezien en goedgekeurd door de gecommitt. Leden:
A. BEETS.
W. DRAAIJER.
L e i d e n , 23 April 1902.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
J. VERDAM.
A. KLUYVER.
L e i d e n , 15 April 1902.
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B. Rekening en Verantwoording over het Vaste Fonds, over 1901.
Ontvangsten.
1901.

Kapitalisatie.

Januari

1

Aan saldo van
het oude jaar

Januari

1

Aan rente van
ƒ15.700.- 2 1/2
%

Vlottend.
ƒ 2035,125

N.W. Schuld ƒ
193.99.
waarvan 1/4
gedeelte

ƒ 48,50

en 3/4 gedeelte
Juli

1

ƒ 145,49

Aan rente van ƒ
15.700.- 2 1/2%
N.W. Schuld ƒ
193.99
waarvan 1/4
gedeelte

ƒ 48,50

en 3/4 gedeelte

ƒ 145,49

December

31

Aan rente van
prolongatie bij
de Leidsche
Bankvereeniging

ƒ 91,41

December

31

Uit de
Algemeene Kas
overgebracht
(volgens besluit
van 3 Feb.
1896)

ƒ 180,-

----

----

ƒ 97,-

ƒ 2597,515
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1901.

Kapitalisatie.

Januari

1

Per saldo van
het oude jaar

Februari

9

Per
Huygens-Commissie,
voor afschriften
brieven
Huygens ƒ
75.225

Uitgaven.
Vlottend.

ƒ 6,675

onkosten ƒ
1.205

ƒ 76,43

---Februari

28

Per Historisch
Genootschap,
aanvullingstermijn
bijdrage hist.
kaarten 1900.

ƒ 5,-

Juli

1

Per Historische
Commissie, 1e
bijdrage
uitgave nieuw
repertorium v.
werken betreff.
de geschiedenis
des Vaderlands

ƒ 100,-

Juli

Per aankoop ƒ ƒ 80,26
100.- 2 1/2%
N.W. Schuld

October

30

Per Commissie
voor Taal- en
Letterkunde 1e
ged. subs. voor
uitgave
Volksboeken

ƒ 25,-

November

8

Per Historisch
Genootschap
bijdrage voor
1901 verv.
histor. kaarten.

ƒ 25,-
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November

18

Per Commissie
voor Taal- en
Letterkunde 1e
ged. uitgave
Marialegenden

December

24

Per rekening
Firma E.J.
Brill, subsidie
Wrangel, Betr.
Zweden &
Nederland ƒ
225.-

ƒ 50,-

Verdam,
Spiegel der
Sonden II ƒ
225.-

ƒ 450,-

---December

31

Saldo op
nieuwe
rekening

ƒ 10,065

ƒ 1866,085

----

----

ƒ 97,-

ƒ 2597,515

Aldus opgemaakt door den Penningmeester, L e i d e n , 7 April 1902. F.G. KRAMP.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitteerde Leden:
A. BEETS.
W. DRAAIJER.
L e i d e n , 23 April 1902.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
J. VERDAM.
A. KLUYVER.
L e i d e n , 15 April 1902.
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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 achtmaal
vergaderd onder voorzitterschap van Prof. Kern.
In die vergaderingen werden in de eerste plaats de belangen van het Tijdschrift
behartigd en werd vastgesteld welke bijdragen daarin zouden worden opgenomen.
Sedert ons vorig verslag is het 20ste deel volledig geworden, terwijl van het 21ste deel
de beide eerste afleveringen zijn verschenen.
Verder werd beraadslaagd over de uitvoering of over de voorbereiding van andere
uitgaven vanwege de Maatschappij. Wij kunnen daaromtrent het volgende
mededeelen.
De herdruk van Nederlandsche Volksboeken, waartoe verleden jaar besloten werd,
is thans krachtig door ons voorbereid. Van het eerste deel der reeks: Den droefliken
strijt van Roncevale zullen wij een afdruk aan de jaarvergadering kunnen overleggen.
Verder zijn ter perse of in voorbereiding de Historie van Malegijs, de Historie van
Floris ende Blanchefleur, de Historie vanden Ridder metter Swane en de History
vanden Reus Gilias ende een Smeets-knecht Sie-vreedt genaemt. Ook deze herdrukken
zullen naar wij hopen nog in den loop van dit jaar kunnen verschijnen. Welke
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volksboeken daarna zullen volgen wordt nog door ons overwogen. De uitgever heeft
gezorgd voor eene fraaie uitvoering, terwijl de boeken versierd zijn met afbeeldingen
der oude houtsneden en titelbladen. Het is zeer te hopen dat de belangstelling van
het publiek het mogelijk zal maken de reeks voort te zetten. Naar onze meening zal
de Maatschappij velen door deze uitgave aan zich verplichten.
De door Prof. Rogge bewerkte uitgave van de Brieven van en aan Maria van
Reigersberch is thans geheel voltooid en zal kunnen verschijnen zoodra de uitgever
dat wenscht. Niet slechts uit een historisch oogpunt zijn deze brieven interessant en
zij zullen zeker velen welkom zijn.
Met den druk der Marialegenden, die Dr. C.G.N. de Vooys voor onze Maatschappij
bewerkte, is een aanvang gemaakt, zoodat ook dit belangrijke werk binnen niet al te
langen tijd gereed zal zijn. De bewerker wenscht hieraan nog een nieuwen bundel
Marialegenden uit andere handschriften dan het Katwijksche toe te voegen en daarin
tevens bijeen te brengen wat hij historisch en litterarisch omtrent het onderwerp kan
mededeelen. Daartoe werd door onze Commissie een nieuw subsidie aangevraagd.
Het verheugt ons verder in dit verslag te kunnen berichten, dat de heer N.A. Cramer
met de bewerking der Reizen van Mandeville zoo ver gevorderd is dat de uitgave
van het beroemde reisverhaal binnenkort mogelijk is. Indien de jaarvergadering het
daartoe aangevraagde subsidie wil toestaan, zal dus ook dit boek onder de werken
der Maatschappij kunnen worden opgenomen.
Ook dit jaar heeft het Bestuur het advies der Commissie ingewonnen over een
geschrift dat aan de Maat-
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schappij ter uitgave was aangeboden. De Commissie moest tot haar spijt het
subsidieeren dier uitgave ontraden.
Evenals in vorige jaren werden de vergaderingen der Commissie besloten met
mededeelingen en vragen van wetenschappelijken aard. Dr. Kluyver sprak over de
woorden kadraaien en buurman, over mogelijken samenhang tusschen bolleboos en
bollebuis, en over den oosterschen oorsprong van Eng. bullate, dat door Murray niet
wordt verklaard. Dr. Kern handelde over de etymologie van vechten, over het woord
even en de Indogermaansche verwanten daarvan, over het bnw. leed, vijandig, hatelijk,
leelijk, over het Romaansche woord voor ‘been’: gamba, jambe, en over komen naast
Got. qiman, daarbij betoogende dat komen en kommen zich regelmatig ontwikkeld
kunnen hebben uit *kweman. Verder sprak hij over de reden waarom in het Mnl. de
verdubbeling van klinkers geschiedt door middel van eene e (ae, oe, ue) en opperde
de gissing dat men daardoor de wijziging in klank heeft willen aanduiden die het
gevolg is van het Nederlandsch woordaccent in lange lettergrepen. Dr. Salverda de
Grave, die op uitnoodiging der Commissie hare vergaderingen bijwoonde, sprak over
eenige Mnl. woorden waarin een ui-klank voorkomt en die hij van Romaanschen
oorsprong achtte te zijn. Dr. Boekenoogen handelde over het volksboek van den
Reus Gilias en sprak over de illustratie der oude volksboeken, waaruit voor de
bibliographie dezer drukwerken gewichtige gevolgtrekkingen te maken zijn.
Enkele dezer mededeelingen zijn in het Tijdschrift der Maatschappij opgenomen.
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Aanhangsel.
Verslag van de vergadering op Dinsdag 10 Juni, des avonds te 8 uren.
De presentielijst werd geteekend door de volgende leden der Maatschappij: H. Kern,
J. Verdam, M.J. de Goeje, A.G. van Hamel, C.J.M. van Gelder-van de Water, H. van
Gelder, G. Kalff, J.W. Muller, W. Draaijer, A.E.H. Swaen, J.J. Salverda de Grave,
F.G. Kramp, A. Kluyver, D.C. Hesseling en G.J. Boekenoogen (Secretaris der
Commissie).
De Voorzitter, Dr. H. Kern, heet de aanwezigen welkom en geeft daarna het woord
aan den Heer Dr. D.C. Hesseling.
Deze houdt eene voordracht over Grieksche spreekwoorden in verband met
Nederlandsche, naar aanleiding van een te Athene verschijnend, grootsch opgezet
spreekwoordenboek van Prof. N. Politis. Hij gaat na welke eigenaardigheden de
Grieksche spreekwoorden kenmerken en toont aan hoeveel dergelijke zegswijzen
ons omtrent de opvattingen en maatschappelijke toestanden bij verschillende volkeren
kunnen leeren, terwijl hij ten slotte de beteekenis en oorspronkelijke toepassing van
eenige Nederlandsche spreekwoorden beter dan tot nog toe geschiedde toelicht, door
ze te vergelijken met Grieksche en andere spreekwoorden1.
Van de gelegenheid tot gedachtenwisseling wordt gebruik gemaakt door de hh.
De Goeje, Muller, Van Hamel, Verdam en Kern.
Vervolgens verkrijgt de heer Dr. J. Verdam het woord voor zijne mededeelingen
over eene middeleeuwsche straf,

1

Deze voordracht is gedrukt in De Gids van Oct. 1902.
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namelijk die van in eene mand te worden opgeheschen tot spot voor het volk. Deze
bijdrage wordt hierachter in haar geheel afgedrukt.
De voordracht van den heer Verdam geeft aanleiding tot eenige opmerkingen en
vragen van de hh. Kluyver, Boekenoogen, De Goeje en Kern.
Daarna deelt de Secretaris mede dat van de door de Commissie voorbereide
uitgaven vanwege de Maatschappij juist voltooid zijn de Brieven van en aan Maria
van Reigersberch van Prof. Rogge en het eerste deel der herdrukken van
Nederlandsche volksboeken: Den droefliken strijt van Roncevale, uitgegeven door
Dr. Boekenoogen. Exemplaren van deze werken worden ter bezichtiging rondgegeven.
Bij de rondvraag biedt Dr. Hesseling namens Mr. G.J. Bisschop voor de boekerij
der Maatschappij ten geschenke aan een hospitanten-album van het letterlievend
studentengezelschap Philomathia, dat albumblaadjes van vele bekende personen
bevat. Dit geschenk wordt dankbaar aanvaard. Daarna wordt de vergadering door
den Voorzitter gesloten.
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Bijlage VII.
Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
De Commissie zag haar ledental met twee vermeerderd. Op hare voordracht benoemde
de maandvergadering als nieuwe leden Prof. Hensen te Warmond en Mr. Overvoorde,
archivaris der gemeente Leiden. Dr. Muller werd weder met het voorzitterschap
bekleed; Dr. Pijper werd herkozen als secretaris. De vergaderingen werden geregeld
gehouden. In de laatste samenkomsten van dit jaar misten wij de tegenwoordigheid
van Mr. Telting, wegens eene reis naar Jeruzalem.
Door het Bestuur der Maatschappij werd twee malen het advies der Commissie
ingewonnen; den eersten keer wegens een brief van den burgemeester van Emmerik
over afstand van archiefstukken, afkomstig van het voormalig Agneten-convent in
die stad, indertijd door schenking eigendom der Maatschappij geworden; een ander
maal over de vraag of de Maatschappij, overeenkomstig den wensch van het bestuur
van den Oudheidkundigen bond, een adres zou zenden ter ondersteuning van het
verzoekschrift, door genoemden Bond tot H.M. de Koningin gericht om financiëelen
steun van rijkswege voor het ondernemen eener beschrijving der bestaande
monumenten in Nederland.
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De heer L.D. Petit ging onder toezicht der Commissie voort met het bearbeiden van
het nieuwe Repertorium der verhandelingen betreffende de geschiedenis des
vaderlands. Wij koesteren de gegronde verwachting, dat het werk in den bestemden
tijd gereed zal komen.
De briefwisseling van Constantijn Huygens, voorzoover zij aanwezig is in het
Britsch Museum te Londen, werd voor ons afgeschreven door den heer Del Court
aldaar. De gemaakte afschriften dezer belangrijke verzameling berusten in de
bibliotheek der Maatschappij.
Een nieuw plan werd ontworpen tot het doen bewerken eener lijst der gedrukte
brieven van en aan Nederlanders, opgenomen in verzamelwerken, tijdschriften, enz.
Uit de instemming, welke dit plan vond bij de Maandelijksche vergadering, is het
voorstel voortgevloeid, dat u bereikte onder punt IXa) van den Beschrijvingsbrief.
Een aantal wetenschappelijke onderwerpen werden in onze samenkomsten
behandeld. De heer Muller opende de rij met de bespreking van eenige stukken in
het IVde Deel der Documents d'Anjou, door hem uitgegeven in de werken van het
Historisch Genootschap. De Staten-Generaal hebben voorgesteld, dat Anjou zich
zou vestigen te Brussel met een garnizoen van Zwitsers. Eerst stemde hij toe. De
vraag is, waarom hij later van houding veranderde en steeds moeilijkheden opwierp?
De spreker was geneigd hierop thans een ander antwoord te geven dan indertijd in
den druk der Documents is opgenomen. De ware reden was waarschijnlijk de vrees,
dat hem een strik gespannen werd, dat hij te Brussel niet veilig zou zijn. Vergelijk
het artikel: Bijdragen tot de geschiedenis der scheiding van Noord- en
Zuid-Nederland, V, in de Bijdragen voor Vad. geschiedenis en oudheidkunde, onder
red. van Muller en Blok, 's-Grav. 1902, blz. 31-65.
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De heer Fockema Andreae handelde over verbodsbepalingen tegen den woeker of
het nemen van interest, inzonderheid over de wijze, waarop die bepalingen van
oudsher ontdoken werden. Hiervoor bestonden de volgende middelen:
1o. Het bedingen van moratoire interessen (wegens verzuim in tijd); met de wegen
om die terstond te doen loopen.
2o. De zoogenaamde drie contrakten. Bij het eerste contrakt ging A. een
vennootschap aan met B; A. bracht in ƒ 1000.-, B. zijne werkkracht. Bij het tweede
contract waarborgde B. aan A. eene jaarlijksche winst van ƒ 100.- Bij een derde
contrakt kocht B. het aandeel van A. voor ƒ 1000.-.
3o. Het pandcontrakt; voor het geleende geld krijgt men een vruchtdragend pand.
4o. Het contrakt der twee koopen. Iemand koopt een voorwerp à contant voor ƒ
1000.- De ander koopt het terstond terug voor ƒ 1100.- te betalen na een jaar. Dit
werd vooral toegepast in de Nederlanden.
In Utrecht werd nog in het jaar 1370 het geven van geld om geld onbepaald
verboden. Doch reeds in het jaar 1400 werd 10 procent interest als geoorloofd
aangemerkt.
Een anderen keer handelde dezelfde spreker over bepalingen tegen landloopers
en bedelaars in de ordonnantiën der Staten van Friesland. Er bleek uit:
1o. dat de gruwelijke straffen der crimineele justitie niet hielpen;
2o. dat de bedelarij en het houden van collectes onder allerlei voorwendsels vroeger
niet minder erg waren dan tegenwoordig. Volgens een plakkaat van het jaar 1532
loopen personen rond op het platteland, die zich uitgeven voor krijgslieden. Ze
verdrukken de kloosters en de boeren,
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en verteren het opgehaalde 's avonds in de herbergen der steden. Daarna werd in eene
reeks van plakkaten van verschillende jaren getracht voorziening in deze lastige
aangelegenheid te treffen. In het jaar 1596 werd eene bedelaarswet uitgevaardigd,
die tegelijk als eene armenwet kon gelden.
De heer Blok besprak de speculatie in den tijd der Republiek, inzonderheid den
handel in de actiën der O.I. Compagnie. In den aanvang ontstond speculatie wegens
de onzekerheid der retouren van de Oostindie-vaarders. In het jaar 1688 heeft de
Amsterdamsche advokaat Nikolaas Muys van Holy voorgesteld, den handel in actiën
van de O. en W.I. Compagnie te bezwaren met een impost. Alle transactiën moesten
onder contrôle gebracht worden met het doel dien handel te verminderen. De
speculatie kwam vooral voor onder de Portugeesche Israëlieten. Reeksen van
pamfletten verschenen, waaruit een en ander werd medegedeeld. Er is echter niets
van de zaak gekomen. Door den dood van Willem III verloor Muys van Holy zijn
steun. Hij werd op onrechtmatige wijze gevangen gezet en stierf na 15 jaren in den
kerker.
Een volgenden keer wijdde dr. Blok eene bespreking aan het laatste deel van
Lamprecht's Deutsche Geschichte, en betoonde zich met de methode van bewerking
van dit deel weinig ingenomen (vgl. Museum, 1901/2, no. 10).
Dezelfde spreker handelde over de kroniek van den Egmonder monnik Wilhelmus
procurator, uitgegeven door A. Matthaeus, in de Veteris aevi analecta, Hag.-Com.
1738, T. II. De inhoud van het gesprokene is te vinden in de Bijlage hierachter.
De kerk van San Michele of de Friezen-kerk te Rome en de opschriften aldaar
vormden het onderwerp eener verhandeling, naar aanleiding van het zeldzame boekje
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van Torrigio, Narratione delle origine dell' chiesa di Santi Michel 'Arcangelo, Roma
1629. Hierbij worde verwezen naar het Tijdschrift Onze Eeuw, van 1 Mei 1902.
Nog werd door hem de aandacht der Commissie bepaald bij een onlangs in de
Amsterdamsche Universiteitsbibliotheek ontdekt pamflet, behelzend een onbekend
lied op het beleg van Groningen (1589), en naar aanleiding daarvan in het algemeen
bij de liederen op het verraad van Renneberg, opgenomen in de Bijdragen van de
provincie Groningen, Dl. II en VII. O.a. blijkt hier, dat het Wilhelmus in het jaar
1580 in de Noordelijke provinciën al populair moet zijn geweest. De meening van
den heer Enschedé, bibliothecaris te Haarlem, over het Wilhelmus, dat het voor het
jaar 1590 in genoemde gewesten onbekend was, moet dus gewijzigd worden. Het te
Amsterdam gevonden liedje wordt met toelichtingen van taalkundigen en
geschiedkundigen aard uitgegeven in den Groninger Volksalmanak voor 1903.
De heer Koolemans Beijnen deelde mede, dat in de Archives nationales te Parijs
de correspondentie aanwezig is van Fransche generaals met Napoleon, waarin het
geheele verblijf van de Fransche troepen in Nederland behandeld wordt.
Dezelfde bracht een stuk ter tafel uit het archief der familie Fagel, afkomstig van
Van der Spieghel, over de vraag of vereeniging van de Zuidelijke met de Noordelijke
Nederlanden wenschelijk was, hetwelk V.d. Spieghel ontkende.
Een volgenden keer werd iets medegedeeld over een tooneelstuk, opgevoerd te
Amsterdam in het jaar 1799, hetwelk de Oranje's in een onaangenaam daglicht stelde;
alsmede over een geschiedzang van Jacob Cornelisz. Hoogendijk, aanwezig in het
kerkelijk archief te Uitgeest, en
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behelzende eene berijmde geschiedenis van dat dorp van 1794-1800 met enkele
bijzonderheden over den inval der Engelschen en Russen.
Dezelfde spreker stond stil bij de rol, die Willem Gustaaf Frederik, graaf Bentinck,
heer van Rhoon en Pendrecht speelde in het jaar 1799. Er bleek uit, dat hij een
heethoofd was, die zijn eigen plannen had om het doel der Oranje-partij te
verwezenlijken. Doch voorname voorstanders dier partij, Van Lijnden, Fagel e.a.
deden het hunne om de uitvoering te voorkomen, dewijl zij er geen heil in zagen.
De heer Telting hield de vergadering bezig met de Lijst van de oude administratieve
archieven der kolonie Suriname, in druk door hem uitgegeven. De belangrijke collectie
Notulen begint bij het jaar 1669. De rechterlijke archieven zijn nog niet nader
beschreven.
Voor verdere bijzonderheden kan verwezen worden naar zijn verslag, uitgebracht
aan den Minister van Koloniën 10 Mei 1900, en opgenomen in den bundel ‘Verslagen
omtrent 's Rijks Oude Archieven’ van dat jaar.
Dezelfde spreker hield eene verhandeling over de vraag, hoe Terschelling, waar
zuiver Friesch gesproken wordt, aan Holland gekomen is, op grond van de
verzameling oorkonden betreffende dit eiland, aanwezig in het Rijksarchief. Een
drietal merkwaardige keuren, afkomstig uit de jaren 1531, 1561 en 1612, werden ter
tafel gebracht en toegelicht.
De heer Overvoorde bracht een stuk te berde uit het archief der gemeente Leiden
van het jaar 1636. Zekere Ds. Harperus Snouck werd gekweld door ongegronde vrees
voor de straffen van den wereldlijken rechter. Op grond van een advies van
professoren en doctoren in de medicijnen gaf de vroedschap hem brieven van abolitie
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en kennis met de verzekering, dat hij voor geen vervolging behoefde bevreesd te
zijn, welke verklaring hem echter alleen overgegeven zoude worden, indien deze
door hem in een gesloten kist werd geborgen en de sleutel hiervan aan den Secretaris
werd ter hand gesteld.
Dezelfde spreker beschreef de pogingen van Rotterdam en Amsterdam in de jaren
1667 en 1668 om zich meester te maken van den postdienst op Engeland en de latere
pogingen van Rotterdam om het monopolie van Amsterdam te breken. In den strijd
hierover behaalde Amsterdam in 1668 de overwinning door aan de Engelschen toe
te geven, dat het vervoer heen en terug met Engelsche schepen zoude geschieden.
De heer Pijper besprak het bundeltje, dat indertijd door Ds. F. Oberman, predikant
te Leiden, aan de Maatschappij werd ten geschenke gegeven. Deze verzameling bleek
een opzettelijk bijeengebracht geheel te zijn en een Doopsgezind martelaarsboekje
uit te maken, dat in en na het jaar 1577 naast het meer bekende ‘Offer des Heeren’
is verbreid. De oorsprong moet gezocht worden bij eene bepaalde fractie der
Doopsgezinden.

Aanhangsel
Verslag van de sectie-vergadering op Dinsdag 10 Juni, des avonds te 8 uren.
Een druk bezoek viel ten deel aan de samenkomst op den vooravond der
Jaarvergadering. Aanwezig waren: dr. P.L. Muller, voorzitter, dr. P.J. Blok, mr.
R.T.H.P.L.A. van Boneval Faure, P.A.M. Boele van Hensbroek, mr. J.B. Breukelman,
dr. H. Brugmans, A.G.C. van Duyl, mr. S.J. Fockema Andreae, A.H.L.
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Hensen, dr. A.E.J. Holwerda, mr. J.G.C. Joosting, W. Meyer, Th. Morren, mr. J.C.
Overvoorde, L.D. Petit, mr. A. Telting, mr. P.A. Tichelaar, A.A. Vorsterman van
Oijen, J. Winkler en dr. F. Pijper, secretaris.
Nadat de Voorzitter de aanwezigen hartelijk heeft verwelkomd, wordt het woord
verleend aan mr. J.G.C. Joosting. Hij bespreekt den ‘Clapper der Calkoens’,
uitgegeven door nu wijlen Albert Steenbergen te Hoogeveen en toont aan, dat met
dit werk een zeldzaam literair bedrog gepleegd is. Eerst werd een woord gewijd aan
de vraag, waarom deze ‘Clapper’ belangstelling inboezemt. Daarna werd een schets
gegeven van hetgeen men er in vindt. Vervolgens werd aangetoond, dat eenige
onjuistheden omtrent beide Calkoen's vallen op te merken, onjuistheden zóó grof,
dat men komen moet tot de vraag: hebben die Calkoen's bestaan? Is niet deze
‘Clapper’ eene mystificatie? Het bewijs wordt geleverd, dat de bedoelde Calkoen's
niet hebben bestaan, waaruit volgt, dat zij den ‘Clapper’ niet hebben geschreven.
Wie dan? - In de eerste plaats valt natuurlijk de verdenking op den heer Albert
Steenbergen, die het vervalschte handschrift uitgaf. Bij controleering blijkt hij
inderdaad die man geweest te zijn; verschillende zaken pleiten er tegen, dat hij de
dupe zou geweest zijn en niet zelf dupeerde. En dat niettegenstaande hij alle voorzorg
gebruikte om ontdekking te voorkomen. Doch juist daarin haperde hij af en toe.
Nog werd gewezen op verschillende zaken, in den Clapper vermeld, die met de
verkregen wetenschap in een aardig licht verschijnen, zoodat het aan het komische
grenst. Ten slotte werd de aandacht gevestigd op des heeren Steenbergen getoonde
handigheid in het dupeeren der ‘deskundigen.’ Tot zijn dood heeft hij hiervan kunnen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

127
genieten; doch hij had edeler levensdoel kunnen kiezen.
De heer J. Winkler oppert twijfel aan de juistheid van eenige bijzonderheden in 's
sprekers betoog. De heer Vorsterman van Oijen is in staat het gesprokene aan te
vullen en te bevestigen op grond van het door hem in druk uitgegeven geslachtsregister
van de familie Calkoen. De heer Blok betuigt instemming met den heer Joosting en
brengt hulde aan het literair talent van den verdichter Steenbergen.
De tweede bijdrage wordt geleverd door den heer Blok. Zij betreft twee inscriptiën
in de Friezenkerk te Rome. De bladen, waarop deze inscriptiën voor den heer Blok
zijn afgeslagen, worden der vergadering getoond en de Latijnsche tekst, voorzoover
leesbaar, uitgelegd. Het blijkt, dat enkele verbeteringen kunnen worden aangebracht
in de lezingen, die vroeger door Torrigio en Halbertsma zijn ten beste gegeven. De
vermoedelijke ouderdom der opschriften wordt vastgesteld.
De heer Vorsterman van Oyen vraagt, hoe het nu staat met de nieuwe bewerking
van een Biographisch Woordenboek der Nederlanden? De Voorzitter geeft hem in
overweging, als hij dienaangaande een voorstel wenscht te doen, zich te wenden tot
de Maatschappij.
De vergadering wordt gesloten.
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Mededeeling behoorende bij het verslag van de commisse voor
geschied- en oudheidkunde.
Wilhelmus Procurator.
De zoo belangrijke geschiedenis van de Egmonder abdij is ons bekend uit
merkwaardige kronieken als de Annales Egmundani en het Chronicon Egmundanum
voor den oudsten tijd, van welke beide het laatste van het eerste geheel afhankelijk
is voor de berichten omtrent de abdij en hare lotgevallen vóór het midden der 13de
eeuw. Later, omstreeks 1480, bewerkte de Haarlemer Karmeliet broeder ‘Johannes
de Leydis’, zooals hij zich in het Latijn noemt, Jan Gerbrantsz. uit Leiden (gest.
1504), uit deze en andere kronieken, brieven, oorkonden en registers in het archief
der abdij1, opschriften en grafschriften en wat dies meer zij, de bekende Annales
regalium abbatum Egmundensium, die, door een onbekende tot 1524 voortgezet, in
1692 door Matthaeus te Leiden zijn uitgegeven.
Onder de ‘diversa gesta’, die Jan Gerbrantsz bij de bewerking van zijn veelszins
voortreffelijk geschrift ten dienste stonden, behoorde ook eene veertiende-eeuwsche
voortzetting der oudste Egmonder kronieken, die met de oudere kroniek van Egmond
eveneens door Matthaeus

1

Thans grootendeels in het Rijksarchief te 's-Gravenhage.
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is uitgegeven in het tweede deel der 4o uitgave, (het vierde deel der eerste)1 zijner
Analecta, ofschoon niet behoorlijk onderscheiden van het geïnterpoleerde Chronicon
Egmundanum, dat hij er aan laat voorafgaan.
Dit voor de geschiedenis der jaren 1322-1332 buitengemeen belangrijke
geschiedwerk verdient wel eene nadere beschouwing dan daaraan tot nog toe is ten
deel gevallen. Sedert Matthaeus' uitgave, waaraan De Wind in zijne Bibliotheek der
Nederlandsche geschiedschrijvers2 eene korte beschrijving of liever vermelding
hoofdzakelijk ontleende, en Richthofen's aanteekeningen in zijne Egmonder
Geschichtsquellen3 is de aandacht niet in het bijzonder op dit geschrift gevestigd, ten
gevolge waarvan het ook ten onzent weinig gekend wordt, veel minder dan het
werkelijk verdient.
Wij bezitten van het boek, voorzoover mij bekend,4 slechts één handschrift, het
origineel, ten minste het eertijds in de boekerij van Egmond bewaarde handschrift,
zooals wij zien zullen, onder het oog van den auteur uit zijn eigene oorspronkelijke
aanteekeningen afgeschreven. Dit handschrift, met fraaie groote veertiende-eeuwsche
letter geschreven, bevindt zich thans in de Stadtbibliothek te Hamburg (ms. Hist. no.
17), waarheen het is gekomen uit de verzameling van den bekenden reiziger en
handschriftenverzamelaar Von Uffenbach5, die het

1
2
3
4

5

1ste uitgave (1700), t. IV, p. 1-437; 2de uitg. (1738), t. II, p. 409-718. Scriverius heeft reeds
circa 1627 aan eene uitgave gedacht (Vgl. G.J. Vossius, De Hist. Lat., p. 160).
Blz. 49 en 50.
S. 207 ff
Vossius l.l. vermeldt behalve den ‘optimus et antiquissimus codex membranaceus’, die
Scriverius zou uitgeven, nog een ms. te Oxford ‘in Collegio Corporis Christi’ en zelfs een
‘Autographon in Carthusia Moguntiae.’ Ik heb van die mss. nergens iets kunnen vinden.
Vgl. Lappenberg in Pertz' Archiv, VI, S. 235, 625; Pertz in Mon. Germ. SS. XVI, 44 ff.
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vermoedelijk op een zijner reizen in de Republiek in het begin der 18de eeuw machtig
is geworden, kort nadat Matthaeus, die het gekocht had,1 het in zijne eerste uitgave
had afgedrukt. Het handschrift is vóórdien blijkens eene daarop aangebrachte
aanteekening2 in het bezit geweest van den bekenden bisschop van Haarlem Nicolaas
van Nieuwland, wien de abdij van Egmond was toegewezen en die, zelf geleerde,
zich blijkbaar het ms. uit de sterk geplunderde bibliotheek zijner abdij had
toegeeigend. Uit zijne handen (hij stierf 1580) kwam het blijkens dezelfde
aanteekening na ons niet bekende lotgevallen nog in de 16de eeuw aan zekeren
Haarlemschen schepen (‘septemvir’) Willem Heda3. ‘Sed eo mortuo’, ongetwijfeld
na in de eerste helft der 17de eeuw in handen te zijn geweest van Scriverius4, wiens
hand in enkele aanteekeningen op den kant te herkennen is, zegt elders de latere
eigenaar, de steller ook dier aanteekening, ‘ad me, Adrianum Westvalium qui varia
hollandica descripsit alibi inter rariora ms. varia servata,’ welke verklaring hij teekent
met de zinspreuk ‘virtuti inimica quies.’ Deze Adriaan Westphalen5, de zoon van

1
2

3

4
5

‘Meo mihi aere non infeliciter comparatus.’
Bij het behandelde ad 1205 (Matth. p. 496). De rest eener aanteekening van denzelfden aard
onderaan op het eerste bewaarde fol. van het ms. bevat, voorzoover leesbaar, de woorden
‘eo mortuo’ enz., zooals zij in den tekst hierna worden afgedrukt.
Die aanteekening is bij Matth. niet volledig afgedrukt: in het ms. staat behalve het daar
vermelde duidelijk: ‘Guliel’ vóór ‘Hedae’. Willem Heda was volgens vriendelijke mededeeling
van den heer Gonnet 1581/2 schepen te Haarlem.
In zijn auctie-catalogus (Leidsche Bibl.) vond ik no. 35 der mss. ‘Annales Egmond.
monasterii.’ Maar het is een supplement-catalogus! Vgl. Bibl. Belge, V, p. 417.
Hij noemt zich in de aanteekening bij het jaar 1205: ‘Adrianus Westvaling, Frederici equitis
filio Holl. antiquo nobili stem(mate).’ Dit is bij Matth. ook niet opgenomen maar met eenige
moeite nog leesbaar achter het door hem gedrukte.
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den bekenden reiziger en verzamelaar Frederik Adriaansz. Westphalen uit Enkhuizen,
was een aanzienlijk Roomsch Alkmaarder uit de 17de eeuw (geb. 1626), bekend als
verzamelaar van oude manuscripten, waarvan hij er vele, waaronder ook dit, uit de
nalatenschap van Scriverius (gest. 1660) had verkregen1.
Na zijn dood2 is het ms. met vele andere in zijn bezit ongetwijfeld door zijn zoon3
verkocht en door Matthaeus verkregen. Deze bestudeerde het nauwkeurig zooals
blijkt uit de talrijke aanteekeningen met zijne zeer kenbare hand en gaf het eindelijk
in 1700 uit. Dat hij dit handschrift uitgaf, is niet twijfelachtig èn blijkens zijne
beschrijving ervan èn blijkens de overeenkomst der lacunes in het handschrift en in
den druk, met ééne uitzondering, waarover nader. Matthaeus stierf in 1710. Uit zijne
nalatenschap zal Uffenbach het hebben verkregen, wiens boekenschat grootendeels
nog bij zijn leven verspreid werd en ten deele te Hamburg terecht kwam4.
Het handschrift, welks lotgevallen dus vrij nauwkeurig bekend zijn, werd mij op
mijn verzoek welwillend uit Hamburg toegezonden ten gebruike gedurende eenige
weken in de Leidsche Universiteitsbibliotheek.
Het bevat 134 met zeer oude hand in Romeinsche cijfers genummerde groot-kwarto
bladen perkament in fraai groot schrift uit de eerste helft der 14de eeuw; de nummering
begint met III, zoodat aan het handschrift

1

2
3
4

Vgl. over hem Bruinvis, in Bijdr. Bisdom Haarlem, dl. XVIII, blz. 162 vlg. Westphalen heeft
het handschrift willen uitgeven bij den bekenden uitgever Halma maar deze vond zijne
aanteekeningen zonderling en staakte den druk, nadat reeds eenige bladzijden voltooid waren.
Volgens vriendelijke mededeeling van den heer Bruinvis is hij 18 April 1695 gestorven.
Vgl. B r u i n v i s , l.l.
Hij stierf 6 Jan. 1734.
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twee bladen vooraan ontbreken1. Achteraan zijn in den 17de-eeuwschen perkamenten
band een paar bladzijden papier gebonden, waarop Matthaeus eenige aanteekeningen
van geschiedkundigen aard schreef, hoofdzakelijk over de genealogie der Brederodes.
Op enkele bladen blijkt uit het geheel of gedeeltelijk wegvallen van een paar woorden,
die de eerste van de volgende bladzijde moeten aangeven, dat het handschrift is
afgesneden. Toch is aan alle zijden een vrij breede rand overgebleven, waarop behalve
eene zeer oude hand, gelijktijdig met het schrift van den tekst, die invoegingen en
verwijzingen aanbracht, andere handen uit de 17de eeuw, o.a. die van Scriverius,
Westphalen en Matthaeus zelf, aanteekeningen van geschiedkundigen aard bij menigte
plaatsten.
Midden in den tekst ontbreken de perkamenten bladen CII en CIII, door uitsnijding
verwijderd en vervangen door vier bladen zeventiende-eeuwsch papier, waarop
Westphalen boven aan het eerste blad schreef: ‘Copy uyt dit perckament boeck van
Egmonds Abdye. Dit de eygen hand van Dideryck Baens van Wydenes mijn neef
tot Enchuijsen ridder I.U.D. etc.’ Hieruit blijkt, dat Westphalen ten minste
aanvankelijk nog het volledige ms. kende en daaruit deze vier bladen liet overschrijven
of wel toeliet, dat ze overgeschreven werden. Let men op het feit, dat de vier bladen
niet slechts bevatten wat op de beide uitgesneden folia perkament heeft gestaan maar
ook een en ander wat daaraan in het handschrift nog voorafgaat en wat volgt, te
beginnen met de onderste alinea in de uitgave van Matthaeus op p. 653; dat verder
het ingevoegde niet een zuivere copie is van ons ms. doch den inhoud daarvan
gedeeltelijk excerpeert,

1

Matthaeus zegt (p. 414), dat aan zijn ms. ‘deesset principium impia quadam manu recisis
aliquot foliis’.
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gedeeltelijk getrouw afschrijft; dat het ook niet eindigt met het eerste woord van fol.
CIV doch voortgaat met afwisselend excerpeeren en afschrijven tot p. 668 bij
Matthaeus met de woorden ‘corona tegitur’ inclusief; dat eindelijk het geëxcerpeerde
en afgeschrevene voornamelijk betreft de merkwaardige in het handschrift opgenomen
briefwisseling van keizer Lodewijk van Beieren en zijn schoonvader graaf Willem
III van Holland - dan is het duidelijk, dat juist het belang van die briefwisseling de
reden van het afschrijven van dit stuk is geweest. Matthaeus spreekt in het begin
zijner uitgave, waar hij over het ms. handelt, niet van eenige bijzonderheid op deze
plaats en drukt alles, wat ook op de ingevoegde papierbladen voorkomt, in de goede
volgorde af. Hij heeft dus de bladen perkament nog in hoofdzaak behouden in het
ms. gelezen. Hieruit volgt, dat het definitieve verlies der bladen door of na hem moet
zijn geleden, in ieder geval na den druk van het ms. Dat hij ze niet zelf uitgesneden
heeft, blijkt uit de omstandigheid, dat onderaan op fol. CIv van ons handschrift met
Westphalen's hand het adres en de eerste woorden zijn geschreven van den brief, die
op fol. CIVr voortgaat. Westphalen reeds moet dus de bladen hebben uitgesneden of
laten uitsnijden, om welke reden of met welke bedoeling is ons onbekend, behalve
wat zich gissen laat betreffende het belang der uitgesneden stukken. Doch zij waren
nog, hoewel blijkbaar reeds los, voorhanden toen het ms. in het bezit van Matthaeus
was gekomen.
Merkwaardig is intusschen, dat ook in den druk op p. 662 bij Matthaeus door
dezen met eenige puntjes eene lacune òf eene onleesbare plaats is aangewezen juist
vóór het woord ‘pacifico’, waarmede fol. CIVr begint. Ook hij had dus toch hier eene
lacune òf wel eene on-
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leesbare plaats in het handschrift. Maar deze kan toen niet van veel omvang geweest
zijn, want de tekst op de papierbladen komt in substantie ongeveer met dien bij
Matthaeus overeen: bij vergelijking van het aantal regels, dat in de gemakkelijk te
schatten letter van het handschrift ontbreekt, met wat het afschrift op de papierbladen
oplevert ziet men, dat de lacune (òf onleesbare plaats) bij Matthaeus slechts enkele,
hoogstens 10 of 12, regels groot geweest kan zijn. Ik vermoed dus, dat het handschrift
hier oorspronkelijk eene kleine lacune, b.v. door wegsnijden bij het binden ontstaan,
of wel eene onleesbare plaats heeft gehad. Het is mogelijk, dat juist de onleesbaarheid
dezer plaats of de gewenschte aanvulling der kleine lacune Westphalen aanleiding
heeft gegeven tot het uitsnijden van de twee folia, die misschien door hem aan een
ander schriftkenner ter beoordeeling zijn gezonden, en wel tot dit getal om dezen in
staat te stellen den tekst in samenhang te begrijpen. De beide losse bladen zullen
later, wat gemakkelijk kan, zijn weggeraakt en toen vervangen door de vroeger
wegens de merkwaardigheid der brieven gemaakte kopie, die door Westphalen's
waarmerkende aanteekening daarop bijna de waarde van het verlorene had verkregen.
In ieder geval hebben wij niet veel verloren.
Evenmin aan de twee eerste bladen. Deze toch kunnen niet een ons onbekenden
tekst van de 14de eeuw bevatten maar eenvoudig een deel van het bekende Chronicon
Egmundanum, met welks getrouwe kopie ons handschrift aanvangt. En aanzienlijk
kan ook dit verlies niet geweest zijn. Het handschrift toch begint op fol. III met de
woorden: ‘de latibulis egressi Fresones’1, de

1

Matthaeus, p. 460.
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bekende plaats, waarover de uitgevers der Annales Egmundani zooveel gehaspeld
hebben. Daar uit deze plaats blijkt1, dat de Procurator slechts het met deze woorden
aanvangende tweede deel van het in twee stukken uiteengevallen ms. dier Annales
heeft gekend, is het niet aan te nemen, dat op fol. I en II iets anders heeft gestaan
dan een opschrift van de hand van den Procurator zelven of hoogstens misschien een
soort van inleiding op zijn werk. Het ontbreken van alles van dien aard in ons
handschrift geeft recht tot zulk een vermoeden. Maar zelfs als dit vermoeden onjuist
bleek en wij ons dus op de beide verloren bladen een deel van den tekst der Annales
moesten denken, zou het verlies, wat den inhoud betreft, niet van veel beteekenis
zijn, daar wij dien tekst voldoende kennen.
Wij kennen dus den tekst van de eigenlijke 14deeeuwsche kroniek2 zoo goed als
geheel: zij besluit wat abrupt maar toch met een soort van slotzin3.
Doch het handschrift heeft nog eenige eigenaardigheden, waarop in dit verband
de aandacht moet worden gevestigd. Ik bedoel hiermede niet, dat de lacune bij
Matthaeus p. 469 in het handschrift drie regels groot is, dat achter het vers aldaar op
p. 503 in het ms. vier regels zijn opengelaten, dat Matthaeus soms zonder meer in
den tekst opneemt wat latere invoeging is, ofschoon deze bijzonderheden voor den
vorm van den tekst niet zonder belang zijn. Van weinig meer beteekenis is m.i. een

1
2
3

Vgl. Pols, in Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin, blz. 316 vlg.
Zij begint dan bij Matthaeus op p. 460 en loopt tot op p. 718.
Het bij Matthaeus aan het slot gedrukte woord ‘explicit’ staat niet in den tekst maar is er
blijkbaar door dezen aan toegevoegd om de naar hij meende onvermijdelijke middeleeuwsche
gewoonte.
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verschijnsel op fol. XXIVv, fol. XXXVIv, fol. XLIXv, dus aan het eind der tweede,
derde en vijfde katerns. Daar heeft de schrijver van het ms. door den vorm van zijn
schrift, in het eerste geval door het schuins afloopend op afzonderlijke regels plaatsen
van de woorden (Matth. p. 507) ‘dictus’ tot ‘diu’, in het tweede door het trapsgewijze
verkorten der regels (Matth. p. 531), zoodat er een omgekeerde driehoek met den
punt naar beneden wordt gevormd, waarbij ‘amen’ aan den punt staat, met een bepaald
woord het volgende katern willen beginnen. Dit is ook in het derde geval (p. 560)
blijkbaar geschied om een sierlijk einde van het katern te verkrijgen, ofschoon het
niet is geschied op het einde van het eerste en de latere katerns. Een en ander bewijst,
dat de schrijver van het ms. zijn best deed om een mooi handschrift te maken, wat
overigens ook uit de met zorg geschreven letters van het geheel blijkt.
Belangrijker is het feit, dat in het handschrift herhaaldelijk eenige woorden bij
vergissing worden herhaald, wat moet leiden tot de conclusie, dat wij hier te doen
hebben met een afschrift van een ander manuscript. Dit behoeft geen nader betoog
voor het tot 1205 loopende gedeelte1, dat immers een afschrift is van de 13deeeuwsche
Annales Egmundani2. Wanneer men verder in het oog houdt, dat de Procurator blijkens
verschillende plaatsen van het werk3 oorspronkelijk zijne aanteekeningen stuk voor
stuk opschreef onder den onmiddellijken indruk dikwijls van het gebeurde, dan is
het duidelijk,

1
2
3

Matth. p. 496 en de randnoot aldaar.
Vgl. over invoegingen daarin voornamelijk uit Martinus Polonus en het Cotton. ms. van het
Chron. Egm.: Richthofen, Egm. Geschichtsq. S. 209.
Matth. p. 532, 630, 635, 682, 683, 685, 709.
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hoe men zich de zaak moet verklaren. De afschrijver, zij het de Procurator zelf of
een ander op zijn last handelende monnik, schreef den tekst van ons handschrift af
van voor hem liggende aanteekeningen van den Procurator, die zonder noemenswaarde
wijziging achter elkander werden opgenomen en waarschijnlijk reeds in een kladschrift
zoo waren opgesteld.
Van meer belang is een andere eigenaardigheid. Een aantal aanteekeningen en
bijvoegingen in den tekst - in den regel zijn het verbeteringen - zijn daaraan tusschen
de regels of, bij invoegsels van grooteren omvang, op den rand of op een ingelegd
blad perkament toegevoegd met eene 14de-eeuwsche hand, die denzelfden lettervorm
maar in kleinere letterteekens schreef als de afschrijver van den tekst. Blijkbaar
hebben wij hier te doen met iemand, die toezicht hield op het afschrift van een ander
of, als hij zelf de afschrijver was, zijn werk later naar de oorspronkelijke
aanteekeningen verbeterde. Uit eene door Matthaeus1 overgenomen kantaanteekening
mogen wij opmaken, dat de Procurator zelf de schrijver dier invoegsels en
bijvoegingen was. Op p. 540 namelijk neemt Matthaeus, in het verhaal van wat er
na den moord op Floris V gebeurd is, in den tekst eene kantaanteekening op, zonder
aanwijzing als zoodanig, over de bekentenissen van den op het kasteel Kronenburg
gevangen genomen Gerard van Velzen, den moordenaar. De aanteekening luidt:
‘Quorum tertius de Velsen’ etc. bij Matthaeus tot ‘properat.’ De auteur zegt daarin,
dat de edelen, die hem gevangen namen, Velzen ‘poenis variis’

1

Deze handelt met die kantaanteekeningen zeer willekeurig en onderscheidt ze gewoonlijk
niet van den tekst maar neemt ze zonder meer op. In een dier stukken leze men (Matth. p.
519), voor ‘Ballivus de Kuyndere’ het duidelijke: ‘Ballivus Kinmarie.’
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zochten te brengen tot aanwijzing zijner medeplichtigen en vooral den heer van
Brederode zochten te compromitteeren. Men schreef ‘super finali ipsius carmine’
d.i. over Velzen's laatste woorden, ‘literas quasdam’ op, waaruit de onschuld van
Brederode zonneklaar bleek, ‘quas et nos vidimus.’ Dat de voormalige kapellaan der
Brederodes, want dit was de Procurator blijkens zijn eigen woorden elders geweest,
die bekentenis onder het oog heeft gehad, is niet vreemd. Op twee andere plaatsen
wordt het vermoeden, dat de schrijver der aanteekeningen de Procurator zelf was,
bevestigd. Het is in de eerste plaats daar, waar hij bij het verhaal van het gebeurde
in 11961 in eene niet door Matthaeus opgenomen kantaanteekening: ‘hic deficit
incidens de bello’ eene uitvoeriger beschrijving van den slag bij Heimenberg schijnt
te willen hebben opgenomen2. In de tweede plaats de evenmin bij Matthaeus
overgenomen kantaanteekening op 12093, waar hij zegt: ‘Hic fiat mensio de cruce
Walteri de Bierbeec militis quam comparavit Aleydis comitissa pro butyro a fratribus
in Heymenrode’, en blijkbaar in het verhaal heeft willen opnemen de bekende legende
van Wouter Persyn en Walewijn van Leefdaele4.
Op een paar plaatsen is de tekst, blijkbaar weder door den auteur, die het
geschrevene onleesbaar wilde maken, hetzij wegens eene fout, hetzij om andere
reden, met een mes afgekrabd. Dit is het geval op de bij Matthaeus p. 484
verkeerdelijk als ‘deleta aqua forti’ aangewezen plaats. Er is wel met ‘aqua fortis’
aan die plaats geknoeid maar niet om haar te vernietigen doch om het onleesbare
weder leesbaar te maken, wat evenwel bij eene

1
2
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4

Matth. p. 439.
Vgl. Narracio de Groninghe etc., c. 11.
Matth. p. 499.
Vgl. Clerc uten laghen landen (uitg. Hist. Gen.), blz. 81.
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op het eerste gezicht duidelijk afgekrabde plaats als deze onbegonnen werk is. De
tekst handelt daar over den aan de Minderbroeders toegeschreven moordaanslag op
Paus Johannes XXII in 1319. Na het vrij omstandig verhaal daarvan1 volgt een
vierregelig vers, waarin de auteur volgens zijne dikwijls voorkomende gewoonte
deze merkwaardige zaak nog eens kortelijk heeft willen vermelden maar dat misschien
later om vorm of inhoud niet naar zijn zin was uitgevallen, zoodat hij het grootendeels
weder verwijderde2. Zoo heeft de auteur het bij Matthaeus p. 607 van ‘eodem tempore’
na het vers onderaan geschrevene tot ‘custodire’ op p. 609 door een kruisstreep over
de pagina uitgeschrapt, misschien omdat het verhaal al te sterk tegen de monniken
in het algemeen pleitte en dus beter werd weggelaten.
Een derde merkwaardige rasuur is die, welke bij Matthaeus op p. 619 is aangegeven.
Zij omvat iets meer dan eene bladzijde van het handschrift en wel op fol. LXXXv en
LXXXIr. Zij is eerst door een kruisstreep over de gansche bladzijde als uitgeschrapt
aangegeven, vervolgens echter weder met een mes letter voor letter zorgvuldig
afgekrabd. In overleg met dr. S.G. de Vries en dr. P.C. Molhuysen liet ik fol. LXXXv,
dat het meest onleesbaar was geworden, door den in zulke zaken ervaren heer
Goedeljee te Leiden fotografeeren om te trachten met behulp der fotografie het ook
onder sterke vergrooting onleesbare te ontcijferen. Werkelijk gelukte

1
2

Matthaeus' onderstelling, dat het te doen was om eene beschuldiging tegen de Minderbroeders
te verdonkeremanen, is dus ongegrond, want dan zou juist dit verhaal zijn uitgekrabd.
Ik lees daar achter ‘minoribus’ (bij Matth.) met veel moeite nog ‘suadentibus Henricus,’
achter ‘Fredericus’ nog ‘imperator’, terwijl ‘ea scit bene scribi’ het slot van het vers is en
niet tekst, zooals Matthaeus drukt.
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het ons iets meer te weten te komen van den inhoud der afgekrabde regels, vooral
ook doordat bij de fotografie het nadeel van het doorschijnen van den nog volledig
beschreven voorkant van het blad perkament door oordeel kundige behandeling
eenigszins was weggenomen en thans onder goed licht ieder nog overgebleven
inktspoor merkbaar was. Met groote inspanning lazen wij na een paar weken bijna
dagelijksche oefening op de 28 regels, waarvan er 21 bijna geheel verdelgd waren,
het volgende naar den tekst bij Matthaeus op 13231 betrekking hebbende, in het alles
behalve klassiek2 Latijn van onzen kroniekschrijver.
‘Nota quod a tempore cuius non extat memoria in partibus Oestfrisie gens erat
pervertissima rapinis et cedibus paratissima, a qua ut nunc3 divine bonitatis intuitu
tanta pietas tantaque pacis tranquillitas concipitur, omnium quoque illius patrie
maiorum assertione construitur quod4 ve maximo, si per ipsum etiam miserrimus
contra iustitiam provocetur, nec est adeo audax vel strennuus, a quo gladius vel
canipulus vel etiam cultellus ad pungendum congruus deferatur. Quorum utique
concordia.....5 in quibusdam casibus a Deo esse perpenditur, de quibus et presens
scriptor quoddam tangere gratulatur. Primus itaque ibidem divinum innuens articulus
est hanc pacis devotionem in tanto terrarum spacio ex arrupto concipi et a tot
hominibus

1
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3

4
5

Matth. p. 618, onderaan.
Deze omstandigheid verzwaarde de lectuur zeer, daar men minder goed kan raden, wat er
zou moeten staan.
n.l. na de verovering door graaf Willem III in dat jaar (vgl. Richthofen, Untersuchungen, I,
S. 439). Uit December 1323 heeft men zeven huldigingsakten van onderworpen Friezen over
(Reg. Hannon.).
Matth. heeft ‘quo.’
Eén woord onleesbaar.
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vix unius mensis tempore confirmari1 .... autem .... sub sigillo confessionis .... predicte
antea ... usque .... hominis unius ingratitudinis .... disponentes et .... ingratos .... ad
.... pa .... quos regia .... desinantur. Est insuper quartus Deo gratias articulus quod
cum quidam pacificus postquam pietatis transgressione .... omnis reus homicidii
eidem occiso quasi habere liceat .... habuisse fuerant .... supervenientes capitur ....
pacem .... tam parvo VII annos longo tempore .... cum post pla .... invenerunt dicte
.... istis et festis congaudentes et iam pro confirmatione .... et sollempnes mundo
unigenus procurator quique .... infra libertatis sue limina morantes .... subtrahere
necnon suo ritui patris nostri gratia adunare. Et quoniam teste beato Gregorio
sequentium rerum certitudo est praeteritarum exibitio, tactis supra casibus poterit
utique presumi fato tumultu magna et insuper maxima procurari quo nobis perpetuo
... de Deo.... Eodem anno Joannes etc.’2
Bij het eerste inzien van deze plaats had ik gehoopt hier nieuwe inlichting te vinden
over de duistere Friesche geschiedenis van dien tijd. Deze hoop vervloog spoedig.
De plaats bedoelt eenvoudig eene lofspraak te geven op de rechtszekerheid in en den
goeden toestand van Friesland na de onderwerping door Willem III. Die toestand ‘a
Deo esse perpenditur’ d.i. wordt aan goddelijke hulp toegeschreven, hetgeen met
vier voorbeelden wordt toegelicht, terwijl gesproken wordt van den betrekkelijken

1

2

Van hier af zijn slechts enkele woorden te ontcijferen: het afkrabben is grondig geschied!
Met puntjes zijn hier onleesbare gedeelten van een enkel of van eenige woorden aangeduid.
Het dient tot niets den juisten omvang dezer lacunes aan te geven, omdat de gewrongen stijl
iedere gissing uit den zin verijdelt.
Volgt de verdere tekst bij Matthaeus p. 619.
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kleinen tijd van strijd (zeven jaren?), die noodig was geweest, blijkbaar ook van den
ons van elders bekenden steun van keizer Lodewijk van Beieren, 's Graven
schoonzoon, en besloten wordt met de aanhaling van paus Gregorius' woord, dat de
uiteenzetting van het verledene zekerheid geeft omtrent de toekomst, en met een
woord van vertrouwen op de rust in die toekomst.
Dit is ongeveer de inhoud van de onleesbaar gemaakte bladzijde. Waarom zij later
onleesbaar is gemaakt, is m.i. wel verklaarbaar. Reeds in het najaar van 1323 sloot
Westergoo zich aan bij het verbond van den Upstalboom, gericht tegen de
buitenlandsche overweldigers der Friesche gewesten. Nog een paar jaren duurde het
verzet tegen Willem III maar in 1328 is de orde weder hersteld en de Graaf van
Holland ten minste in het Westerlauwersche Friesland als heer erkend1. Het zal de
onzekerheid van den toestand van Friesland in de volgende jaren geweest zijn, wat
den Procurator er toe bracht het van bovenmatige vreugde en voldoening getuigende
vroeger geschrevene uit zijn boek te verwijderen.
Veel minder merkwaardig is een laatste rasuur achter ‘exultavit’ op fol. CVIIv2
beginnende met het alleen nog leesbare ‘Qualiter’ en zeven regels beslaande, die
geheel zijn weggekrabd, zoodat het onmogelijk is te gissen, wat er gestaan heeft.
Van den auteur is niets meer bekend dan hij zelf bij gelegenheid in zijne kroniek
mededeelt. Wij weten niet, wanneer hij geboren is; evenmin wanneer hij is gestorven.
De tot ons gekomen oorkonden der abdij uit dien

1
2

Richthofen, l.l.S. 440 ff.
Matth. p. 667, regel 14 v.o.
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tijd vermelden zijn naam niet, hoewel hij omstreeks 1330 als ‘procurator’ (d.i.
beheerder der geldmiddelen) zooals hij zichzelven betitelt, licht genoemd zou zijn.
Van zijne jeugd vermeldt hij1, dat hij als ‘scolaris’ den bekenden Spaarnwouder reus
meermalen heeft zien loopen en met andere jongens, bang voor hem, van achteren
schuchter diens reusachtige grootte heeft geschat. Omstreeks 1288 kon hij eene
wondergeschiedenis te Schoten als ooggetuige nagaan2. Hij hoorde dus wel te of in
de buurt van Haarlem thuis en zal er omstreeks 1260 of 1270 geboren zijn, Later was
hij kapellaan van den heer van Brederode3. In 1322, toen hij te Egmond bezig was
zijne kroniek te schrijven, was hij daar monnik4. Van zijne klassieke vorming getuigt
menige toespeling op of aanhaling uit de klassieke litteratuur5 en zijne kennis van
het Latijn, dat hij schreef op de duistere en opgesmukte wijze van zijn tijd; hij sierde
zijn verhaal op met dergelijke toespelingen en met niet onverdienstelijke Latijnsche
verzen betreffende de beschreven gebeurtenissen. Bij de behandeling van den
merkwaardigen toevloed van gouden munt in 1330 noemt hij zich voluit ‘Wilhelmus
procurator utnunc ecclesiae Egmondensis’6, welke waardigheid hij dus in dien tijd
bekleedde, minstens sedert 1328, toen hij als ‘dispensator’ den bouw leidde van het
18 December van dat jaar voltooide koordak, waarop hij een vers dichtte7.
Zijn werk, zegt hij, was bedoeld8 als de voortzetting der oude Egmonder kronieken,
die ophielden met den ‘tumultus comitis de Lone’, en sluit zich daarbij onmiddellijk
aan, terwijl hij volgens middeleeuwsch gebruik

1
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3
4
5
6
7
8

p. 607.
p. 534.
p. 619.
p. 532, 592, 603.
p. 651, 684, 696, 710.
p. 710.
p. 703.
p. 619.
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zich niet de moeite geeft in den tekst, bij het verlaten van het origineel, dat hij tot
het einde op 1205 vrij getrouw volgde1, aan te geven, waar zijn eigen werk precies
begon. Uitvoeriger en belangrijker, ook zelfstandiger worden zijne berichten eerst,
wanneer hij genaderd is tot den tijd van Floris V (circa 1282), dien hij zelf beleefde;
zeer uitvoerig en belangrijk worden zijne mededeelingen omstreeks 1320, ofschoon
hij reeds op 1307 opkomt tegen de zucht der ‘moderni’ van zijn tijd om kort te zijn
en de ‘prolixitas, noverca favoris’ - geen captatio benevolentiae dus - te vermijden.2
De bronnen van zijn verhaal waren vooreerst ‘veri sermone recitata mive loquelis’3,
berichten dus van geloofwaardige ooggetuigen, zooals omtrent den Sporenslag4, eene
bijzonder sterke Zeeuwsche vrouw5 de gebeurtenissen aan het pauselijke Hof te
Avignon6, de handelingen van keizer Lodewijk in Italië7, het huwelijk van koning
Karel IV van Frankrijk8, de gebeurtenissen in en om Kortrijk tijdens den Vlaamschen
boerenopstand9, allerlei gebeurtenissen in Vlaanderen, Frankrijk, Duitschland en
Italië. Ook brieven, die hij onder het oog had gekregen, hetzij aan hemzelven, hetzij
aan anderen gericht; hij neemt deze soms in hun geheel op ‘ut his nostris auditu et
relatione conscriptis major fiducia subveniat’10; zelfs brieven gewisseld tusschen het
gra-
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8
9
10

p. 496. Vgl. Richthofen, Egm. Geschichtsq, S. 209 ff.
p. 570.
p. 615.
p. 557: ‘prout relatione percipitur.’
p. 606: ‘veridici relatione didici.’
p. 680: ‘ut nobis a Curia veniens explicavit’; p. 662: ‘quod latores viva voce addiderint;’ p.
701.
p. 655: ‘auditu et relatione’; p. 657: ‘veridica relatione’; p. 659: ‘ex relatione’; p. 685: ‘gesta
nobis referens ignoravit.’
p. 607.
p. 636.
p. 655, 659, 691 vlg.
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felijk Huis en den Keizer1, soms door bemiddeling van den abt van Egmond verkregen.
Hij geeft zich zorgvuldig rekenschap van wat men hem vertelt, zegt liefst niet meer
dan hij kan verantwoorden2 en verbetert zichzelven, wanneer later juistere berichten
inkomen3, terwijl soms een mondeling bericht, ‘sub dubio’ opgeschreven, door nadere
berichten per brief, ‘eandem realiter materiam continentes’, bevestigd, dan ook als
volstrekt geloofwaardig wordt vermeld4.
Wij hebben hier dus te doen met een conscientieus geschiedschrijver en met een,
die goede relaties heeft, zoodat hij veel kan te weten komen. Dit is van veel belang
ten opzichte van de belangrijke algemeene zaken, die hij behandelt, wanneer hij
spreekt over den strijd tusschen Lodewijk van Beieren, den schoonzoon van zijn
Graaf, en den pauselijken Stoel. Ten opzichte van die zaken is hij dus ook voor
algemeene geschiedkundige gebeurtenissen van belang, niet alleen voor wat er in
Holland voorviel. Hij staat tegenover die zaken op een eigenaardig standpunt.
Geestelijke en met sommige vooroordeelen van zijn stand behept5, houdt hij niet van
de in zijn tijd herhaaldelijk met overmoed optredende boeren6, maar hij heeft ook
niet op met sommige gewoonten der ridders, in het bijzonder met tournooien7, wier
‘stultitia’ hij meer dan eens geeselt. Op de Minderbroeders is hij, de Benedictijn,
zeer gebeten8; hij laat geen gelegenheid voorbijgaan om zijn afkeer van hen te luchten.
Evenmin echter keurt hij, hoewel den Paus eerend,
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8

p. 654 vlg.
p. 682: ‘hactenus non didici’; p. 659, 662, 681: ‘quid vero reliquis factum fuerit ignoratur’;
p. 709.
p. 709: ‘qui supra minus congrue dicebatur mortuus.’
p. 681.
p. 633, 635.
p. 687.
p. 693.
p. 654.
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de pauselijke politiek goed; hij bewondert integendeel den Beierschen keizer1, den
‘Baurus’, en diens voorganger, Hendrik van Luxemburg, doch niet uit vleierij jegens
zijn eigen Graaf, wien hij verwijt, dat deze, ‘omnium quasi negotia assumens et se
de multis superflue intromittens’, zich veel te veel in die zaken steekt. Uit een en
ander spreekt een zelfstandig man, die zich door geen persoonlijke banden laat
weerhouden om de waarheid te zeggen.
Zoo gaat hij voort, ten minste van 1322 tot 1332 ‘completo mense Majo’2 de
gebeurtenissen van zijn tijd ongeveer tegelijk met het gebeurde zelf beschrijvend,
gewoonlijk onder den indruk zelf van even te voren ontvangen berichten ze aan het
perkament toevertrouwend en meer dan eens de onzekerheid van den afloop van het
door hem opgeteekende vermeldend3.
Hij is voor zijn tijd, waarover betrekkelijk zoo weinig vertrouwbaars uit Holland
tot ons gekomen is, een onwaardeerbaar getuige, die ongetwijfeld meer verdient
gekend en bestudeerd te worden dan totnogtoe het geval is geweest. De
vergelijkenderwijs en bij gunstige uitzondering zeer goed te noemen uitgave van
Matthaeus is ook voor onzen tijd nog bruikbaar, daar de tekst betrekkelijk zuiver is
afgedrukt, maar eene nieuwe uitgave met historische aanteekeningen zou zeker aan
onzen Procurator goed besteed zijn.
P.J. BLOK.
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3

p. 697.
p. 718. Niet 1333 zooals Richthofen meent.
Vgl. p. 615, 630, 635, 647, 659, 662, 663, 668, 674, 680, 681, 683, 685, 701, 705.
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Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden.
Beschermvrouw: Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden.
Buitengewoon Eerelid: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der
Nederlanden, Hertog van Mecklenburg.

Naamlijst der leden Opgemaakt den 14den October 1902.
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Voor het bericht aangaande verandering van woonplaats in den loop des jaars en
tevens voor de aanwijzing van onnauwkeurigheden in deze naamlijst houdt zich bij
de Leden der Maatschappij aanbevolen
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Eene Indische verwante van de Germaansche godin Nerthus.
Het onderwerp, waarvoor ik heden avond eenige oogenblikken uwe aandacht verg,
is u bekend. Verwacht niet van mij dat ik omtrent het wezen en den eeredienst van
godin Nerthus u iets nieuws zou kunnen mededeelen. Vooreerst ben ik geen germanist,
en al ware ik het, te oordeelen naar hetgeen door professioneele beoefenaars van
Germaansche mythologie dienaangaande geschreven is, betwijfel ik het of ik aan het
eenige getuigenis, dat aangaande de godin tot ons is gekomen, iets zou hebben kunnen
toevoegen. Dat getuigenis uitbreiden door verklaring die alleen berust op den een of
anderen lossen inval zonder eigenlijk gezegde bewijsvoering, is mythologie maken,
niet mythologie toelichten.
Ik behoef er u nauwelijks aan te herinneren dat alles wat wij van de godin Nerthus
weten ons verteld wordt door Tacitus in zijne Germania. Wat hij daar (in cap. 40)
zegt, wordt medegedeeld als stellige feiten en bevat niets onwaarschijnlijks noch
tegenstrijdigs. Het komt hierop neder, dat zeven volkstammen: de Reudigni, Aviones,
Angli, Varini, Eudoses, Svardones en Nuitones - hunne woonplaatsen, neemt men
aan, waren gelegen in het huidige Holstein, het Hamburgsche, Lauenburg,
Mecklenburg en een gedeelte van Pommeren - gemeenschappelijk eene godin
vereeren, Nerthus met name, dat is (id est) Moeder Aarde. Deze volkeren, zegt
Tacitus, gelooven dat
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die godin invloed oefent op het doen en laten der menschen en op den gang der
gebeurtenissen. Haar heiligdom bevindt zich ergens op een eiland in den Oceanus,
met welken term hier wel de Oostzee zal bedoeld zijn. Daar is een heilig woud,
waarin een haar gewijde wagen (vehiculum), door een kleed voor profane oogen
verborgen; slechts één persoon, haar priester mag de heilige voorwerpen aanraken.
Deze laat op gezetten tijd den wagen, met de godin er op, een plechtigen ommegang
doen, wanneer hij namelijk tot de wetenschap van hare tegenwoordigheid in het
heiligdom gekomen is (adesse penetrali deam intellegit). Dan gaat de door koeien
getrokken wagen in processie rond, en waar hij aankomt viert men blijde feest. Ook
staakt men in dien tijd alle vijandelijkheden. Ommegang, feesten en godsvrede duren
zoolang tot de priester verklaart dat de godin er genoeg van heeft en de
menschenwereld wil verlaten. Dan wordt zij naar haar heilig woud teruggebracht.
Aldaar gekomen, worden wagen en gewaden en, voegt Tacitus er bij, si credere velis,
numen ipsum, op geheimzinnige wijze in een meer gereinigd. De helpers bij dat werk,
slaven, worden onmmiddellijk na afloop in datzelfde meer verdronken. Van daar
schroom en angstige eerbied voor dat heilige, quod tantum perituri vident.
Tot dusverre Tacitus. Zijn bericht staat natuurlijk in de handboeken over
Germaansche mythologie, in tekst en vertaling, soms met paraphrase. Het is ook een
zeer belangrijk bericht, ten eerste om het stuk godsdienstig leven, dat er geschilderd
wordt uit een tijdvak en een geografisch centrum, waarvan zoo uiterst weinig bekend
is, ten tweede om de beslistheid, waarmede de Germaansche godin vereenzelvigd
wordt met de aarde. Of bij die zeven volkstammen het woord nerþus ook als
appellatief de
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beteekenis van ‘terra’ had, dan wel die naam alleen gebezigd werd van de godin en
niet van het element, dat zij voorstelde, blijkt niet; maar, indien aan het Taciteïsche
bericht geloof mag worden geschonken, staat dit vast: die haar vereerden waren zich
bewust dat zij aan de Aardgodin hulde bewezen. Dit strookt met wat Caesar op een
bekende plaats omtrent de Germaansche goden zegt: ‘Deorum numero eos solos
ducunt quos cernunt et quorum aperte opibus juvantur, Solem et Volcanum et Lunam,
reliquos ne fama quidem acceperunt.’ De Aardgodin behoort tot dezelfde kategorie
als de Zonnegod, de Maangod, de Vuurgod.
In den naam der godin heeft men natuurlijk een vast aanknoopingspunt ter
vergelijking met van elders bekende Germaansche woorden, en ook met die van
eenige andere Indo-europeesche taal. Reeds Jakob Grimm erkende in den Noorschen
god Njörđr den alter ego van godin Nerthus; behoudens het geslachtsverschil is de
Skandinavische vorm van den naam juist die welken men klankwettig verwachten
moet. Van den zoon van Njörđr is een dergelijke ommegang overgeleverd als van
godin Nerthus1. In Zweden werd het beeld van Freyr op een wagen rondgevoerd om
vruchtbaarheid te brengen. Dat hier van eene beeltenis sprake is, kan niet
verwonderen, waar het bericht een kleine duizend jaar jonger is dan dat van Tacitus.
Gelijk de godin Nerthus door een priester werd rondgeleid, zoo de god Freyr door
eene priesteres. Ook de beteekenis ‘aarde’ past bij deze verwantschap van gebruiken
en bij het in het Skandinavische bericht uitgesproken doel van den ommegang. Meer
zal ik hierover niet zeggen.

1

Zie de bewijsplaats bij GOLTHER, Germanische Mythologie, bldz. 229.
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Wat betreft de vergelijking met verwanten in andere Indo-europeesche talen buiten
het gebied van het Germaansch, hebben sommige geleerden vastgehouden aan de
beteekenis van den naam Nerthus door Tacitus vermeld, andere zich bij hunne
etymologische bespiegelingen daardoor niet gebonden geacht. Deze laatsten zijn zoo
vrij geweest de door Tacitus zoo beslist uitgesproken identificatie van de godin met
Moeder Aarde als ‘römische Auslegung’ te beschouwen. Het heeft er allen schijn
van, alsof die zienswijze haar oorsprong vindt in de zucht om voor etymologische
combinaties, die zich met de geboekstaafde beteekenis niet best vereenigen lieten,
vrij spel te krijgen. Die combinaties zelve laat ik hier rusten, ofschoon daarover nog
wel het een en ander te zeggen zou zijn1. Ook erken ik natuurlijk het goed recht van
iederen onderzoeker om aan de objectieve waarheid van wat Tacitus verhaalt te
twijfelen. Wil iemand de gelijkstelling van Nerthus en Terra Mater niet aanvaarden
als een feit, maar ze als niets anders beschouwen dan eene bloote gissing van Tacitus
zelf of zijne zegslieden, dan is er tegen het stellen dezer hypothese niets in te brengen
- m i t s men gronden aanvoere, waarop die verzwakking van de waarde van het
bericht des Romeinschen geschiedschrijvers berust. Evenwel nergens, noch bij
MANNHARDT, noch bij MÜLLENHOFF, noch bij GOLTHER, die ieder op zijne wijze
eene subjectieve kleuring der feiten in het Taciteïsche bericht aannemen,

1

GOLTHER, t.a.p. noot l en MÜLLENHOFF, Die Germania des Tacitus (= Deutsche
Altertumskunde, IV) bldz. 469 vermelden eenige van die etymologieën. Vgl. ook
SCHWEIZER-SIDLER'S aanteek. op bldz. 84 en vg. zijner uitgave der Germania, ed. 5a en
FICK, Vgl. Wörterb. der Idg. Sprachen4, IV, 2 (bewerkt door WHITLEY STOKES en
BEZZENBERGER), 193 s.v. nertaô ich stärke. Er wordt in deze combinaties veel gesold met
een Keltisch woord nertos ‘kracht, macht.’
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heb ik eene poging gevonden om daarvoor een bewijs bij te brengen1.
Tegen deze methode past een woord van protest. Die Tacitus kent, weet dat hij
zich groote moeite geeft om getrouwelijk en naar zijn beste weten te verhalen. Hoewel
hij de dingen bekijkt met het oog van een van standsvooroordeel doortrokken
Romeinsch senator en uit dien hoofde zijne waardeeringsoordeelen den geest ademen
van den socialen en politieken kring, waartoe hij behoorde, zal hij nergens opzettelijk
eene verdraaide voorstelling geven van feiten. Zeer zeker geldt dit, waar hij het heeft
over zaken gelegen buiten de betrekkingen tusschen den Keizer en de leden der
Romeinsche aristokratie, die hem zoo na aan het hart gaan en waarover hij niet
onpartijdig kan spreken. Tacitus was een ernstig man en een nauwgezet man. Hoe
dikwijls komt het niet voor dat hij verschillende lezingen van de toedracht eener
zelfde gebeurtenis naast elkander plaatst of een non liquet uitspreekt? Meent men
dat als Tacitus eene bij hem

1

Zie MANNHARDT, Germanische mythen bldz. 288 en 222 noot 4, MÜLLENHOFF en GOLTHER
t.a.p. MÜLLENHOFF, die in elk bericht in de klassieke teksten over Germaansche goden of
ritueel interpretatio Romana speurt, tracht hier ten minste in den Romeinschen eeredienst
eene plechtigheid te vinden, die den Romeinen aanleiding zal gegeven hebben in Nerthus
eene Terra Mater te zien. Als zoodanig beschouwt hij het feest ter eere van Cybele, te Rome
op 27 Maart gevierd, waarbij een met runderen bespannen wagen, een beeld der godin en
eene afwassching van den wagen in het riviertje den Almo op het program voorkomen. Maar
deze dienst der uitheemsche godin was te Rome niet een zaak van zooveel beteekenis dat
Tacitus hierom, zooals M. beweert, Nerthus met de aardgodin kan hebben vereenzelvigd.
Ovidius, in zijne Fasti, vermeldt het feest niet eens op 27 Maart, suo die, maar ter loops in
het vierde boek (vs. 336 sqq.). En welk Romein zou het in de gedachte hebben kunnen komen
om eene Germaansche Cybele Terra Mater te noemen en niet veeleer Mater Deum, zooals
Rhea-Cybele altijd heet? MÜLLENHOFF'S betoog dat de mater deum eigenlijk de aarde
voorstelt, heeft hier niets te maken; Cybele heet nu eenmaal niet Terra Mater.
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zelven opgekomen verklaring van het wezen eener barbaarsche godin gaat geven,
hij er niet bij zou zeggen dat hij eene g i s s i n g uitspreekt? Of dat, zoo hij de
gelijkstelling van Nerthus met Terra Mater als het subjectieve oordeel van zijne
bronnen mededeelt, hij dat v e r z w e g e n zou hebben? Elders, waar hij over
godsdienstige en andere gebruiken handelt, is het zijne vaste gewoonte subjectieve
opvattingen als zoodanig te vermelden; wat voor belang of reden kan hij toch wel
gehad hebben dit juist hier na te laten?
Om zich zoo stellig uit te drukken, als hij doet, in commune Nerthum i d e s t
Terram Matrem colunt moet hij zijne goede reden gehad hebben. Over het geheel
maakt zijn verslag van den Nerthus-dienst den indruk van te zijn ontleend aan eene
beste bron. Zoowel de bijzonderheden van den ritus als de verklaring van Nerthus
als Terra Mater moet hij bij zijn zegsman of zegslieden, b.v. Plinius, gevonden
hebben, en dat getuigenis zal wel teruggaan op mededeelingen van personen, die
over de Nerthusfeesten van ooggetuigen hadden hooren gewagen, zoo zij ze niet zelf
bijgewoond hebben.
Met terzijdelegging derhalve van alle vergelijking, die bezijden het getuigenis van
Tacitus is uitgedacht en uitgewerkt, blijven alleen zulke gissingen over, die aan
Nerthus de beteekenis van ‘aarde’ laten. Hiertoe behoort de onderstelling dat de naam
verwant is met het Homer. νερθε, ενερθε, ενεροι, ενερτερος, van welke woorden de
beteekenis dezelfde is als van de Latijnsche niet verwante equivalenten infra, inferi,
inferior. Voor deze vergelijking pleit veel. In het Germaansch zelf is nog te vergelijken
nord, ons ‘noord’, ags. norđ, on. norđr. Reeds JAKOB GRIMM wees op het verband
van Nerþus met nord, hoewel nog eenigszins aarzelend; latere germanisten, o.a.
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BUGGE, KLUGE en NOREEN, nemen de verwantschap met nord en νερθε als zeker
aan. Inderdaad bestaat hiervoor voldoende grond, zoo om den vorm als om de
beteekenis. Het verschil in klinker bij nord tegenover nerþus en νερθε, ενεροι berust
op het verschil van klanktrap. De hemelstreek, waar de zon steeds diep onder den
horizon verborgen is, kan zeer goed benoemd zijn met een term die oorspronkelijk
wat ‘beneden, in den grond’ is beteekende. Nog een ander gegeven verhoogt de
bewijskracht van het aangevoerde. In de Iguvijnsche tafelen, die, zooals bekend is,
vrij wel de eenige overblijfsels van het Umbrische taaleigen bevatten, komt eenige
malen mani nertru voor in de bet. ‘met de linkerhand’. Umbr. nertrŏ- had dus de
beteekenis van lat. sinister. Hieraan erkent men alweder een verwant van Nerthus.
Immers in verscheidene Idg. talen vallen de begrippen ‘linksch’ en ‘noordelijk’,
evenals ‘rechts’ en ‘zuidelijk’ samen. SOPHUS BUGGE, die voor jaren in Bezzenberger's
Beiträge (III, 105) dit punt behandelde, komt om die reden op voor de verwantschap
van oudn. norþr (ons ‘noord’) met umbr. nertrŏ-, en geeft door de getuigenissen, die
hij bijbrengt, implicite te kennen dat de begrippen ‘rechts, zuid, boven’ en in
tegenstelling daarvan ‘links, noord, beneden’ ook bij de Germanen zullen
samengevallen zijn1.
Dus in Italië en Griekenland heeft men reeds lang vergelijkingspunten gevonden,
die door etymologische verklaring van den naam der godin haar overgeleverde
beteekenis als Moeder Aarde schragen. Ik wensch hier een nieuw gegeven aan toe
te voegen, dat te vinden is in de Indische taal en mythologie. Ik doe dat met eenigen

1

Prof. DE GOEJE deelt mij mede dat een gelijksoortige beteekenisovergang ook voor de
Semitische talen vaststaat.
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schroom. Het treft ongelukkig, dat ik eene Vedische1 parallel heb aan te toonen,
bestaande niet slechts in een wortelvorm of een appellativum - tegen die soort van
equaties heeft men in beginsel geen bezwaar - maar een als persoon voorgesteld
wezen. Elke hypothese, die nauwe verwantschap van Vedische goddelijke wezens
met goden van eenig ander Indogermaansch volk opstelt, wordt in onzen tijd met
wantrouwen aangehoord. De openbare meening is op dat stuk in de laatste
vijf-en-twintig jaren geheel omgeslagen. Konden in de dagen dat ADALBERT KUHN,
MICHEL BRÉAL, MAX MÜLLER, om geene andere namen te noemen, Grieksche,
Germaansche en Indische vertelsels van goden en helden met elkander in verband
brachten en allerlei mythologische feiten en godenamen combineerden, zij rekenen
op eene zekere tegemoetkoming van den kant van hunne lezers of toehoorders, thans
moet er eene zekere vooringenomenheid overwonnen worden door hem, die een
bescheiden stap gaat doen in eene richting, die de groote stroom van het onderzoek
verlaten heeft.
Daarom dunkt mij hier een enkel woord tot verdediging der oude methode niet
misplaatst. Zij is geene andere dan de toepassing van de vergelijkende methode op
namen die tot de mythologie behooren. Dat deze vorm van wetenschappelijk
onderzoek op ander gebied licht ontstoken heeft, o.a. over realia met betrekking tot
de beschaving van de Indogermaansche stammen in het pro-ethnische tijdvak, wie
zal het bestrijden? De talrijke namen voor allerlei graden van bloedverwantschap en
maagschap, aan

1

Ik schrijf Vedisch, gveda enz., hoewel de v aan onze ‘w’ beantwoordt, en houd mij bij de
spelling der Indische woorden aan de meest gebruikelijke en in Europa en Amerika
aangenomen transcriptie, dus Varuna (niet: Waroena), Visnu (niet: Wisjnoe).
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alle Indogermanen gemeen, zijn eene kenbron voor den hoogen ouderdom en het
wezen van het Indogermaansche familieverband; gemeenschappelijke termen voor
namen van enkele huisdieren en planten, voor grondstoffen en gereedschappen
verspreiden eenig licht over de materiëele zijde van die oude toestanden. Waarom
zou men, wat de godsdienstige voorstellingen betreft, zeggen: behalve de
naamseenheid van Ζευς, Jupiter, Dyaus pitā en den Germaanschen Tyr-Ziu, het laatste
reduit der oude school, is hier niets te bereiken? Waarom zouden godenamen per se
uitgesloten moeten blijven van de toepassing eener methode van onderzoek, die in
het afgetrokkene onberispelijk mag heeten en, blijkens hare uitkomsten, op menig
ander gebied van door taal benoemde begrippen onze kennis heeft uitgebreid?
Om niet misverstaan te worden, wil ik hier nog iets bijvoegen en een oordeel
uitspreken omtrent de rol, die naar mijne wijze van zien aan de taalvergelijkende
methode in de wetenschap van den godsdienst toekomt. In haar zie ik niet veel meer
dan een hulpmiddel, maar een hulpmiddel, dat soms van groot nut kan wezen. In
vergelijking van de andere methoden, die in de eerste plaats bij het wetenschappelijk
onderzoek naar godsdienstige en mythologische voorstellingen moeten worden
aangewend: de historische - of juister misschien, historisch-geografische - en de
ethnologische, komt haar slechts een ondergeschikte rol toe. De tegenstelling tusschen
de drie richtingen bestaat meer in schijn dan in werkelijkheid. Zij vindt haren grond
hierin dat de wetenschap van den godsdienst nog zoo jong is. Baanbrekers zijn er
gewoonlijk meer op uit nieuwe paden te vinden en vooruit te komen, dan om te
ordenen en te effenen. Op hun arbeid valt het betrekkelijk gemakkelijk kritiek te
oefenen. Men is

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

12
bij die kritiek licht geneigd aan de methode zelve te wijten wat, bij nader inzien, het
gevolg is van gemis aan strengheid in de bewijsvoering en aan nauwkeurigheid bij
de waarneming1. Om goede uitkomsten te verkrijgen, moet men er zooveel mogelijk
naar streven de historische, de ethnologische en de taalvergelijkende studiën op
dezelfde verschijnselen te richten; het is niet voldoende dat in elke der drie richtingen
‘getrennt marschiert’ wordt, men moet ook ‘vereint schlagen.’
En bij het vergelijken van Indogermaansche namen moet men onderscheiden
tusschen het onbestaanbare en het onbewijsbare. Vrij wat combinaties, die men
vroeger gelden liet, zijn thans verworpen. De oorspronkelijke identiteit van de Indische
Gandharvas en de Grieksche Centauren, van den Germaanschen Wodan en den
Indischen Vāta, van Hermes-Sārameya zijn uit de rij der welbekende ‘jongste
resultaten van de wetenschap’ geschrapt. Maar die verwerping behoeft daarom niet
noodzakelijk in te sluiten eene volstrekte onmogelijkheid, allerminst het besef dat
men er langs dien weg onmogelijk komen kan. Van nomina aangaande numina te
besluiten vereischt omzichtigheid. Waar men omtrent het wezen van eene godheid
geen ander gegeven bezit dan de etymologie van haar naam, die men met grooter of
minder waarschijnlijkheid zelf geconstrueerd heeft, daar is het roekeloos hieruit
alleen het karakter en de functiën van die godheid af te leiden. Maar dikwijls is er
meer. Dat de

1

Waarmede ik niet zeggen wil, dat thans het ideaal van strengheid in de bewijsvoering en
nauwkeurigheid van waarneming bereikt is. Bij GOLTHER t.a.p. is het b.v. merkwaardig te
zien, hoe er met een aan een Keltisch nertos beantwoordend hypothetisch Germaansch woord
lichtvaardig wordt omgesprongen om te geraken tot de slotsom, die in den geest van te voren
reeds was vastgesteld. Diezelfde GOLTHER is op bldz. 458 geheel vergeten, hoe hij op bldz.
219 Nerthus verklaard heeft.
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Grieksche helhond een naam draagt, die verwant is met het Indische woord çarvarī
‘nacht’, zelf eene substantiviseering van een adj., dat ‘gevlekt, bont, donker’ beteekend
moet hebben, strookt volkomen 1o met wat ons omtrent de functie van Cerberus
overigens bekend is; 2o met oud-Indische voorstellingen omtrent Yama's honden1.
Evenzeer is men ten volle gerechtigd aan Ορθρος en Vrtra, aan Ορφευς en Rbhu een
gemeenschappelijken oorsprong toe te kennen, zeker met niet minder recht dan
waarmede de door niemand bestreden identiteit erkend wordt van de dageraadsgodin
(Ind.) Usas, (Gr.) Eos, (Lat.) Aurora, en volgens GRIMM'S aannemelijke hypothese,
(Germ.) Ostara. In dien geest, d.i. rekening houdende met allerlei andere gegevens
dan die alleen langs den weg van de taalvergelijking verkregen zijn, wensch ik u
thans mijne gissing omtrent de Indische verwante van Nerthus voor te dragen,
De Indische godheid dan, wier naam en wezen beide ik in verband breng met de
Germaansche godin, heet Nirrti. Schijnbaar is zij het ware tegenbeeld van Nerthus.
Is deze een heil brengend, zegen verbreidend wezen, Nirrti is eene onheilsgodin, die
schrik en onsteltenis verspreidt. Bij het noemen van haar naam denkt de Indiër aan
vernietiging, ondergang, dood. Niet zelden treedt de personificatie zoozeer op den
achtergrond, dat men het woord kan vertalen met ‘onheil, verderf’. Ergens in het
Mahābhārata2 heet het van een bits mensch, dat hij nirrti op de tong draagt. Maar
hoezeer dan ook de term dikwijls appellatief is op te vatten, de grondbeteekenis is
die van een goddelijk wezen, dat met bezwe-

1
2

In Atharvasamhitā 8, 1, 9 draagt een dier honden zelfs den verwanten naam Çabala, de ander
heet Çyāma (de donkere).
I, 87, 9 ed. Bombay.
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ringen en gebeden te bereiken, te winnen, te vermurven is. In den Atharvaveda, waar
godin Nirrti meermalen wordt aangeroepen, komt o.a. een gebed aan haar voor1,
waarin men haar smeekt een gebondene los te maken, of laat ik liever zeggen, los te
laten, want uit het verband mag men afleiden dat die banden in overdrachtelijken zin
bedoeld zijn, en dat gebed en bezwering een zwaren zieke gelden; de biddende
verrichter der bezwering wendt zich immers niet alleen tot Nirrti, maar ook tot Yama,
den god des doods. De samenhang van beiden blijkt ook op andere wijze. Evenals
Yama heeft ook Nirrti het Zuiden als de haar toekomende hemelstreek, of
nauwkeuriger gesproken, het Zuidwesten, welke streek van het kompas dan ook in
het Sanskrit regelmatig met een van nirrti afgeleid adjectief wordt aangeduid. In het
nog ten huidigen dage geldende ritueel der brahmanen zijn er verscheidene gevallen
voorzien, waarin men aan Nirrti heeft te offeren, en dan is veelal hare beteekenis als
doods- en onheilsgodin te herkennen. Zoo bij het reinigingsoffer van iemand die
zijne kuischheidsgelofte heeft verbroken, zoo bij tooverhandelingen en bezweringen,
die ten doel hebben allerlei rampen af te wenden, en waarbij de verrichter der
ceremonie in het zwart gekleed moet zijn2. Ook in het volksgeloof moet Nirrti als
brengster van ziekte en dood eene belangrijke plaats hebben ingenomen. In eene
Buddhistische vertelling wordt zij met andere goden aangeroepen bij eene
pest-epidemie, en andere rampen3.

1
2
3

Zie Atharvasamhitā VI, 84.
Zie Manu 11, 119; Kauçikas. 18, in CALAND'S vertaling, Altindisches Zauberritual bldz. 42,
noot 2.
In een onuitgegeven tekst, Kalpadrumāvadānamālā, Parijsch Hds. f. 194, verso.
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Nirrti is eene eeuwenoude godheid. Reeds in liederen van den Rgveda komt haar
naam voor. Die hooge oudheid en het onloochenbare feit, dat hare vereering met
offers en gebeden diep geworteld is in den volksgodsdienst der Indiërs, strooken
echter niet te best met de gangbare en tevens traditioneele verklaring van haar naam.
Men vat dien op als zijnde een abstractum van zeer doorzichtigen bouw. Van den
wortel r (gaan) is met het praefix nis (uit-, weg-) door middel van het suffix ti gevormd
een nomen actionis, dat derhalve oorspronkelijk beteekend moet hebben ‘uitgang,
uittocht’. Door dit in verband te brengen met een elliptisch daarbij te denken ‘uit het
leven’ verkrijgen wij dezen beteekenisovergang: 1. uitgang, 2. uitgang uit het leven,
dood, 3. onheil, ramp, ongeluk, ellende. Deze associatie der spraakmakende gemeente
moet zeer oud zijn. Immers naar analogie van nirrti is van nis + den wortel i (gaan)
gevormd het na- Vedische woord niraya, dat eveneens ‘dood’ beteekent, maar
inzonderheid gebruikt wordt voor de verblijfplaats der tot straf en folteringen
gedoemde zielen, met andere woorden, een synoniem is van naraka ‘hel’.
Het lijkt mij niet bijster waarschijnlijk dat die beteekenisontwikkeling inderdaad
zoo heeft plaats gehad. Ik laat daar dat de grondbeteekenis ‘uitgang’ in algemeenen
zin voor het woord nirrti nergens voorkomt. Maar het is nauwelijks denkbaar dat
een goddelijk wezen, welks eeredienst opklimt tot de vroegste herinneringen van het
Indische volk en blijkbaar in het echte volksgeloof wortelt, als uitgangspunt zou
hebben een abstract begrip zoo kleurloos als een synoniem van ‘overlijden.’ De
verpersoonlijking van abstracte begrippen vindt men in Indië even goed als elders,
men denke slechts aan de Buddhistische godin Prajñā, de Prajñā-pāramitā, maar die
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behoort tot eene latere phase van den godsdienst, dan ons de Vedische wereld vertoont.
En die afleiding, zoo tastbaar, dat elk kind dat een beetje Sanskrit geleerd heeft er
dadelijk aan denken moet, zou hoegenaamd geen spoor hebben achtergelaten in de
opvatting van die godin en in haar ritueel! Tusschen de overgeleverde etymologie
en de beteekenis van Nirrti is eene tegenstrijdigheid zoo groot als men zich maar
denken kan.
Hierbij komt nog iets, wat ik nog niet vermeld heb. Behalve de beteekenis
‘ondergang, dood, vernietiging’ bezit nirrti eene andere, die van ‘aarde’. En die staat
vast. Zij berust op goede en oude overlevering. In eene lijst van Vedische synoniemen,
die voor de woordverklaring in Rgvedische poëzie ongeveer de waarde heeft van
Aristarchus voor Homerus, komt onder een-en-twintig woorden voor ‘aarde’ ook
nirrti voor. Te recht. Op enkele plaatsen in den Rgveda-liederenbundel is die
beteekenis onafwijsbaar en moet dan ook door alle uitleggers worden aangenomen.
Met name in eenige gevallen, waar sprake is van den ‘schoot van Nirrti’, nirrter
upasthah, eene overoude en vaste verbinding, die reeds vroeg niet recht meer verstaan
werd. Trouwens als ‘schoot van den uitgang uit het leven’ is zij volmaakt
onbegrijpelijk. Dat geheel wat anders, nl. de schoot der aarde, de diepte onder onze
voeten bedoeld werd, is b.v. nog zichtbaar in een Rgvedisch lied aan de Açvins,
waarin die goden geprezen worden omdat zij iemand bevrijd hadden, die sliep als in
Nirrti's schoot, als de zon, wanneer die in het duister verkeert. De schoot van Nirrti
is nacht en dood. Die verbinding en de omstandigheid, dat men van oudsher bij de
ceremoniën der lijkplechtigheden godin Nirrti placht aan te roepen, zullen gemaakt
hebben dat zij inzonderheid met den slaap des doods, met ondergang
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en ontbinding van het lichaam in betrekking werd gebracht, en langs dien weg in het
volksgeloof is geworden tot eene onheilbrengende, verderfelijke godin, die men
vreesde en wier ijzingwekkenden invloed men zocht te bannen. Zoo is reeds vroeg
de eigenlijke beteekenis ‘aarde’ op den achtergrond getreden om geheel uit het
taalbesef te verdwijnen. Reeds in de Vedische liederen en spreuken is Nirrti in den
regel eene godin des verderfs, zooals zij dat in lateren tijd gebleven is; slechts hier
en daar schijnt de oorspronkelijke zin door. En zoo weinig was men reeds in zeer
ouden tijd zich de eigenlijke beteekenis bewust gebleven, dat in een lied van
gebedsformulieren bij de ter-aarde-bestelling van een doode te gebruiken, een lied
dat tot den Rgvedabundel behoort (X, 18), de vriendelijke, lieve godin Moeder Aarde
(Bhūmi) aangeroepen wordt om den doode zacht te wezen en hem te beschermen
tegen ‘den schoot van Nirrti.’
Ik ben het derhalve oneens met de voorstelling, die het Petersburgsche
Woordenboek van de beteekenisontwikkeling van nirrti geeft. Daar wordt uitgegaan
van de beteekenis ‘Auflösung, Verderben, Untergang’, van daar ‘Tod’; hierbij als
tweede ‘personifirt ‘eine Genie des Todes und der Verwesung’,’ en als derde
‘Erdgrund, Tiefe’ met de bijvoeging ‘wohl ‘als Sitz der Auflösung und Verwesung’.’
Deze laatste beteekenis sluit niet aan aan de traditie, die zooals boven is aangetoond,
niet ‘Erdgrund, Tiefe’ maar ‘Erde’ als een der beteekenissen van nirrti uitwijst. Onder
de suggestie van het Woordenboek is de vrij belangrijke plaats, die de G o d i n Nirrti
in de Vedische godenwereld inneemt, door de beschrijvers van Vedische godenleer
en mythologie eenigszins miskend geworden. In John Muir's Original Sanskrit Texts
wordt over haar niet dan in het voorbijgaan ge-
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rept, en Macdonell, die in Bühler's Grundriss eene uitnemende, goed geordende en
zaakrijke schets van de Vedische mythologie heeft geschreven, heeft almede verzuimd
haar opzettelijk te behandelen. Onwillekeurig gingen zij uit van de kleurlooze en
abstracte beteekenis van het woord en niet van het als persoon voorgestelde wezen.
Naar mijne wijze van zien moet de verhouding juist omgekeerd worden. De
beteekenis ‘aarde’ is de oudste, die van ‘verderf, ondergang’ en ‘doodsgodin’ de
afgeleide. Zoo is de beteekenisovergang psychologisch te begrijpen. Doordat men
gewoon was de Aardgodin onder den naam van nirrti aan te roepen bij het begraven
van lijken of gebeente, en ook de vaste verbinding nirrter upasthe ‘in den schoot der
aarde’ in verband met dood en duisternis veel voorkwam, is de naam, en met den
naam de persoon geworden tot die van een vrees verwekkend wezen, een soort van
doodsengel. Nirrti is de aarde, maar bepaaldelijk als verblijfplaats der dooden, als
onderwereld. De Hindoe denkt bij haar naam niet aan de ‘Moeder Aarde’; in dien
zin draagt de aarde den naam mātā Prthivī, soms mātā Bhūmih (zie b.v. MUIR, Orig.
Sansk. Texts2 V, 21 vg.). Als godin der vruchtbaarheid noemt men de aarde bij
voorkeur gauh, acc. gām (= de Grieksche Γαια, Γη), omdat die naam herinnert aan
het homonyme woord voor ‘koe’. Zoo hebben in de Indische mythologie verschillende
termen die ‘aarde’ beteekenden, een van elkander onafhankelijk, zelfstandig karakter
gekregen en zijn in verschillende functies verpersoonlijkt.
Ik besluit derhalve tot deze, naar ik vertrouw, met goede gronden gestaafde
onderstelling. De Germaansche godin Nerthus en de Indische godin Nirrti dragen
nauw verwante namen, die beide oorspronkelijk de aarde benoemden. Bij de door
Tacitus vermelde Germaansche
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stammen zag men in het wezen met dien naam aangeduid eene godin, die als zorgzame
moeder en vruchtbaarheidsverleenster den menschen tot zegen was, eene echte
‘Moeder Aarde’, in den zin waarin Demeter, Δη μητηρ, het is; bij de Indiërs
daarentegen vatte men haar op als de rustplaats en ook als de folterplaats der dooden,
als een soort van Persephone. Zoowel voor de oorspronkelijke overeenkomst, als
voor het verschil in opvatting hier in bonam, daar in malam partem, zou het niet
moeilijk wezen van elders parallellen bij te brengen.
Ik ben echter nog niet aan het einde van mijn betoog. Het zou niet onmogelijk zijn
dat er onder mijn gehoor zich bevinden die van oordeel zijn dat het betoog nog pas
beginnen moet. Want er is door mij nog niets gezegd omtrent de wijze, waarop ik
mij de klankverhouding tusschen de met elkander in verband gebrachte Germaansche
en Indische godenamen voorstel en in welke bestanddeelen ik de beide woorden
oplos. In hetgeen ik straks omtrent de ook door mij aanvaarde verwantschap met
nord, umbr. nertrŏ- en Homerisch νερθε(ν) aanvoerde, ligt reeds opgesloten dat ik
in -þu en -ti suffixen zie gehecht aan een wortel die sterk nĕr, zwak nr luidt, en de
beteekenis: ‘beneden, onder, bodem, grond’ heeft. Dat de Germaansche naam den
sterken klanktrap en de Indische den zwakken vertoont, is in den haak. Met het Idg.
suffix -tu vindt men zoowel sterke als zwakke wortelvormen verbonden, maar met
-ti is de zwakke klanktrap te verwachten. Evenwel, de Indische vorm is niet die,
welken men theoretisch en streng genomen zou meenen te moeten aantreffen. De
theorie eischt nrtí, liefst oxytonon, maar daar verspringing van het accent bij de -ti
woorden in het Sanskrit van uitgang op wortelelement reeds zeer oud is, kan men
ook tegen een nrti, met het
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accent op de eerste lettergreep, geen bezwaar maken. Wij hebben echter niet nrti,
maar nírrti. Hoe is dit te verklaren? Of, zoo verklaring hier niet wel te geven is, stuit
dan op die onregelmatige klankweerspiegeling niet de geheele hypothese, gesteld
dat zij overigens voldoende bewezen mag heeten, af? Het komt mij voor dat op beide
vragen een bevredigend antwoord te geven is. Ik zal beginnen met de tweede.
Strikte eerbiediging der klankwetten bij het onderling vergelijken van woorden
of taalvormen, waarvan men reden meent te hebben verwantschap te onderstellen,
is ook naar mijne overtuiging een eisch, dien men zwaar moet laten wegen. Die
regelmatig zich vertoonende wijzigingen onder aanwezigheid van bepaalde, door de
zoogenaamde ‘wet’ geformuleerde factoren, zijn ongetwijfeld algemeen geldig; deze
werken over het gansche gebied der gesproken taal, immers zij gaan uit van de spraakorganen van hen die die taal bezigen, hetzij zij door psysische, of door psychische
invloeden, of door beide zijn veroorzaakt. Maar men vergete niet dat men in de
praktijk niet telkens met één invloed, maar met vele tegelijk te doen heeft, en dat
van allerlei aard. Ja, algemeen geldig zijn de klankwetten, maar zij staan steeds bloot
aan storingen van de meest verschillende soort. Die storingen zijn velerlei en kunnen
in den loop der eeuwen te allen tijde intreden. Door zulk eene storing ontstaan er
afwijkingen, die soms zeer belangrijk kunnen wezen, zelfs van aanmerkelijken invloed
kunnen worden op de geheele structuur van grammatische kategoriëen. Het is niets
nieuws wat ik hier vertel, want men heeft sinds lang den aard van die storende
invloeden onderzocht en ook hier, zooveel doenlijk, geclassificeerd: men onderscheidt
analogischen invloed, vormen-
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associatie, assimilatie, dissimilatie, volksetymologie, gevoel voor eurythmie,
overneming uit een ander dialect, enz. Maar men bedenke dat die behoorlijk
geregistreerde en met etiketten voorziene vakken, waarin de schijnbare afwijkingen
te recht worden ondergebracht, niet het gansche gebied bedekken. Niet alle vormen
van storing der regelmatige klankverhoudingen zijn, om het zoo eens te zeggen, in
kaart gebracht. Het zou ook vrij wel onmogelijk wezen. Meer dan eens komt het
voor dat men eene op allerlei gronden aannemelijke etymologische verwantschap
niet ten volle bewijzen kan, omdat er iets hapert, omdat de werkelijke met den
theoretisch te verwachten vorm niet overeenkomt en ook niet door een der
geregistreerde typen van storingen te verklaren is. In zulke gevallen moet men niet
te doctrinair zijn. De verhouding van ονομα tot nōmen, ind. nāman, ons naam is niet
helder, maar terecht stelt men die vormen te zamen. Dat de oude woorden voor
‘twintig’: ind. vimçati, avestisch vīsaiti, gr. (F)εικοσι, lat. vīginti ontstaan zijn uit de
samenvoeging van een woord voor ‘twee’ met den dualis van een woord voor ‘tien’
wordt terecht vrij algemeen aangenomen; toch is de verdwijning van de d vóór de v
in het begin van een woord in het proëthnische Indogermaansch een unicum en
daarom onder geen w e t te brengen1.
Het Indische overoude partic. nagná, een verwante, zooals men weet, van ons
adjectief naakt, luidt in het

1

Ietwat vermakelijk is het te zien, tot welke tours de force BRUGMANN zijn toevlucht neemt
(Grundriss der Vergl. Gramm. II, 493) om de natuurlijke en voor de hand liggende verklaring,
maar die, helaas, met zijne ‘beginselen’ in strijd is, te ontgaan. En wie weet, of niet de partikel
vi en het telwoord dvi oorspronkelijk identiek waren? Onmogelijk is het zeker niet.
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Avestisch maγna; daarbij past het Grieksche γυμνος én wat zijn vocalisme én wat
zijn accent én wat zijn consonantisme betreft zoo volkomen, dat men identiteit daarvan
met nagná moet aannemen - ware het niet dat men νυμνος te verwachten had in plaats
van γυμνος. Ik voor mij geloof desniettegenstaande in die identiteit, en wel om deze
reden. Een van de twee is waar: óf γυμνος is één met nagná, óf het is het niet. In het
laatste geval hebben wij te doen met een woord dat naar zijne formatie een
participiaal-adjectief moet zijn van een anderen Ind. wortel dan nog, skrt. nag, maar
die hetzelfde begrip ‘blootheid’ uitdrukt. Zulk een wortel is er, voorzoover wij kunnen
nagaan, niet te vinden. Wat van de twee is nu waarschijnlijker: dat γυμνος behoort
bij een onbekenden en volstrekt onvindbaren wortel, en toevallig groote gelijkenis
vertoont met een soortgelijk woord νυμνος, dat, indien het bestond, volmaakt
beantwoorden zou aan wat men theoretisch in het Grieksch te verwachten had als
equivalent van Ind. nagná, Av. maγna, dan wel, dat γυμνος inderdaad staat voor dat
theoretische νυμνος, op welks beginklank een invloed, buiten het bereik onzer
waarneming, gewerkt heeft? Mij dunkt, het laatste lid van dit alternatief mag op
grooter waarschijnlijkheid aanspraak maken. Trouwens, Avestisch maγna heeft ook
een onregelmatigen aanvangsconsonant - m voor n - toch wordt de identiteit daarvan
met skrt. nagná algemeen erkend. Zou iemand beweren dat de Italiaansche naam der
maand Juli, Luglio niet uit Julio (nom. acc. abl.) = Lat. Julius ontstaan is, om reden
dat men theoretisch Giuglio moet verwachten, niet Luglio? Toch is, voorzooverre
mij bekend is, van die l geen stellige verklaring te geven, evenmin als waarom in het
Grieksch uit ηλυθον is ontstaan ηλθον, hoezeer zulk eene uitstoo-
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ting van v door den invloed van het accent der voorafgaande of volgende lettergreep
in die taal overigens niet voorkomt1.
Evenals de astronoom bij zijne berekeningen der loopbanen van hemellichamen,
zoo heeft de taalkundige bij die der loopbanen van klanken en woorden in tijd en
ruimte rekening te houden met storingen. Maar de astronoom vermag die
gemakkelijker te berekenen. De storingen, waaraan spraakklanken en woordvormen
zijn blootgesteld, zijn o zoo dikwijls onberekenbaar, vooral waar zij betreffen
klankwijzigingen uit lang vervlogen tijden, waarvan ons geringe heugenis is gebleven.
Waar het vragen geldt van dien aard, moeten wij somwijlen met twee derden en drie
kwart van een bewijs voor lief nemen, waar gebrek aan voldoende gegevens het
leveren van het volle bewijs onmogelijk maakt. Die het fragmentarisch karakter van
onze kennis van oude taalperioden begrijpt zal het niet vreemd, maar volkomen
natuurlijk vinden, dat zulke gevallen zich voordoen en moeten voordoen.
Daarom, wanneer ik moest zeggen: ik verwacht nrti maar vindt nirrti, ik kan geen
reden vinden voor die afwijking, maar beschouw de overige, zoowel de klanken als
de beteekenissen betreffende, belangrijke punten van overeenstemming van zooveel
gewicht, dat over dit bezwaar mag heen gestapt worden, dat men derhalve, bij de
onmogelijkheid om een volledig bewijs te leveren, met een b i j n a volledige
bewijsvoering volstaan mag, dan zou ik daartoe gerechtigd wezen. Maar wij zijn,
zoo komt het mij voor, hier toch in betere conditie en voor den

1

Ook hier heeft Prinzipienreiterei een hoogst verdienstelijk geleerde (WACKERNANGEL) op
het dwaalspoor geleid. Zie de noot op bldz. 161 van G. MEYER'S Griechische Grammatik3.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

24
vorm nirrti is er op ongezochte wijze eene verklaring te geven.
De zoogenaamde r-vocaal wordt nu eens uitgesproken als r , dan weder als ; er
is ook eene derde uitspraak mogelijk: r , die tusschen twee consonanten kan optreden.
In het Avestisch vindt men die gerekte uitspraak veelvuldig; ind. krnoti ‘hij maakt’
is av. kĕrĕnaoiti, ind. mrga ‘wild dier; antelope, hert’ is av. mĕrĕγa ‘vogel’. Soms
ontwikkelde zich mettertijd uit het vocalische element een volle klinker: ă, ĭ, ŭ. In
de Indische volkstalen, die over het geheel genomen een jongere ontwikkeling dan
het Sanskrit vertoonen, is de r in den regel verdwenen en alleen a of i of u
overgebleven. Doch in het Sanskrit zelf is de volle vocaal, en dan steeds in gezelschap
van de r, als plaatsvervanger van den ouden klank niets ongewoons. Zoo is in giri
‘berg’, guru ‘zwaar’ de eerste vocaal virtueel een . In Buddhistisch Sanskrit vindt
men risi naast rsi ‘ziener’. Ik zal hier niet ingaan op de ingewikkelde vraag omtrent
de verhouding van de lange īr en ūr tot r. Voor mijn betoog is het voldoende er op
te wijzen dat ook tweelettergrepig ŭrŭ aan oorspronkelijk r kan beantwoorden. Het
Vedische werkwoord voor ‘doen’ is krnomi, sterke praesensstam: krno, zwakke krnu.
Die oude formatie is betrekkelijk vroeg verdrongen door een praesens karomi, met
karo en kuru als sterke en zwakke stamvormen. Het is klaar dat die conjugatie niet
uit krnomi kan ontstaan zijn. Wij hebben hier te doen met een gansch ander proces
van ontwikkeling. De praesensstam der klassieke taal is van lieverlede ontstaan uit
de uitspraak kur i. pl. v. kr bij een conjugatie naar de zoogenaamde tweede- of
wortelklasse. Van den wortel kr bestaan zulke vormen, als akar (hij deed), krdhi
(imperat. ‘doe’) en dergelijken; zwakke vormen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

25
daarbij behoorende zijn b.v. kurvas en kurmas, kuryām. Vóór eene volgende muta
was de uitspraak der oorspronkelijke r-vocaal wat gerekter geweest, van daar bv.
kuruta (imperat. 2 pl.), kurutas. Toen men kuru in het taalbewustzijn als thema begon
te gevoelen, kwamen door analogie vormen op als kurvanti, akurvan en sterke vormen
als karomi, karosi, karoti. Hier zien wij tweeërlei: 1. de gerekte uitspraak r en 2.
den overgang van dien klank in ŭrŭ. Welnu, die uitspraak van twee moren, die
bovendien theoretisch door de Indische grammatici erkend wordt1, is mijns erachtens
ook bij nirrti aanwezig. Hier is tot i geworden onder den invloed der vocaal van
de laatste lettergreep. De spelling nirrti met vocalische r achter de consonantische,
een unicum in het Sanskrit, houd ik voor eene poging om de ouderwetsche uitspraak
zoo getrouw mogelijk weer te geven. Het nauwkeurigst zou die te definieeren zijn
als nir ti, maar daar het Sanskrit-alphabet geen teeken bezit voor sjewa, moest men
voor die zoogenaamde svarabhakti wel het teeken voor r aanwenden, voor welke
methode er ook theoretisch reden te geven is2. De uitspraak noem ik ouderwetsch,
omdat zij het dichtst staat bij de Eraansche manier. Dat zij stand hield, hangt samen
met het religieus karakter der formules, waarmede men van oudsher het goddelijke
wezen Nirrti placht aan te roepen.
Indien mijne gissing juist is, dan is tevens de herkomst duidelijk van het gewone
Indische woord voor ‘hel’, naraka3. Met nirrti, νερθε, umbr. nertrŏ-, germ. nerþus

1
2

3

Zie WACKERNAGEL, Altindische Grammatik § 28, al. 4.
‘Nach Vājasaneyi Prātiçākhya (Ind. Stud. IV, 217) tritt bei r und l als svarabhakti r und l ein,
ebenso nach dem commentar zu Taittirīya Prātiç. 21, 15’ (JACOBI in Kuhn's Zeitschr. XXV,
615).
Reeds KERN heeft op die verwantschap gewezen bij gelegenheid der discussie naar aanleiding
van eene voordracht van Prof. VERDAM in de Kon. Akademie van Wetensch., afd. Letterk.,
vergadering van 14 Mei 1900, vgl. Museum VIII, 128.
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is dat eene afleiding van een Idg.-wortel nr, nĕr, die ‘beneden, diepte’ beteekent, en
zijne beteekenis als ‘onderwereld’ is dus oorspronkelijk. Aan verdere uitspinning
van mogelijke nieuwe verklaringen, die op den grondslag van het gevondene kunnen
worden opgesteld, zal ik mij thans niet wagen; ik heb u misschien reeds te lang met
mijne haarkloverijen bezig gehouden en geen spreker is tegenover zijn gehoor
verantwoord, wanneer hij het juiste oogenblik heeft laten voorbijgaan om het den
dichter na te zeggen: claudite jam rivos, pueri: sat prata biberunt.
J.S. SPEYER.
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Over eene Middeleeuwsche straf.
Dat in de Middeleeuwen en nog lang daarna lijfstraffen meermalen gepaard gingen
met de eene of andere straf, waardoor de veroordeelde in zijne eer werd aangetast
of aan de bespotting zijner medeburgers prijsgegeven, is algemeen bekend. Evenmin
is het onbekend, dat er voor verschillende vergrijpen tegen de zedewet of tegen de
samenleving allerlei straffen werden toegepast, die alleen het laatste beoogden. Het
is mijne bedoeling niet, U te spreken over de opvatting van het begrip ‘eer’ in de
Middeleeuwen, noch ook U een overzicht te geven van de zeer verschillende wijzen,
waarop men iemand in zijne eer wist te straffen en aan de algemeene verachting prijs
te geven. Belangstellenden vinden over dit onderwerp eene rijke stof in Grimm's
‘Rechtsaltertümer’1, in Noordewier's ‘Rechtsoudheden’2; in Cannaert's ‘Bijdragen
tot de kennis van het oude strafrecht in Vlaenderen’, doch bovenal in een boek uit
den laatsten tijd, nl. in Rudolf Quanter, ‘Die Schand- und Ehrenstrafen in der
Deutschen Rechtspflege’, waarin dit onderwerp uitvoerig en grondig is behandeld3.
Aan eene dezer eerestraffen wensch ik U heden te herinneren. In de genoemde boeken
is zij hoogstens vluchtig besproken, zelfs is zij in sommige, b.v. in het boek van
Quanter, vreemd genoeg, in het geheel niet vermeld. En toch is zij in Duitschland
evengoed als in ons land in de Middeleeuwen bekend geweest, en is zij uit een dubbel
oogpunt

1
2
3

Cap. III, ‘Strafen’, bl. 680 vlgg.
Cap. III, ‘Straffen’, bl. 304 vlgg.
Dresden, 1901.
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merkwaardig. Ik bedoel de straf van het ‘zitten in de mand’ of van den ‘schandkorf’,
gelijk Noordewier haar in navolging van Jacob Grimm heeft genoemd.
Vergunt mij, alvorens haar nader te bespreken en U bekend te maken met de
bewijsplaatsen die ons voor onze kennis in dezen ten dienste staan, U allereerst dat
dubbele gezichtspunt te doen kennen, waaruit de genoemde straf ons als eene der
merkwaardige uitingen van den middeleeuwschen geest zal voorkomen.
Sommige straffen voor minder zware misdrijven dragen in de Middeleeuwen
bepaaldelijk het karakter van boetedoeningen, waarom zij ook door Damhouder
(Pract. in civile zaken, cap. 200 no. 17) genoemd worden ‘penitentiale straffen’. Zij
werden volgens de omschrijving der Costumen van Maestricht1 toegepast bij civiele
delicten, ‘daer gheene hoogheydt in en is ghelegen, en dewelke bestaen in
transgressiën van magistrale ordinantiën en statuten, vechteryen, lascivie ende
petulantiën by dach ende nacht gepleegt, metsgaders van injurieuse woorden en
diergelijcke.’ Daartoe behooren o.a. het knielen voor den raad, het dragen van de
houten huik of ‘schandmantel’, en de veelsoortige tepronkstellingen: het staan voor
kerkdeur of deur van het stadhuis of, gelijk te Leiden, op den blauwen steen voor
het stadhuis, ‘gesloten an den rijnck2, of aan de kaak of schandpaal3, of het zitten

1
2
3

Zie Cannaert, bl. 165.
Mnl. Wdb. 1, 1200; Leid. Keurb. 248, 72 (de woorden ‘an den rijnck’ of ‘gesloten an den
rijnck’ worden ook weggelaten).
In de Middeleeuwen was de gewone uitdrukking ‘op die caec staen’ en het causatief ‘op die
caec setten of stellen’, waarvan onze nog heden bekende uitdr. aan de kaak stellen een min
of meer gewijzigden vorm bevat. Is kaak eene ton, dan is o p natuurlijk alleen juist, maar is
kaak een schandpaal, dan kan a a n evengoed worden verdedigd. Dat kaak ook nog andere
beteekenissen gehad heeft, blijkt op de volgende bladzijde. Vgl. ook beneden bl. 32.
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in eene al of niet draaibare kooi, of ook in eene mand, die tot dat doel werd
opgeheschen, hetzij met een opzettelijk daarvoor vervaardigd toestel, eveneens ‘kaak’
geheeten, hetzij met de kraan, die ook voor het ophijschen en aflaten van koopwaren
of handelsproducten werd gebruikt.
Van dit zitten in de mand deelt Cannaert een paar voorbeelden mee; het eene is
van 15 Juni 1585, toen Jan de Wulf te Gent ‘ghehangen was i n d e m a n d e omme
de quade ende orribele eeden by hem ghezworen’1, het andere van 3 Aug. 1511, toen
Steven de Coninc, eveneens van Gent, veroordeeld werd ‘drie jaren ghebannen (te
worden) uuten lande ende graefscip van Vlaenderen up een let (op verbeurte van een
zijner ledematen als hij vroeger terugkwam) ende voorts opghestelt te werdene i n
e e n m a n d e en met eerde geslegen (met slijk geworpen?) te werdene ter plaatsen
daert scepenen alsdan ghelieven sal2, ende dat omme de ruwhede by hem gheoerbeert
(l. gheoerboert) up eenen poorter in zijn huus, stekende up de deure ende andersints
zwerende quade ende uutghesochte eeden, so hy in costumen heeft’3.
Eene eigenaardige toepassing van het begrip boetedoening toonen in het bijzonder
die straffen, waarbij de veroordeelde genoodzaakt wordt, een deel der straf, waartoe
hij verwezen is, aan zich zelf te voltrekken; het was dus eene gedwongen
zelfkastijding. Hierbij is niet te miskennen een zekere humor of luim, zij het ook niet
eene goedaardige, die een kenmerk is van allerlei volksgebruiken en
volksuitdrukkingen, b.v. van spreekwoorden, en die ook elders in het vroegere
strafrecht zoo duidelijk aan den

1
2

3

Cannaert, bl. 520.
De straf van de mand is hier, blijkens ‘voorts’ en ‘alsdan’ op de verbanning gevolgd; op
andere plaatsen (zie beneden) gaat zij er aan vooraf: herhaaldelijk is zij er, naar hieruit volgt,
mede verbonden.
Cannaert, bl. 519.
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dag komt. Humoristisch is b.v. de termijn eener ballingschap van ‘honderd jaren en
een dag’, welke herhaaldelijk in middeleeuwsche vonnissen voor levenslange
verbanning wordt aangetroffen. Humoristisch zijn verschillende straffen, zooals b.v.
de straf van het ezelrijden, waartoe op sommige plaatsen eene vrouw werd
veroordeeld, die haren man had geslagen. Zij moest dan achterstevoren op den ezel
zitten en aldus, zich aan den staart vasthoudende, een bepaalden weg door eene stad
afleggen, terwijl op andere plaatsen die ezel bij den toom geleid werd door den man
die zich had laten slaan1. Ook de straf, die hier en daar toegepast wordt op een dief,
welke, ten einde hem goed kenbaar te maken, bestreken wordt met pik en vervolgens
gerold in veeren2. Niet minder humoristisch was eene straf voor vrouwen, die met
elkaar gekeven en gevochten hadden, nl. het dubbele halsijzer3, eene plank met zes
openingen, twee voor de hoofden en vier voor de handen, waarin de beide schuldigen
bevestigd en aan elkander verbonden werden, zoodat zij, hoewel in elkanders
onmiddellijke nabijheid, zich met den wil om elkander de oogen uit te krabben
moesten tevreden stellen.
Humor blijkt niet minder duidelijk uit de zinnebeelden, die men in verschillende
gevallen bezigde. Of is niet humoristisch de bezem aan den mast der schepen, ten
teeken dat de opvarenden de zee hadden schoon ‘geveegd’; de beide spinrokken,
waar tusschenin op de kaak gezet werd een man die van bigamie was beschuldigd,
en het afbreken van een gedeelte van het dak der woning van een tweedrachtig
echtpaar, waarvan de man een ergerlijke sukkel en de vrouw eene kijfzieke heks was,
ten teeken dat men

1
2
3

Grimm, RA. 722.
t.a.p. 725.
Quanter, bl. 190; afbeelding tegenover bl. 128.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

31
zulk een spannetje niet langer wenschte te zien in zijn midden1? Voor verdere
bijzonderheden aangaande dit belangrijk onderwerp verwijs ik naar een voortreffelijk
artikel van Prof. Van der Vlugt over ‘Levend Volksrecht’ in den Gids van 1895, dl.
3, bl. 27 vlgg.
De zelfkastijding nu, die men aan het te pronk zitten in de mand verbond, bestond
hierin, dat men de mand op de boven beschreven wijze, hetzij aan een opzettelijk
daarvoor aangebracht werktuig, hetzij aan eene kraan, ophing boven het water, en
den veroordeelde een mes meegaf om zich los te snijden, waarvan dan het
noodwendige gevolg was dat hij in het water te recht kwam. Men hing den schandkorf
nu eens boven ondiep water, waarin men niet licht kon verdrinken, dan eens boven
diep water, waaruit de veroordeelde zich òf door zwemmen moest redden, òf door
den gerechtsbode en zijne helpers werd opgehaald2. De bedoeling was niet den
veroordeelde te verdrinken, maar alleen hem een koud bad te doen nemen, waardoor
wel zijne schuld werd afgewasschen, maar volstrekt niet de schande, die veeleer
daardoor nog vaster aan hem kleefde.
De misdaden, waarvoor men met den waterd o o d werd gestraft, waren van veel
ernstiger aard3; deze straf moet wel onderscheiden worden van die der bloote
onderdompeling, welke wij o.a. subsidiair bedreigd vinden in de Keur van Vlissingen
tegen iemand, die van den Zaligmaker of zijne Moeder in onbetamelijke of lasterlijke
woorden sprak: deze werd beboet met één pond aan den

1
2
3

Grimm, R.A. 723; V.d. Vlugt in Gids 1895, dl. 3, bl. 48 vlg.
Van dit laatste heb ik in de mnl. rechtsbronnen geen zeker bewijs aangetroffen, doch eene
plaats uit een hd. stuk, alsmede de aard der straf zelve, geven ons recht dit aan te nemen.
Grimm, RA. 696 over ‘ertränken’; Noordewier, RO. 309.
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heer en vijf schellingen aan de stad, en wie dat niet betalen kon, dien zou men van
het hoofd in het water werpen1. De onderdompeling geschiedde ook op eene zeer
eigenaardige wijze, welke eenigermate aan de straf van den schandkorf herinnert,
en wel met een werktuig, dat eveneens ‘kaak’ werd genoemd2. Dit was een werktuig,
dat bestond uit eene opstaande stellage waarop een op- en neergaande balk was
bevestigd. Aan het einde van dien balk was het eene of andere voorwerp aangebracht,
waarop of waarin een mensch kon worden geplaatst (een kooi, een stoel) en nadat
de veroordeelde eerst gedurende eenigen tijd boven het water zwevende was
gehouden, werd hij een of meermalen ondergedompeld in het water, waarbij de kaak
was geplaatst, dikwijls totdat hij den dood door verdrinking nabij was.
De voorbeelden, die wij uit verschillende rechtsbronnen voor de toepassing der
straf van den schandkorf kunnen bijbrengen, zullen de boven vooropgestelde
bijzonderheden nader toelichten en bewijzen; tevens zal daaruit blijken de aard der
overtredingen, waarop zij kon volgen. Zoo werd te Leiden in 1485 een beurzesnijder
na aan de kaak gestaan te hebben, aan de wijnkraan over het water i n e e n e m a n d
gehangen; nadat hij zich zelven losgemaakt had (en dus in het water was te recht
gekomen), moest hij stad en land verlaten3. In 1511 werd te Vere zekere Jan van
Maerle wegens bedelarij ‘gecondemneerd te stane op de kaepe (l. kaeke?), daer naer
te hangen i n d e m a n d e ende te vallen in het water’4, vervolgens werd hij
gebannen. Te Haarlem plaatste men in 1541

1
2
3
4

P.C. Molhuysen, ‘Aant. uit de Gesch. v.h. Strafrecht’ in Nijhoff's Bijdragen, N.R. dl. 2, bl.
81 vlg.
Quanter, bl. 114 vlg., afbeelding tegenover bl. 64.
Navorscher van 1852, bl. 152.
S. de Wind, ‘Bijzonderheden uit de Gesch. v.h. Strafrecht’ (1827), bl. 62.
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een overspeler i n e e n e m a n d boven het Spaarne; hij hing daar ‘ten exempele’
der aanschouwers, totdat hij het touw afsneed, in het water viel, en zwemmende een
heenkomen vond1. Lyoen van Ghend, baljuw van Woerden, heeft in zijne rekening
van 1434-1436: ‘in den lesten jaer van deser rekeninghe enen man, omdat hy ghinge
bidden van Sinte Cornelis en ghien pelgrim en was (dus iemand die de lieden oplichtte
onder voorwendsel dat hij een bedevaart wilde doen naar Sint Cornelis (te Rome?))2,
dien man i n e e n m a n d e over die Rijn ghehanghen en hem selven afsnyden moet
(l. moest) en also int water viel; die ghesellen II daertoe ghewonnen (er schijnt dus
tegenstand tegen het vonnis of althans geen groote liefhebberij om het uit te voeren
bestaan te hebben), omdat sy den man in de mande brochten metten coste II s. VIII
d. gr.3. En in de rekening van Floris van Boechout, baljuw te Ter Goude, van 1446,
lezen wij: ‘want veel lantloepers en spechaelres4 ter Goude in den gasthuse plegen
te comen, die veel gewelts en onzedicheyt int lant ende in den gasthuyse voirs. plegen
te bedriven, so dede die baeliu maecken en setten een kaeck up mijns genedichs heer
sluijse ter Goude boven den

1

2

Moll, ‘Kerkgesch.’ 2de deel, 4de stuk, bl. 12. Dat de straf ook wel afgekocht werd, nl. als de
veroordeelde niet tot de lagere volksklasse behoorde, blijkt uit hetgeen Molhuysen mededeelt,
dat in 1542 te Leiden geschiedde, toen de Schout zekere Lysbeth Pietersd. wegens overspel
in eene mand aan de kraan wilde hangen, doch goede lieden kwamen tusschen beide om
schandelisatie voor te komen en maakten het af voor VI pont.
Die bezocht werd ter genezing van stuipen e. dgl. ziekten. Vgl. Leid. Keurb. 251, 67: ‘soo
dagelicx veel biddinge vallet voir die kercdueren van bedevaerden te doen van Ste Cornelis,

3
4

van Ste Quirijn’; Grässe, Leg. aurea, bl. 595; Sp. II3, 24; Rheinsb.-Düringsf., Calendr. Belge
1, 197; 2, 173.
Molhuysen, t.a.p.
d.z. ‘bedelaars, die vooral om eten komen vragen’, of spekdieven(?). Zie het Gloss. op de
Keurb. v. Leiden.
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water, omme die boeven voirs. die mysdaen hadden, daer mede te corrigeren, die
welke die (l. dede?) men daer boven anhangen i n e e n m a n d e , also lange ter tyt
toe dat sy hem selven mit enen messe offsnyden en vallen int water’1.
Eindelijk hebben wij twee belangrijke bewijsplaatsen uit de keuren van Brielle en
de rechtsboeken van Leiden. In de Brielsche Keuren, uitgegeven door H. de Jager,
leest men bl. 138, art. 20, onder het opschrift ‘van onnutte eede te sweren’ het
volgende: ‘so wye onnutte eede zwoer by Goode off yet dat hem toebehoorde (tot
hem in betrekking staat), off by onser zoeter Vrouwen, off by enen van zynen heiligen,
die verbuerde een boete van x sc. Holl.... Ende wair een also vele goets niet en hadde,
dat men hem die boete niet offpanden en mochte, ... so sal men hem setten i n e e n
m a n d e over een paelyaert, ende laten sitten ter tijt toe dat hy hemselven lost’ (± a.
1450). Een paeliaert of peliaert is ‘een poel’; vgl. Dial. Creat. 31c: ‘ic (karper) en
worde niet gevoet in den sloten ende onreynen paliaerden’, en Roel. I, 524:
‘Tervogante ... sloeghen si ontwee sijn lede ende werpene in een peliaert.’ De vorm
van het woord is niet zoo duidelijk als de beteekenis. Gelijk te Briel was ook te Alken
bij Hasselt boven een grooten poel hoog in de lucht een koord gespannen, waaraan
een mand hing te bengelen. Vuilsprekers, vrouweschakers en dieven werden in die
mand voor een of meer dagen, vooral des Zondags, ten toon gesteld. Tot voltooiing
der straf werd de koord aan de eene zijde losgemaakt, en de schuldige rolde met de
mand in den poel2. En in de door Blok uitgegeven R.v. Leiden, vinden wij op bl. 76,
op het jaar 1471 in een vonnis wegens bigamie: ‘Alsoo Jan Dircxz, geboren

1
2

Molhuysen, t.a.p.
't Daghet 11, 62; Volkskunde 13, 154.
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van der Goude, in dronckenscip ontamelike hantieringe gehadt heeft, dairomme dat
hy gevangen wort, ende is in der tijt van zijnre vangenisse by den scout bevonden
dat hy 2 wiven getrouwet heeft, dat een quade ende lelike sake is, ... hiervoir sel Jan
een uur lanc op die kaeck staen, hebbende aen elcke zyde een spinrocken mit werck.
Ende als Jan een uer lanck alsoe op die kaeck gestaen heeft, soo sel men hem oflieden
ende dan hem brengen an die wijncraen ende sel mit eenen mande opgewonnen
worden hebbende een messe by hem ende sel an der wijncraen i n d i e m a n d e
hangen soe lange totdat hy hemselven gelost heeft ende uter mande int water gevallen
ende gelost is (door anderen?), soe sel Jan op die verbuernesse van sijn rechte hant
terstont gaen uter stede van Leyden, ende morgen uter bailiuscip van Rijnlant, uten
Hage ende uut Hage-ambocht, ende dairentenden sel Jan een bedevairt doen tSinte
Pieters ende Pouwels te Romen.’
De straf is ook in Duitschland bekend geweest, blijkens hetgeen ons in het Wdb.
van Grimm medegedeeld wordt op korb, 2, b): ‘ähnlich ist korb als ehrenstrafe für
leichtere vergehen, eine vorrichtung zum prellen, wodurch der bestrafte mehr spott
als schaden hatte. Das verfahren dabei war ein verschiedenes: in Leutenberg in
Thüringen z.b. nach dem stadtbuche v.j. 1508: ‘dasz zu bestrafung etlicher geringen
ding ein korb oder brot (bret?) ... über einen stadtgraben bei der mühle aufgerichtet
werden; der korb soll an eine stange gehängt werden, und so jemand ichts geringes
verschuldet, den soll man in den korb setzen, so lange darin zu sitzen, bis sich eines
(l. einer) selbst abschneidet, oder die schling mit einem strick aufzwingt, dasz der
korb ins wasser fällt’, en uit eene Züricher kroniek: ‘es war aber eine schnellen ... bi
dem wasser mit einem korb, in den man einen setzt,
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dem man gnad bewisen und dennoch strafen wolt. denselben liesz man wie an den
galtbrunnen (ziehbrunnen) aufschnellen in einem korb ..., dann müszt einer in das
wasser abhin springen, wolt er anders aus dem korb kommen.’
Op andere plaatsen gebruikt men voor dezelfde strafoefening eene mand met een
lossen, of ook zonder, bodem: ‘an etlichen orten nimmet man die huren, hängt sie
in einen korb über den teich, und läszt sie hernach durchfallen (Oldenburg, 1687);
a. 1593 ward ein gartendieb mit dem korbe gestraft ..., es war der gezimmerte baum
wol über 12 ellen hoch, oben mit einem langen arm, woran der korb ohne boden
hing.’ Nach dem stadtrechte von Gera v.j. 1658 soll ein gartenfrevler ‘entweder mit
durchfallung des korbs oder mit der verweisung’ belegt werden. In Dieffenbachs
Friedberg 208 heiszt er i.j. 1582 ‘schnellkorb’; ein gartendieb wird hinein gesetzt,
aufgezogen, in den pfuhl geschneppt und durch den nachrichter (gerechtsbode) wieder
herausgezogen’1. Weder in andere streken van Europa paste men de strafoefening
toe op twistzieke vrouwen. Vgl. Duc. op t u m b r e l l u m , Gall. tombereau:
‘instrumentum fuisse volunt inventum ad castigandas mulieres rixosas, quo in aquam
dejiciuntur, immerguntur et inde madidae et potae extrahuntur.’ En ongetwijfeld
wordt ook eene dergelijke straf bedoeld in de vertaling van het leven der Vaderen
(Vaderl. 11 d): ‘ic onsalighe hebbe enen man die om schulden menichwerven
opghehanghen is ende ghegheselt.’
Ziehier hetgeen ik aangaande deze merkwaardige strafoefening uit vroegere eeuwen
heb mee te deelen. Ongetwijfeld is het eigenaardigste er van dit, dat de veroordeelde
in de noodzakelijkheid is zich zelven, om vrij te

1

Op deze plaats blijkt duidelijk hetgeen boven, bl. 31, als waarschijnlijk is aangenomen.
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komen, de hem opgelegde straf toe te dienen. Datzelfde komt ook bij eene andere
strafoefening op eene duidelijke wijze uit, nl. in een vonnis van 1446, te vinden in
de door Blok uitgegeven R.v. Leiden, bl. 74: ‘Alsoo Corneliane Lodewijcx dochter
op Sinte Jansdach lestleden des avonts gecomen is op die Hoghewoirt totten huyse
van Aelwijn Claisz, aldair sy gedroncken hadde, ende is aldair ingegaen ende heeft
in hoir schote dieflic genomen ende gestolen een vrouwen corten tabbairt ende een
vrouwencaproen ..., gheliken Corneliaen dat voir scepenen gelijt ende bekent heeft,
ende seyt dattet uut dronckenscip geschiet is, ende cleet dat mit versierde logentalige
woirden, ende want men an die voirsz. C. niet meer bevint datsy genomen heeft dan
een vrouwencaproen, soo sellen tgherecht hair in deser sake speciale gracie laten
geschien.’ En die buitengewone gracie bestaat hierin ..., ‘dat C. mit hoir lefter oor
mit een nagel geheft ende gespikert staen sal an der stede huyss door ter tijt toe dat
sy hoir oor van der door mit enen messe ofgesneden ende ofgebogen ende ontheft
sal hebben. Ende als zy van der door ontheft is, soo sel C. huyden binnen sdages
sonneschijn gaen uter stede van Leyden ende morgen uter baeliuscip van Rijnlant,
uten Hage ende uut Hage-ambocht ende dairuut bliven hondert jair ende enen dach;
al up hoir lijf.’ Art. 84 van de keur van Vossemeer, aangeh. bij Noordewier, R.O.
313, verbiedt spekhaelders, moeskoppers1 en broodbidders in 't land te komen ‘op
peyne van aengetast, gevangen ende metter oiren gespyckert te worden aan de kaecke.’
En in de R.v. Dordr. 1, 333: ‘wort gecondicht ons ghenadichs

1

d.z. ‘straatschenders, vagabonden, stroopers, vrijbuiters, aftroggelaars van geld.’ Zie Mnl.
Wdb. op m o e s c o p p e n en Kluyver in Tijdschr. 16, 237.
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heren mandement (a. 1484) vanden truanters ende speckhaelders, om die aen te tasten
ende met ene oer aen eenen boom te spykeren off pael, ende daerenteynde (daarna,
als zij zich zullen hebben losgesneden) ballinge te leggen, ... opte verboernisse van
hoere rechterhant.’ Op eene andere plaats vinden wij in plaats van het eigenhandig
lossnijden van het oor het snijden met een mes door eigen hand, nl. in een concept
van keuren enz. van Heenvliet (a. 1536), alwaar wij in art. 2 lezen: ‘een volgher die
over vreede vecht, verboert tsestich ponden .. teghens ons ..., ende en hevet hy des
ghelts nyet off dat hy gheen borghe setten en mach, zoo mach hem die heere tenden
die viertyen nachten doer zijn handt steken voer die boeten, bijnnen die knokelen
ende dat scherpe van den knijve voerwaert, ende wil hy los wesen, soe sal hy zijn
handt voerwaert nae hem trecken’1. En dat gelijk men verwacht, dergelijke
rechtsbegrippen ook in andere landen werden gekoesterd, kan men zien uit wat Van
der Vlugt ons mededeelt aangaande hetgeen in Oostenrijk geschiedde: ‘daar werd
de lasteraar genoopt zich een' gevoeligen stomp te geven voor den mond, de
luistervink aan 's buurmans huis met het oor gespijkerd op het vensterluik, waartegen
hij het te luisteren had gelegd, en de ontvreemder van eene luns of asspie gedwongen
om met den vinger in het open gat zoolang mee te loopen als den voerman
goeddocht’2.
Wij zien uit hetgeen ik U mededeelde, dat de door mij beschreven en met
voorbeelden toegelichte strafoefening in de Middeleeuwen in gewoon gebruik moet
zijn

1
2

Ik dank de mededeeling dezer plaats, alsmede de verheldering van mijn inzicht in de
eigenaardigheden der straf van den schandkorf, aan mijn vriend Fockema Andreae.
L. von Bar, ‘Gesch. d.D. Strafrechts’ (1882), bl. 98, aangeh. bij V.d. Vlugt, t.a.p. bl. 31.
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geweest, en wij kunnen ons voorstellen, dat zij èn om het romantische èn om het
humoristische element, dat er in lag besloten, een grooten indruk moet hebben gemaakt
op het publiek, dat wel niet zal verzuimd hebben van zijne belangstelling in den angst
van den veroordeelde en in den afloop van het ‘aardige geval’ blijk te geven door
zijne tegenwoordigheid. En nu is, dunkt mij, de vraag gewettigd, niet of er ook soms
een schandkorf is bewaard gebleven, want die zullen wel alle door en in het water
zijn verteerd, maar of er geene enkele herinnering aan deze straf meer leeft, zoo niet
bij het volk, want dit heeft zulk een taai geheugen niet, dan althans in de taal, die
soms eeuwen lang oude overleveringen en reeds lang vergeten toestanden en feiten
bewaart, en die o.a. ook - om op dit gebied te blijven - het woord kaak in ééne enkele
uitdrukking in het leven heeft gehouden. Ik geloof de vraag bevestigend te mogen
beantwoorden, doch de herinneringen aan den schandkorf zijn zoo flauw en zoo
vaag, dat men ze zelfs in de taal ter nauwer nood kan terugvinden. Natuurlijk zullen
wij ze moeten aantreffen in spreekwijzen, waarin het woord mand of korf voorkomt.
En nu vraag ik of niet eene herinnering aan deze eigenaardige middeleeuwsche straf
kan bewaard zijn in de nog heden in verschillende tongvallen bekende spreekwijzen:
een korf krijgen, door de mand vallen en door de ben druipen. Gewoonlijk evenwel
worden zij anders verklaard. Volgens de gewone voorstelling, welke ook door Stoett
in zijn Spreekwoordenboek wordt vermeld, zou de oorsprong der uitdrukkingen te
zoeken zijn in eene vroegere gewoonte om een vrijer, die door een meisje werd
afgewezen, op te hijschen in eene mand met een zwakken bodem, waar hij dus, in
plaats van het vertrek zijner geliefde te bereiken, doorheen moest
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vallen. Werkelijk is dit gebruik zeer oud en algemeen verspreid geweest; aan bewijzen
er voor in onze letterkunde en op schilderijen ontbreekt het niet, en nog heden is het
in een eenigszins gewijzigden vorm (het toezenden van een bodemloozen korf aan
een onwelkomen vrijer) hier en daar bekend1. Al is het dus volkomen begrijpelijk,
dat men voor de verklaring der boven genoemde uitdrukkingen aan dit oude en
algemeen bekende gebruik heeft gedacht, zoo is er alle reden om, althans voor de
uitdrukkingen door de mand vallen en door de ben druipen aan een anderen oorsprong
te denken, en ze met de boven beschreven straf in verband te brengen2. Dezelfde
meening is reeds vroeger uitgesproken o.a. door den Heer Gittee in zijn opstel over
‘Oude Rechtszaken’ (Vl. Kunstbode, 1898)3. En wij zullen in die meening worden
versterkt, wanneer wij de vroegere en nog heden in zndl. tongvallen bekende
beteekenis der spreekwijze nagaan en haar met enkele andere, er naast staande,
vergelijken. Het meest van de oorspronkelijke afgeweken is de opvatting der
uitdrukking in de Noordnederlandsche tong-

1

2

3

Vgl. Van Moerkerken, Ndl. Kluchtsp. in de 17de eeuw, bl. 370; Stoett, Spreekwdb. bl. 380
noot 2); Boekenoogen in Volkskunde 13, 68 vlgg. over den ‘dorhoed’; De Cock, t.a.p. 13,
155; Molema, Wdb. d. Gron. Volkstaal, bl. 581 (vgl. Volksk. 13, 161). Vgl. ook het bekende
verhaal van Virgilius in de mand in ‘Der Minnen Loop’ en den franschen fabliau ‘Lai
d'Hippocrate’ bij Dunlop, Hist. of Prose-Fiction 1, 435; Von der Hagen, Gesammtabenteuer.
In een Bulgaarsch vertelsel is Salomo de hoofdpersoon van een dergelijk avontuur (Volkskunde
13, 155).
Voor de uitdr. een korf krijgen heeft de gewone verklaring meer dan voor de beide andere
uitdrukkingen kans de waarheid te zijn. De hd. uitdr. einen Korb bekommen wordt gewoonlijk
gebruikt voor ‘afgewezen worden bij een huwelijksaanzoek’; daarvan kan de Groningsche
uitdr. een korf krijgen voor ‘afgewezen worden bij een examen’ eene overdracht zijn.
Volkskunde 13, 154. Ook de Heer Van Werveke te Gent, die een dergelijk gebruik te Gent
(in de 15de eeuw) vermeldt, heeft zich in denzelfden geest geuit (t.a.p.).
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vallen: daar beteekent zij ‘bekennen hetgeen men vroeger geloochend had, tot
bekentenis komen of gebracht worden.’ In Zuid-Nederland daarentegen beteekent
zij ‘niet in iets slagen, het hoofd stooten, met schande ergens afkomen, b.v. in een
huwelijksaanzoek, eene verkiezing, een examen’ (De Cock in Volkskunde 13, 153).
Deze opvatting heeft zich uit eene vroegere ruimere gespecialiseerd, nl. uit die van
‘in een onaangenamen toestand verkeeren, er slecht aan toe zijn.’ Dat deze beteekenis
werkelijk aan de uitdrukking is eigen geweest, bewijst een door Stoett aangehaald
versje uit Donaes Idinau (Antw. 1606; zie Stoett, bl. XII):
De sulcke vallen al deur de mande,
Die in hun saken al qualyck uytkommen:
Sy blyven in 't vuyle, in schade of schande.

In den laatsten regel zie ik eene duidelijke toespeling op de boven beschreven straf:
het vuyle herinnert ons aan den poel, waarin hij die door de mand viel te recht kwam,
en de schande aan de onteerende wijze waarop iemand voor de oogen zijner
medeburgers werd ten toon gesteld of te pronk gezet. In plastische taal wordt hetzelfde
denkbeeld uitgedrukt in eene bij Tuerlinckx opgeteekende spreekwijze, nl. be ze gat
in 't waeter vallen, ter deur vallen, d.i. ‘niet slagen, verkeerd uitkomen’, en (van
zaken) ‘mislukken’, waarin de woorden ‘in 't water vallen’ en ‘ter deur vallen’ elkaar
wederkeerig ophelderen, en beide alweder wijzen op de straf, niet op de wijze waarop
men met afgewezen minnaars te werk ging. Ik mag mij hiervoor niet ook beroepen
op het woord druipen voor een examen, ook in ‘door de ben druipen’, waarin men
allicht eene herinnering zou zien van het bovengenoemde waterbad, doch druipen
heeft in verschillende uitdrukkingen (‘van de galg druipen, door zijn kleeren druipen,
druipstaarten’) en germaansche tongvallen (eng.
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drop) de bet. ‘vallen’ of ‘laten vallen, laten zakken’.
Maar ook al moet van een beroep hierop worden afgezien, zoo meen ik dat er toch
voldoende grond is voor de vooropgestelde meening, en dat er reden is voor de vraag,
of niet het gebruik van de mand bij het afwijzen van een huwelijksaanzoek van de
strafoefening daarop is overgedragen. Men wilde daarmede te kennen geven, dat
iemand niet zou slagen, dat hij faliekant zou uitkomen, en ik kan het denkbeeld niet
van mij zetten, dat het zinnebeeld daarom des te gepaster kon worden gevonden,
omdat het de gedachte opwekte aan het waterbad, een zeer geschikt middel om den
gloed van den minnaar af te koelen. Eene bevestiging van mijn vermoeden meen ik
te vinden in hetgeen medegedeeld wordt door Blumschein, ‘Streifzüge durch die
Muttersprache’, bl. 218, uit een tooneelstuk van Jacob Ayrer (16de eeuw), ‘wo Jan,
der Kurzweiler, dessen Liebesglut durch einen Guss Wasser abgekühlt worden ist,
durch den Korb gefallen zu sein klagt.’
Is mijne meening juist, dan hebben wij in onze boven genoemde uitdrukkingen
zoowel als in hd. ‘durchfallen, durch die Prüfung fallen, mit einen Antrage durchfallen,
als Bewerber durchfallen, unten durch sein’ (verloren sein, sich unmöglich gemacht
haben1) taaloudheden te zien, herinnerende aan reeds lang vergeten strafoefeningen,
evenals in ‘de duimschroeven aanleggen, op de pijnbank leggen, de vuurproef
doorstaan, voor galg en rad opgroeien’, e.a. Ook de uitdr. in het water vallen voor
‘mislukken’, die door Stoett wel genoemd, maar niet verklaard wordt, schijnt mij
toe met veel waarschijnlijkheid hiertoe te kunnen worden gebracht.
J. VERDAM.

1

Blumschein, bl. 219.
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Levensbericht van G.B. Lalleman.
Wanneer de schrijver dezer levensschets zich neerzet om gevolg te geven aan het
vereerend verzoek, hem door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde gedaan,
ziet hij voor zich dien grijsaard, die even achtenswaardig als beminnelijk was.
Meermalen heeft hij bij zich zelven overlegd, dat bij het kenschetsen van den man,
wiens naam boven dit opstel staat, beide bijvoegelijke naamwoorden in hun volle
kracht moeten gelden. Achting dwong Gerrit Bernardus Lalleman af door zijn
onvermoeide werkzaamheid, zijn ernstige toewijding aan elken arbeid, dien hij
ondernam, zijn eenvoud in woord en daad. En beminnelijk was hij om zijn natuurlijke
vriendelijkheid, waarmede hij een iegelijk te gemoet kwam en zijn mildheid in het
uitspreken van een oordeel over menschen en handelingen. De schrijver dezer regelen
heeft Lalleman eerst leeren kennen, toen deze een hoogen leeftijd bereikt en zich te
Amsterdam gevestigd had om, zoo dachten velen, een welverdiende rust te genieten,
maar Lalleman en rust behoorden niet bij elkander. In de hoofdstad van ons land
ontplooide de man, die toen
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reeds den leeftijd van 66 jaar bereikt had, nieuwe kracht tot veelzijdige werkzaamheid.
Als Directeur van het Schoolmuseum, als lid der Plaatselijke Commissie van Toezicht
op het Lager Onderwijs, zag hij reeds een uitgebreiden werkkring voor zich, voor
hem evenwel niet uitgebreid genoeg.
In 1888 nam hij de benoeming tot Directeur der Vormschool voor Onderwijzeressen
aan Bewaarscholen aan. En het was in deze betrekking dat ondergeteekende Lalleman
mocht leeren kennen en waardeeren. Als hij met zijn recht opgaande gestalte, die tot
aan 's levenseind van geen buigen wist, de schoollokalen binnentrad, was het, alsof
allen de welwillendheid, die van hem uitstraalde, gevoelden. Trouw op zijn post,
niets en niemand vergetend, was hij aller vraagbaak en raadgever. Het onderwijzend
personeel, dat in hem gaarne den meerdere (niet alleen in jaren) eerbiedigde, wist
hij zoo noodig te leiden met zachte hand. De goede toon, die in dien kring bestond,
werd zoo mogelijk nog verhoogd, dank zij zijn invloed. En de leerlingen, de meisjes
van 14-20-jarigen leeftijd, die zich hier kwamen voorbereiden tot de moeilijke taak
van onderwijzeres van zeer jeugdige kinderen, zij schonken hem zoo gaarne haar
gansche vertrouwen en raadpleegden hem in moeilijke oogenblikken, waar de raad
van ouders of vrienden te kort schoot. En toen Lalleman zijn krachten voelde
verminderen en begreep, dat een ander zijn plaats zou moeten innemen, wist hij het
Bestuur zoo uitmuntende voorlichting te geven bij de beantwoording der vraag, wie
zijn opvolger zou moeten zijn. De herinnering van het aangenaam samenwerken, dat
ondergeteekende, als secretaris dier Vormschool, met dien waardigen Directeur heeft
gehad, verplichtte hem het vereerend verzoek tot het schrijven van een levens-
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bericht voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde aan te nemen. Aldus
werd hij te gelijk in de gelegenheid gesteld een woord van openbare hulde te brengen
aan den man, die verdient na zijn dood in dankbare herinnering te blijven.
Den 29en Januari 1820 werd Gerrit Bernardus Lalleman als kind van den
metselaarspatroon Eliza Lalleman en Neeltje van der Hoeve te Naaldwijk geboren.
In de dorpsschool, welker hoofd de heer H. van den Berg was, ontving de knaap het
eerste onderwijs. Reeds vroeg openbaarde zich bij hem de lust zijn leven te wijden
aan de school. Nadat hij op 13-jarigen leeftijd eenigen tijd als kweekeling te Naaldwijk
was werkzaam geweest, werd hij een jaar daarna in dezelfde betrekking geplaatst op
een toen zeer gunstig bekende kostschool, n.l. die van den heer van den Hoonaard
te Hillegersberg bij Rotterdam. De omgang met veel kostleerlingen, uit beschaafde
kringen van ons land komende, moest op de geheele ontwikkeling van den jongeling
gunstigen invloed oefenen. Daarna verplaatste zich onze jonge vriend naar het nog
meer bekende Instituut Noorthey van den heer P. de Raadt, waar hij eerst als
kweekeling, later als ondermeester optrad. Ook hier zal de dagelijksche omgang met
tal van jongelui meer gegeven hebben voor Lalleman's geestelijke opvoeding dan de
kring van Naaldwijk hem had kunnen bieden. Zekerlijk heeft Lalleman reeds als
jongeling de waarheid begrepen van het woord: ‘Der Mann muss hinaus ins feindliche
Leben’. En het zal wel zijn eigen wensch en misschien niet die zijner ouders geweest
zijn die hem reeds op zoo'n jeugdigen leeftijd den huiselijken haard deed verlaten.
Al bleef de jonge ondermeester slechts kort, die tijd was belangrijk door de
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kennismaking met menigeen, die hij later zou terugzien. Aardig was het, Lalleman
te hooren vertellen van den student Nicolaas Beets, die zijn opstellen, later in de
Camera Obscura opgenomen, zijn vorigen onderwijzers en medeleerlingen der
kostschool kwam voorlezen. Ook Abraham des Amorie van der Hoeven kwam, als
oud-leerling, nu en dan in dezen kring terug.
Van Noorthey ging Lalleman in het gezin van den heer van Westreene aan den
Hoorn bij Delft om er als goeverneur op te treden. Twee jaar later (1841), kon Stad
aan 't Haringvliet in den persoon van Lalleman - toen 21 jaren oud - zijn nieuwen
schoolmeester, koster en voorzanger begroeten.
Korten tijd voor zijn indiensttreden was hij in het huwelijk getreden met Maria
Frederika Vroeg, die hij te Naaldwijk reeds op de schoolbanken had leeren kennen;
langer dan een halve eeuw hebben beiden met en voor elkander mogen leven en
hoogst gelukkig is deze verbintenis geweest. Wie zijn echtgenoote gekend heeft,
kreeg den indruk een huisvrouw van den ouden stempel voor zich te zien. Een vrouw,
wier hoogste lust het was haar man te steunen bij de moeilijkheden, die zijn openbaar
leven hem soms bracht; wier vreugde alleen in den huiselijken kring te vinden was;
wier liefde voor het aangroeiend kroost zich toonde in de dagelijksche trouwe
vervulling van kleine en groote plichten. Altijd werkzaam, vooruit zorgend, in stilte
haar weg gaande, man en kinderen weldoende met die honderden kleinigheden,
waarvan de waarde eerst met het gemis gevoeld wordt, zoo leefde en werkte de
vriendelijke vrouw van het begin der verbintenis tot aan haren dood. De laatste jaren
van haar huwelijk hadden zich gekenmerkt door kalmte en rust. De kinderen waren
gehuwd, zoowel de zoon als de
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dochters; de eerste in een eervolle betrekking geplaatst, de laatste als echtgenooten
van verdienstelijke mannen gelukkig. De aanwezigheid van het talrijk gezin van den
schoonzoon den heer M.J. IJzerman, directeur der Hoogere Burgerschool voor jongens
met 3-jarigen cursus te Amsterdam, gaf gezellige afwisseling in den kleinen kring.
Zoo mocht mevrouw Lalleman gedurende de laatste jaren van haar leven rusten op
de welverdiende lauweren. Ook den buiten Amsterdam gevestigden kinderen was
het een vreugde dikwijls in de ouderlijke woning te treden en de altijd zorgzame
moeder, den altijd wakkeren vader te ontmoeten. Toen dan ook de bejaarde moeder
het hoofd had neergelegd, werd door allen een groot gemis zeer bepaald gevoeld.
Allereerst door den weduwnaar zelf. Maar hij was de man niet om door dezen slag
te worden neergedrukt; hoe bedroefd ook, in zijn arbeid vond hij troost. Kort na den
dood zijner vrouw ontving hij een deelnemend schrijven van wijlen A.C. Wertheim,
dien hij als medebestuurslid eener staatkundige vereeniging had leeren kennen.
Tusschen beide mannen was een vriendschappelijke en vertrouwelijke verhouding
ontstaan, zooals die op den leeftijd, dien beiden hadden, slechts zelden wordt
aangetroffen. Wertheim nu wekte zijn bedroefden vriend op het hoofd omhoog te
houden en, zij het ook alleen, met moed het leven weer in te gaan.
Dit schrijven, door Lalleman zorgvuldig bewaard met tal van andere documenten,
die na zijn dood in groote hoeveelheid zijn gevonden, oefende een verheffenden
invloed en versterkte den lust om in den arbeid kracht en troost te vinden, zooals de
overledene den schrijver dezer schets eens met nadruk verklaarde. Het was nu in de
huis- tevens studeerkamer veel minder gezellig, hoe trouw ook de aangestelde
huishoudster haar plichten ver-
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vulde; maar de eenzaamheid gebruikte de arbeidzame man voor zijn verschillende
werkzaamheden. Zij, die hem in die dagen bezochten, zien hem nog voor zijn
schrijftafel zitten te midden van allerlei dagbladen en boeken, nu en dan den blik
werpend in zijn tuintje, waar bij elke lente het jonge groen van nieuw leven sprak.
Maar keeren wij tot de geschiedenis van den jongen schoolmeester terug. De
jonggehuwde man zette zijn studie voort en verwierf in 1842 den 2den
onderwijzersrang, waarna hij solliciteerde naar de betrekking van schoolmeester te
Oude Tonge, Loosduinen en Moordrecht. In December 1844 werd hij in
laatstgenoemde gemeente, een uur loopens van Gouda gelegen, tot schoolmeester
benoemd. In Maart van het volgende jaar aanvaardde hij er zijn werk om er drie en
veertig jaren n.l. tot 1887 aan het hoofd der openbare school te blijven. Hier had de
jonge man gevonden wat hij zocht. Aan vergelijkende examens tot het verkrijgen
van een standplaats in de een of andere groote stad, nam hij geen deel. Bij de
opgerichte Kweekschool te Haarlem had hij een leeraarsbetrekking kunnen
aanvaarden, maar het vereerend aanbod nam hij niet aan. De gemeente en de
schooljeugd van Moordrecht waren hem spoedig zoo lief geworden, dat hij geene
verplaatsing wenschte. Spoedig was Lalleman dan ook de vriend en raadsman van
oud en jong, arm en rijk, Protestant en Catholiek1 en zooals het gezegd is bij zijn graf
door den tegenwoordigen predikant van Moordrecht, den Heer J.A.F. van der Meer
van Kuffeler; in veel gezinnen wordt nu nog Lalleman's naam met

1

Bij de herdenking van zijn 25-jarig schoolmeesterschap werd hem hulde gebracht door een
comité, waarin ook de pastoor der catholieke gemeente van Moordrecht zitting had.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

7
eerbied en dankbaarheid genoemd. Hoezeer de dorpsgemeente met hem leefde moge
blijken uit het feit, dat bij zwaar weder des nachts de meester werd opgebeld, om,
zoo noodig, met zijn raad behulpzaam te zijn. Lalleman stond dan op, begaf zich met
de dorpelingen op den openbaren weg en gaf, als het onweer was voorbij gedreven,
het sein, weer kalm naar bed te gaan. Na de schooluren vond Lalleman tijd zich te
wijden aan de behartiging van allerlei maatschappelijke belangen, in de eerste plaats
die der Volksschool. Zooals een extranummer van ‘de Wekker’ het door hem
geredigeerde Onderwijsblad bij de herdenking zijner 40-jarige onderwijzersloopbaan
vermeldt, schreef hij in den Tijdspiegel, de Economist en de Nieuwe Bijdragen allerlei
artikelen die het schoolonderwijs betroffen. In het bijzonder trof hem het
schoolverzuim, veroorzaakt door kinderarbeid in fabrieken, zooals er een in zijn
gemeente gevestigd was. In vereeniging met de Heeren Lindo en Bosscha had hij
reeds plannen gemaakt tot oprichting van een vereeniging, die het schoolverzuim
zou tegengaan en die zeker tot stand zou gekomen zijn, indien niet Harting het
bekende schoolverbond had opgericht, dat Lalleman aanstonds onder zijn bestuurders
mocht tellen.
Hij was de eerste in ons land, die aandrong op een wet op den kinderarbeid en
daarbij zich kon beroepen op hetgeen hij met eigen oogen had gezien; de Economist
van 1855 (blz. 33 en volgende) bevat een opstel, getiteld ‘Slavernij in Nederland’
en onderteekend door G.B.L. te M. Hierin wordt een beschrijving gegeven van het
ellendig leven der kinderen, die in de touwslagerijen en touwdraaierijen van
Moordrecht des zomers van 5 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds en des winters van
6 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds moesten werken. We
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kunnen onze oogen nauwelijks gelooven, als we daarin lezen van kinderen, die nog
geen 5 jaar oud waren en dikwijls half slapende uit hun bed naar de werkplaats werden
gedragen door den vader of de moeder zelve om in een ongezonde en vochtige loods
des winters met de eene verkleumde hand het touw te draaien en de andere boven
een smeulend turfvuur te verwarmen. Lalleman besluit zijn artikel met de vraag om
een wet, die dezen kinderarbeid verbiedt. De redactie van de Economist sprak wel
in een onderschrift over de zuinigheid der gemeenten waar het de inrichting van het
Onderwijs betreft, maar liet de vraag naar een Arbeidswet rusten, waarschijnlijk
bevreesd daarmede een gevaarlijk onderwerp aan te raken. Gelukkig is sedert dien
tijd dit onderwerp van verschillende zijden behandeld en eindelijk in 1874 de bekende
Wet van Houten afgekondigd die aan de ergerlijkste misbruiken een eind heeft
gemaakt. Aan Lalleman de eer het eerst in openbaar geschrift den vinger te hebben
gelegd op deze wonde plek van ons volksleven. Hoe gaarne zouden wij het jonge
schoolhoofd in zijn eerste kracht en kloekheid gehoord hebben, als hij vol
verontwaardiging sprak over die arme kinderen, afgebeuld in de fabriek of op het
veld, kinderen, wier jeugd een aaneenschakeling van rampzalige slavernij mocht
genoemd worden.
Wat Lalleman in eigen kring kon doen tegen dit kwaad, dat deed hij. Zoo stichtte
hij een avondschool, waar kinderen, die overdag in de lijnbaan gewerkt hadden, lager
onderwijs genoten, een school, zoo gewaardeerd door de Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland, dat hem vanwege dit College een jaarlijksche gratificatie van ƒ 150
werd verstrekt. En toen de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een onderzoek
wilde instellen omtrent het schoolverzuim door kinderarbeid veroorzaakt, werd
Lalleman
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de rapporteur der Commissie, die aan deze opdracht uitvoering geven zou. Geen
wonder, dat de zoo gunstig bekende schoolmeester aan de Normaallessen van het
naburige Gouda als onderwijzer werd benoemd, welke betrekking hij jaren lang heeft
waargenomen. Maar een ander arbeidsveld, dat geregeld inspanning en toewijding
eischte, noemden wij nog niet.
De Wekker, Nieuwe Bijdragen voor het Onderwijs, zocht en vond in 1870 in
Lalleman den redacteur, die op bezadigden toon de belangen van het Onderwijs zou
bespreken en gedurende 26 jaar n.l. tot 1896, toen het blad werd opgeheven, in dezen
geest is werkzaam geweest. De uitgevers, Gebroeders Belinfante te 's-Gravenhage,
erkenden bij Lalleman's veertigjarig jubilé, dat hun blad, dank zij zijn ijver en
werkkracht, een vroeger bij schoolbladen in Nederland ongekende uitbreiding had
gekregen en dat zijn naam onafscheidbaar verbonden is aan de geschiedenis van het
blad. Het extra-nummer bij gelegenheid van dit jubilé uitgegeven bevat een gedicht,
waarin een der zeven coupletten aldus luidt:
Niet was de School U taak genoeg
Gij hielt nog hooger doel voor oogen;
Waar 't Onderwijs uw Penne vroeg
Zijt gij, als Voorman, opgetogen,
Met schranderheid en waarheidsmin
Een ieders overtuiging eerend,
Met kalmte en onverdroten zin,
Pal staande, waardig aanval keerend.

Als men daarbij weet, dat Lalleman secretaris van het departement der Maatschappij
‘tot Nut van 't Algemeen’ gedurende een lange reeks jaren was; als kerkelijk ontvanger
allerlei werk te doen had; des morgens te 7 uur onderwijs gaf aan de jongelui, die
bij hem inwoonden, om zich voortebereiden tot een of ander examen, en
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somwijlen Fransche en Engelsche boeken in onze taal overbracht; als men bedenkt
dat een deel van den Zondag in de kerk moest worden doorgebracht, dan krijgt men
eenig begrip van de groote werkkracht, waarover Lalleman beschikte.
Men meene niet, dat Lalleman in Amsterdam, waar hij zich metterwoon vestigde na
zijn vertrek van Moordrecht, was gekomen om te rusten. De 67-jarige dacht nog niet
aan rust; hij trad na eenigen tijd op als Directeur van het Schoolmuseum, dat in 1877
was gesticht door het Hoofdbestuur van het Ned. Onderw. Genootschap met
medewerking der Vereeniging van Leeraren bij het Middelbaar Onderwijs. Dit
Museum, gevestigd eerst in een lokaal van het Paleis voor Volksvlijt, daarna in het
gebouw der Handelschool (Huis met de Hoofden, Keizersgracht) leidde een kwijnend
bestaan, zelfs in die mate, dat het Bestuur aan opheffing moest denken. Toen evenwel
Lalleman als Directeur was opgetreden, begon de patiënt blijkbaar te herstellen en
te komen tot nieuwe kracht. Mede door zijn toedoen, werd onder het Ministerie Tak
van Poortvliet een rijkssubsidie in het belang van het Schoolmuseum aangevraagd
en verkregen. De Provincie, later de Gemeente Amsterdam, volgden dit goede
voorbeeld. De belangstelling in deze zoo nuttige inrichting nam toe; het bezoek
vermeerderde; meer algemeen werd het nut erkend eener zich steeds uitbreidende
verzameling van alles, wat op het onderwijs betrekking heeft. En Lalleman bezat de
gaven ieder, die tot hem kwam, vriendelijk te ontvangen en voor te lichten met zijn
raad. Hij voelde zich op die plaats dan ook zoo thuis, dat toen hij zijn 65-jarig jubilé
als schoolman zou herdenken (2 April 1898) hij den wensch te kennen gaf in het
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Schoolmuseum, toen gevestigd in de ruime bovenverdieping der Louise-school,
Prinsengracht 151, vrienden en belangstellenden te ontvangen. Daar werd op dien
dag een vriendelijk feest gevierd; bloemen verwelkomden den jubilaris en een
reusachtige lauwerkrans hing in zijn kamer, bewijs van de dankbaarheid der
kleinkinderen voor het geliefde leven van hun grootvader.
De toenmalige Directeur der Kweekschool, wijlen H. Bouman, voorzitter van het
Schoolmuseum-bestuur, kon in zijn feestgroet namens onze Regeering mededeelen,
dat de Koningin-Regentes Lalleman benoemd had tot ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. - Zoo ooit dan was deze hulde onzer Regeering verdiend.
Ook als lid der Schoolcommissie kon Lalleman zijn belangstelling in het Openbaar
Onderwijs toonen. Lalleman was de man van de daad, maar ook van het woord. Als
hij opstond om te spreken, had hij iets te zeggen. Dan wist hij op eenvoudige, maar
zeer duidelijke wijze den spijker op den kop te slaan en de bespreking te brengen in
het rechte spoor. Al wat hij opmerkte, was gezond gedacht en eenvoudig gezegd en
daarom maakte het op de medeleden altijd gunstigen indruk. Hetzelfde kan gezegd
worden van zijn optreden in het Bestuur van ‘Burgerplicht’ en in dat van District V
der Vereeniging ‘Vooruitgang’. Lalleman, die de liberale beginselen steeds had
voorgestaan met woord en daad, bewoog zich gaarne ook op het gebied der politiek
en nam een werkzaam deel in de verkiezingen. Zelf nam hij zijn kiezersplicht zoo
trouw waar, dat hij sinds 1848 tot aan zijn dood slechts éénmaal niet gestemd heeft,
toen n.l. ongesteldheid hem thuis hield.
Over Lalleman's betrekking tot de Vormschool voor

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

12
Onderwijzeressen aan Bewaarscholen is reeds een en ander gezegd, waaraan het
volgende moet worden toegevoegd. Nadat de schrijver dezer schets bij de oprichting
der school voorloopig als Directeur was opgetreden, kon, toen een finantieele basis
verkregen was, een leider benoemd worden. Lalleman werd 17 Januari 1888 als
Directeur benoemd en vervulde deze betrekking tot Mei 1901; toen begreep hij zelf,
dat heengaan door zijne wankelende gezondheid werd geëischt en bleek het, dat hij
de kunst verstond te eindigen. Veel is hem de Vormschool verplicht; voor het
onderwijzend personeel was hij de welwillende vriend, wiens raad zoo gaarne werd
aangenomen; voor de leerlingen de trouwe raadsman ook dan, als zij de school
verlaten hadden en een betrekking zochten, die dikwijls niet gemakkelijk te vinden
was; voor het Bestuur de ijverige behartiger der belangen van een inrichting, waaraan
hij zijn avonduren zoo gaarne gaf; avonduren, die de meeste mannen van zijn leeftijd
liefst zouden hebben doorgebracht aan het hoekje van den haard. Lalleman evenwel
bleef opgewekt tot het niet vroege uur der nachtrust. Merkwaardig was het hem na
de les te zien en te hooren, wandelend naar den Dam, sprekend over de gebeurtenissen
van den dag, belangstellend in alles, wat het leven in en buiten Amsterdam te zien
gaf. Zeer zeker zal in den kring der leerlingen en oudleerlingen, evenals in dien van
het onderwijzend personeel zijn naam gedurende langen tijd met eerbiedige
dankbaarheid genoemd worden.
Slechts weinige dagen werd de arbeidzame man gebonden aan het ziekbed, dat
zijn sterfbed zou zijn. Slechts weinig heeft hij geleden voordat de laatste ure aanbrak
- troostrijke gedachte voor allen, die hem liefhadden. Een zoo krachtigen man langen
tijd te zien
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verminderen; een zoo trouwen arbeider gedurende weken te zien worstelen met den
dood - die aanblik zou al te pijnlijk zijn geweest.
Toen Lalleman - 't was in Juni 1901 - sporen van vermoeidheid toonde op het
vriendelijk gelaat en zijn vrienden elkander toefluisterden, dat, hoe rijzig de gestalte
ook bleef, een begin van het einde der werkzaamheid was te bespeuren, bleef hij
toch zijn dagelijksche wandeling naar het Schoolmuseum doen, en toen het niet meer
te voet ging, begaf hij zich per rijtuig daarheen. Vrijdag 11 Juli zou hij zijn afscheid
aan het Museum brengen zonder evenwel zich daarvan bewust te zijn; de stalhouder
had, daar het een warme dag was, een open rijtuigje gezonden om Lalleman naar
huis te rijden. Toen de Heer J.D.B. Biengreber, die als Onderdirecteur met hem de
belangen van het Museum behartigde en zijn vol vertrouwen genoot, zijn boeken
achter hem de trappen afdragend - tegen welk hulpbetoon hij geregeld protesteerde
- hem tot het rijtuig begeleidde, hoorde hij hem den koetsier verzoeken de stad eens
door te rijden. Dat zou de laatste tocht zijn, dien Lalleman door Amsterdam deed.
Den volgenden dag, Zaterdag 12 Juli, sterfdag zijner echtgenoote, miste hij de kracht
het gewone bezoek aan het graf der onvergetelijke te brengen. Dr. C.F. Schreve,
Lalleman's kleinzoon, ried rust en stilte aan zonder te kunnen vermoeden, dat het
einde zoo nabij was. Zondag 13 Juli tegen den avond ontsliep hij, kalm in het bijzijn
van enkele familieleden. Donderdag daaraanvolgend werd onder groote belangstelling
het stoffelijk overschot op het kerkhof te Diemerbrug begraven. Daar rust hij dan
aan de zijde zijner echtgenoote van een rusteloos, werkzaam leven. Op zijn grafsteen
zou men kunnen beitelen:

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

14
‘I n h e t b e l a n g d e r o p e n b a r e s c h o o l w e r k t e h i j g e d u r e n d e 6 0
jaren met voorbeeldige trouw, met onverflauwde kracht, met
v o l h a r d e n d e l i e f d e ’.
J.A. TOURS.
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Levensbericht van C.M. de Jong van Rodenburgh.
Eene langdurige ongesteldheid heeft mij verhinderd een vriendenplicht te vervullen,
dien ik op mij had genomen, eene levensschets te geven van Cornelius Marius de
Jong van Rodenburgh. Een vriendenplicht zeg ik, ofschoon er eigenlijk van
vriendschap tusschen personen, die twintig jaar in leeftijd verschillen, moeilijk sprake
kan zijn. Van mijn kant was het hoogachting die mij aan dezen persoon verbond,
terwijl hij eene voorkomende vriendelijkheid betoonde. Hij zeide Pleyte, ik noemde
hem Mijnheer de Jong. Hoe lang deze verhouding geduurd heeft, weet ik niet, maar
bij de geboorte van zijn zoon in 1883 stelde hij er prijs op dat ik als getuige zou
optreden; toen kende ik hem al eenige jaren, en het waren mijne onderzoekingen
omtrent het klooster en het kasteel Rodenburgh die ons te zamen brachten. De Jong
was eene statige figuur met vriendelijk ernstig gelaat; hij was gepensionneerd kolonel
van de Infanterie, men zag dit aan zijne houding, hij had iets ridderlijks; en négligé
had hij geheel het air van een jager, met zijn flambart en veder en zijn zwart fluweelen
buis was hij op-en-top de man van de jacht.
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De meeste leden van de Maatschappij van Letterkunde kenden hem van de jaarlijksche
vergadering en maaltijd die hij meestal placht bij te wonen.
Men noemde hem daar in de wandeling ‘de Leeuwenjager’ naar aanleiding van
zijne reizen met Jules Gérard.
15 April 1816 werd hij te Vught geboren. De boekenkamer zijns vaders was in
zijne prilste jeugd zijne meest geliefde plek, daar snuffelde hij in de boeken en kleurde
uitknipsels. Hij was een flink ontwikkelde knaap maar niet sterk, hij was telkens
verkouden en hoestte weken aaneen.
Zijn vader was de gepensionneerde Schout-Bij-Nacht, die bekend is door zijne
reisbeschrijvingen, waaronder die der Caraïbische eilanden; ook hij was lid der
Maatschappij van Letterkunde en de Hoogleeraar Siegenbeek gaf diens
levensbeschrijving in 1838. Een van de dochters van den Schout-Bij-Nacht was
gehuwd met den heer John Früter uit de Kaap. Hij had de gewoonte de brieven zijner
dochter te copiëeren, en zoo ontstond eene merkwaardige verzameling, die op veel
personen uit die dagen licht werpt, ook omtrent Cormar (zoo werd hij door zijn vader
genoemd door samentrekken der aanvangsyllaben zijner namen).
De moeder van Cormar was eene Kaapsche, eene fransche uitgewekene, Magdalena
Le Sueur de la Croix. De Schout-Bij-Nacht leerde haar kennen op een zijner
zeetochten naar de Kaap.
Van zijn vader had Cormar de goedheid van karakter, van zijne moeder een driftig
temperament, daar had hij op school in 1823 nog al eens last van; toen reeds teekende
hij veel en maakte hij versjes.
Van 27 tot 30 was hij op de kostschool van Schreuder te Voorburg, die hij met
een prachtig getuigschrift ver-
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liet. Daarna ging hij ter school bij den heer de Jong te Arnhem en legde hij voor
curatoren van het gymnasium te 's-Hage examen af, waarvoor hij een latijnschen
prijs ontving.
Wat zou nu de jongeling worden? Zijne moeder wilde hem opleiden voor den
geestelijken stand, hij wenschte te studeeren maar het liefst was hem het vrije leven
van den soldatenstand.
20 Januari 1832 werd hij als vrijwilliger aangesteld en 28 Januari werd hij
grenadier, 6 October korporaal en 10 Juli 1833 sergeant-titulair. In dit jaar werd hij
tevens als lidmaat der Ned. Hervormde Kerk aangenomen.
Toen hij 32 tot 34 wegens den opstand in België op de grenzen lag, was eene
schuur meestal zijn nachtverblijf te midden van oude beproefde soldaten. In 1836
werd hij 2e luitenant in garnizoen te Gouda. Hij werd vrijmetselaar. Hij was een
homme de salon, een echt fransch type, om zijne talenten gaarne gezien en ontvangen.
In 1838 kreeg hij tijdens het beleg te Maastricht verlof om zich buiten alle poorten
en barrières te begeven (eene vriendelijke onderscheiding van den commandant),
om zich in het schieten te oefenen. Hij was te Maastricht van 37 tot 39 eerelid der
Letterkundige Sociëteit Momus. In 40 en 41 bezocht hij München, Weenen en
Venetië. Hij nam in München les bij den schilder Leopold Rothman met Eberle. In
42 is hij weder te Breda in garnizoen; van 44 tot 46 te Leeuwarden. Toen bezocht
hij Zweden en Denemarken. Hij kwam dikwijls aan vreemde hoven. In 49 en 51 was
hij te Breskens, in 53 te Woerden, daar kreeg hij op den 23sten Maart verlof om 9
maanden naar Algiers te gaan teneinde een veldtocht van het Fransche leger mede
te maken met behoud
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van traktement. Als ordonnance-officier werd hij den Gouverneur-Generaal Randon
toegevoegd.
Hij was tegenwoordig bij het expeditionaire leger te Sétif en later ooggetuige van
de oplossing van datzelfde leger op het bivouac van Ziama en heeft dus van het begin
tot het einde deelgenomen aan dien merkwaardigen veldtocht in Kabylië, bekend
onder den naam van de campagne van Babor; van zijne ondervindingen gaf hij verslag
aan het ministerie.
Zijne reisbeschrijving van ‘de Aoërès’ was daarvan het gevolg; daarin komt voor
zijne kennismaking met Jules Gérard den Leeuwenjager. In dienzelfden tijd reisde
de schilder de Famars Testas ook in Afrika.
In 54 is hij te Utrecht in garnizoen, in 55 was hij belast met de bewaking van den
Slapersdijk bij gelegenheid van den watersnood. Voor zijne zelfopoffering, moed
en beleid ontving hij van Z.M. Koning Willem III en van de provincie Utrecht beide
eene medaille.
Hij bezocht nog verscheidene garnizoensplaatsen en had gelegenheid in het jaar
60 eene reis naar Italië te maken.
24 Juni 71, 56 jaar oud zijnde en na alle rangen tot en met dien van
Luitenant-Kolonel te hebben doorloopen, verzocht hij zijn pensioen; hij werd
ontslagen eervol en met den rang van Kolonel en benoemd tot Ridder in de Orde van
den Nederlandschen Leeuw.
In hetzelfde jaar werd hij lid van Letterkunde en van het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap; toen leerde ik hem kennen en bezocht hem in 72 op het klein Paviljoen
te Haarlem, waar ik gastvrij werd ontvangen. Hij had zijne benoeming tot lid van
Letterkunde te danken aan zijne tijdschriftartikelen en zijn boek over Algiers.
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De Jong behoorde tot het geslacht Rodenburgh, een naam, die door menige familie
in Leiden gedragen wordt. Hij is afkomstig van een oud kasteel in de buurt, dat lang
geleden gesloopt is en waarvan de Rodenburgher laan en de Rodenburgher Wetering
de plaats aanwijzen, waar het eenmaal gestaan heeft. De lap grond behoort nog aan
de familie, en dit was de reden dat de Jong van tijd tot tijd Leiden bezocht. Dit
Rodenburgh lag evenals Boschhuizen aan eene wetering, die in den Rijn uitvloeide.
Een eind verder op den Leiderdorper weg heeft men het Zwet, waaraan het kasteel
Zwieten gebouwd was. Dit zwet of scheidingswater kwam uit het Zoeter of
Zwettermeer en daar heeft ook Zoeterwoude of Zwetterwoude den naam aan te
danken.
Al deze namen: Boschhuizen, Rodenburgh, Zoeterwoude, wijzen op eene boschrijke
natuur, zoodat daarmede de traditie bevestigd wordt, dat vroeger de mond van den
Rijn in bosschen vervloeide.
De aanzienlijke familiën van Zwieten, Boschhuizen, Rodenburgh, van der Does,
van Zijll kwamen van de kasteelen, die hier gebouwd waren. Het huis Zijll aan den
mond van de Zijll, het huis ter Does aan den mond van de Does.
Wij weten dat de Romeinen een dijk of weg langs den Rijn aanlegden, van den
mond tot aan Straatsburg en verder.
Van de verschillende namen der plaatsen uit den Romeinschen tijd is niets
overgebleven dan de naam van Alphen, doch van de vestigingen en hunne gebouwen
zijn overblijfselen gevonden te Rinderen, bij Leiderdorp, bij Leiden, te Valkenburg
en te Katwijk.
Men mag dus aannemen dat er een verkeerweg langs den Rijn bestond sinds den
Romeinschen tijd, en ook
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langs den Delftschen vliet, die den Rijn en de Maas met elkander verbond.
In de oudste charters komt Leiden voor in den vorm van prima, secunda et tertia
Lecda. Rodenburgh treft men daarin aan als Radenburgh en Radenburgher Broke,
het laatste beteekent het Broekland van Radenburgh. Rodenburgh beteekent de Burg
in het gerooide woud, wat wederom wijst op de boschrijkheid der streek.
Tot 500 heerschten de Romeinen in ons land, na dien tijd waren het de Franken
en Saksen die de heerschappij voerden. Toen zullen de Romeinsche nederzettingen
wel in Saksische hoeven veranderd zijn, en tegen den tijd van Lodewijk den Vrome
langzamerhand in steenen gebouwen, waarvan in het grafelijke tijdperk de Heeren
der streek hunne versterkte woning maakten.
Hoe oud dus die familiën zijn is niet na te gaan; hier en daar doemt een naam op
in de lijst van het gevolg van een grafelijk beambte en men merkt dan dat zulk eene
familie reeds langen tijd in de streek was gevestigd.
Rodenburgh komt voor in den brief van 26 Juli 1083 en in nog een anderen tusschen
1083 en 1120.
18 October 1145 wordt een Arnold van Rodenburgh genoemd onze dapifer dat is
de schoteldrager van Keizer Koenraad III. (Sloet pag. 280).
In het oorkondenboek van Sloet vindt men nog verscheidene Rodenburghen
genoemd, een Floris van Rodenburgh treedt daarbij op den voorgrond, ongeveer
1275. Rodenburgh was eene Heerlijkheid: het huis, waarvan wij nog de teekeningen
bezitten, is afgebroken in het begin der vorige eeuw.
In een giftbrief van 28 April 1551 worden de belendingen genoemd Oost, West
en Zuiden het klooster van
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Rodenburgh en ten Noorden Dirk Jacobs enz. Deze om schrijving van het leengoed
blijft bestaan met dezelfde belendingen gedurende de lange reeks van nakomelingen
van Albrecht Gerryt'szoon de Hartogh, die het onafgebroken bezeten hebben en het
nog bezitten tot op dezen dag.
De Heerlijkheid had een eigen leenkamer met 19 achterleenen; bij de opheffing
der leenkamers in 1795 vervielen de Heerlijke rechten, alleen het grondbezit is
gebleven.
De Jong van Rodenburgh heeft in 1885 eene genealogie uitgegeven van zijn
geslacht in het genealogisch en heraldisch archief te 's-Hage. Hetgeen voor ons het
meest belangrijke daar uit is, is dat Mr. Pieter Schrijver, burgemeester van Oudewater
in 1694 met Rodenburgh wordt verleid (VIIIe Heer), als zijnde hem aangekomen en
aanbestorven als successeur feodaal van Klaas Corneliszoon Corsteman, VIen Heer
van Rodenburgh, zijn neef. Na nog eenige wisselingen, - waarbij het Stichtsche
geslacht der van Zijll's aan Rodenburgh wordt geparenteerd, terwijl Hendrik Willem
van Zijll, XIe heer van Rodenburgh, als laatste telg van het geslacht van Zijll in 1752
stierf, waarna naam en wapen dier Van Zijlls is overgegaan op Cormar's vollen oom,
(Hendrik Willem van Zijll de Jong) - is eindelijk Cornelius Marius de bezitter van
het goed Rodenburgh geworden, bij den dood zijns vaders, in 1838.
De leenkamer opgeheven zijnde wordt door den hoogen Raad van adel bij besluit
van 1818 het recht erkend tot het voeren van wapen, naam en titel:
Het wapen is in rood drie gouden palen, helm links gewend, goud gekroond,
helmteeken, een zilveren vlucht waartusschen een schorpioen, dekkleeden goud en
rood.
Vóór zijn vertrek naar Nieuwersluys kwam ik veel
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met de Jong in aanraking, hij studeerde in de geschiedenis van het geslacht van Zijll
van Zijlhof (Leiden) en bewerkte de stukken die daarvan over waren.
Den 2den Maart 1882 trad hij in het huwelijk met Alexandrine Baronesse van
Westerholt op den huize Baank bij Warnsveld. Na het huwelijk vestigde hij zich op
den Huize Vijverhof bij Nieuwersluys. Toen ik hem daar zou bezoeken, 23 Juli 1883,
was hem een zoon geboren die nog in leven is en in Mecklenburg Schwerin op de
goederen van zijnen oom Baron Von Dem Bussche Hünefeldt in den landbouw wordt
opgeleid.
In Baronesse van Westerholt vond hij eene vriendelijke zeer ontwikkelde gade,
die hem zijn ouden dag vroolijk en aangenaam maakte.
11 April 1886 kreeg hij een dochtertje dat helaas 14 Juli '92 is overleden. In '87
keerde hij naar Haarlem terug en woonde in een allerliefste villa in het Florapark.
Hij bewerkte toen het geslachtsregister der aan hem vermaagschapte van Zijll's van
Valkendael (Utrecht), voor ‘de Nederlandsche Heraut’ (1891).
In Januari '99 ontving ik zijn laatste schrijven, een allervriendelijkst briefje waarbij
hij me gelukwenscht met het huwelijk van mijne dochter; hij kon niet op de receptie
komen, want hij had zijn dijbeen gebroken.
25 Februari daaraanvolgende was hij niet meer. 30 jaren van vriendelijke
herinnering daalden met hem ten grave. Zijne weduwe heeft van hem eene
levensbeschrijving gegeven. Een fraai portret is er in afgedrukt, een groot gedeelte
van hetgeen ik medegedeeld heb, dank ik aan haar. Zij eindigt met een zijner
onuitgegeven gedichten ‘Souvenir aan Algerië’, als karakteristiek van de Jong van
Rodenburgh's leven:
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‘In Algiers' woestenij, wanneer het stargeflonker
Langs 't ligte tentdek scheen door 't palmenwoud beschut,
Of toen aan 't Noorweegsch strand, in 't huivringwekkend donker
Van 't sombere dennenbosch de ruwe jagershut
Den zwerver schuilplaats bood, kwam dikwerf ongebeden
Een beeld van 't vaderland mijn woning binnentreden.
Ginds waar Itaaljes zon aan des Volturno's boorden
Laurier en myrthe stooft, den wijnstok wasdom schonk,
Lag 'k dikwerf luistrend neer, wanneer de volle akkoorden
Van 't Garibaldi-lied door 't trillend loover klonk.
Ook daar bij 't vrijheid Heer, bij ruwe krijgstooneelen
Kwam soms een schaduwbeeld den gloed van 't wachtvuur deelen.
Thans voert de jacht mij verre naar 't Beyersch Hoogland henen,
Langs 's afgronds steile wand, waar wolf en gemsbok woont;
Doch thans zijn uit mijn geest die beelden all' verdwenen,
Wier tooverbeeld mijn pad geleid heeft en bekroond;
Maar dikwerf zal uw lied, uw lieve zachte akkoorden
Mij ruischen door de ziel in 't stille van die oorden’.

W. PLEYTE.
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Lijst der geschriften van De Jong van Rodenburgh.
1854.

De leeuwen in Noord-Afrika. - In Album
der Natuur.

1856.

De beerenjacht in Zweden. - In Idem.

1861.

Garibaldi voor Capua. - In Militaire
Spectator.

1862.

Schetsen en tooneelen uit Tyrol en Italie.
Arnhem 1862.

1869.

Schetsen en tooneelen uit den Atlas en
den Aöerès. Arnhem 1869

1885.

Rodenburgh. - In Algem. Nederl.
Familieblad.

1891.

Het geslacht van Zijl van Zijlhof. - In
Idem.

1892.

Familie van Zijll van Valkendael. - In De
Nederl. Heraut.

Voorts kleinere artikelen ondert. R. in: De Militaire Spectator, Album der Natuur,
Hertha enz.
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Levensbericht van B. ter Haar Bz.
Toen wij op Woensdag 30 April l.l. geschaard stonden rondom zijn graf, mocht ik
Ter Haar gedenken als den vriend mijns vaders, voor mij en de mijnen een vaderlijken
vriend.
Is het dan wonder, dat ik met ingenomenheid de uitnoodiging ontving om het
levensbericht van wijlen ons medelid te schrijven, en niet aarzelde daaraan gehoor
te geven, te meer daar ik vertrouwen mocht op de noodige voorlichting van de zijde
zijner kinderen en vrienden, in welk vertrouwen ik mij geenszins bedrogen zag?
Daarbij wil ik bedenken, dat van mijne hand gevraagd wordt een kort levensbericht,
geene uitvoerige levensbeschrijving; een levensbericht, geen lofrede; daar hier alleen
de bouwstoffen worden verzameld voor de geschiedenis der Nederlandsche letteren.
Barend Ter Haar, zoon van dr. Bernard Ter Haar en Johanna Maria Van Woudenberg,
werd den 28sten September 1831 geboren te Eemnes-binnen, waar zijn vader ten
vorigen jare het predikambt had aanvaard.
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Deze, later als dichter met eere bekend geworden, stortte zijn overvol gemoed uit in
een lied, waarin hij vertolkt de angsten door hem ter wille van de zwakke moeder
geleden, maar ook zijne vadervreugde uitjubelt, om voorts de bede uit te spreken
voor zijn eerstgeboorne:
Steun dit bloempjen op zijn stengel!
Hoor die bede voor mijn kind,
Dat het, door uw Zoon bemind,
Rijpen moog' van mensch tot engel,
En den hemel open vind'!
Dat uw liefde 't hier geleide,
Tot het, zwervens moede en mat,
Met een lach van de aarde scheide,
Waar het weenend binnentrad.

Lang duurde het verblijf in het vriendelijke Gooische dorpje niet. In 1833 werd de
predikant van Eemnes beroepen naar Vlaardingen, om twee jaren later deze standplaats
voor Arnhem en na drie jaren deze wederom voor Leiden te verwisselen, totdat hij
zich in 1843 in zijne geboortestad Amsterdam gevestigd zag. Aldaar bleef hij
werkzaam tot 1854, toen de door Royaards' dood vacant geworden leerstoel voor
kerkgeschiedenis te Utrecht door hem werd bezet.
Het voornaamste deel zijner opleiding ontving Barend alzoo te Amsterdam. Eerst
bezocht hij de school van den heer Van Leeuwen, wiens onderwijs later meermalen
door hem werd geroemd. Daarna kwam hij op het gymnasium, maar verliet dit weldra
voor de inrichting van dr. Epkema. Eenstemmig was hij met alle leerlingen in den
lof van dezen man, die even groot geleerde als menschkundig opvoeder was.
Zijn broeder Hubertus, twee jaren jonger maar reeds tien jaren geleden gestorven,
bezocht eveneens de latijnsche school van Piet Epkema. Vaak kon hij in vuur ge-
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raken wanneer hij zelf eene voorstelling gaf van diens aanschouwelijk onderwijs.
De heer J.A. Bientjes heeft daarvan in het Levensbericht van H. Ter Haar (1894) een
en ander verhaald; en niemand minder dan A. Pierson herdacht voor eenige jaren in
De Gids de waarlijk klassieke opleiding, welke Epkema aan zijne leerlingen wist te
geven.
Ook Barend Ter Haar was aan hem die basis verschuldigd, waarop een man zich
verder algemeen ontwikkelen kan, en hij was daarvoor altijd dankbaar.
Maar niet minder voor den gezegenden invloed van zijn ouderlijk huis. Zelf getuigt
hij daarvan, in de Gedachtenisrede, uitgesproken na volbrachte veertigjarige
evangeliebediening: ‘Opgevoed te worden door innig godsdienstige ouders, als het
voorwerp van eens vaders ernstige en eener moeder teedere liefde; van kindsbeen af
te ademen in een kring, waar als het eenig richtsnoer van 's menschen handelen het
antwoord geldt op de vraag: ‘wat is goed?’ niet ‘wat schenkt voordeel of genot?’;
den naam van God, den heiligen, liefdevollen Vader, nooit anders te hooren noemen
dan met al den eerbied der dankbare wederliefde; het beeld van Jezus in al zijne
hooge reinheid en aantrekkelijke beminnelijkheid zich voor de oogen geteekend te
zien; telkens naar zijn schoot te worden heengeleid, om zijne woorden van eeuwig
leven op te vangen, om van hem te leeren bidden; door dit alles te zamen het ware
leven van een mensch te leeren kennen en opvatten als bestaande in liefde tot God
en menschen; daarbij een hoogbegaafden vader dagelijks al zijne kracht, al zijne
liefde te zien wijden aan het werk eens evangeliedienaars; hierdoor reeds vroeg de
geestdrift voor dat heerlijk werk in eigen ziel te voelen ontwaken; de gelegenheid
tot voorbereiding voor die taak zich in
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de ruimste mate geschonken te zien, om eindelijk, nauwelijks van jongeling tot man
gerijpt, zelf tot dat ambt te worden geroepen: wat dunkt u van zulk eene kindsheid,
zulk een jeugd? Ligt in dat alles geen onuitsprekelijke zegen?’
In 1849 werd het weleer beruchte staatsexamen gedaan, in den twee jaren te voren
door De Génestet voor Mr. J. Thiebout aangestemden lierzang vereeuwigd. Eerst
studeerde Ter Haar aan het Amsterdamsche athenaeum, om vervolgens te Leiden de
lessen te gaan bijwonen van W.A. Van Hengel, die de exegese van het N.T.
behandelde met de uiterste nauwgezetheid, zonder evenwel, gelijk vroeger algemeen
gebruikelijk was, zich bij de verklaring van eene bijbelplaats gebonden te achten
door kerkleer en dogma; voorts van J.H. Scholten, die sinds 1843 aan de Leidsche
hoogeschool verbonden, zijn machtig talent in ongeëvenaarde kracht ontwikkelde,
en van A. Kuenen, tot wiens eerste leerlingen Ter Haar heeft behoord.
Het Leiden van Scholten en Kuenen! Wie, die in vroeger of later tijd een leerling
dezer uitverkorenen mocht zijn, herdenkt niet met fierheid en dankbaarheid die
roemvolle dagen van de theologische faculteit in de merkwaardige tweede helft der
negentiende eeuw?
David Friedrich Strauss had zijn Leben Jesu geschreven, en door dat boek wel
veler verontwaardiging gewekt, maar toch den weg gebaand tot een juister opvatting
der levensgeschiedenis van den grondlegger des Christendoms. Als vrucht zijner
onderzoekingen moest hij de overtuiging uitspreken, dat de evangeliën, de bronnen
der kennis van Jezus' leven, niet zooals men algemeen aannam door tijdgenooten
van Jezus geschreven, maar eerst jaren na diens dood te boek gesteld waren.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

29
In dien tusschentijd was de mondelinge overlevering door de dichtende verbeelding
allengs in vele opzichten van gedaante veranderd. Met name had het Messiasbegrip
der Joden op de voorstelling van den Christus grooten invloed geoefend. Al bleef
nog een kern van historische waarheid over, het grootste gedeelte der
evangeliegeschiedenis bestond uit mythen.
Bernard Ter Haar was de tolk van velen, als hij het portret van Strauss met
peinzenden blik beschouwde, of hij den reuzengeest in 't stofkleed kon ontdekken,
die huivren en bewondren doet, en zich de vraag stelde:
Is dat die twijflaar die een wereld der verdichting
Van uit zijn brein te voorschijn riep?
De held des ongeloofs, de apostel der verlichting,
Die 't Christendom uit faablen schiep?

Ofschoon de meesten minder zachtmoedig in hun oordeel zich betoonden dan hij,
die den man niet wilde vloeken doch met diep mededoogen den Christusloochnaar
gadesloeg.
Na Strauss was Ferdinand Christian Baur, hoogleeraar te Tubingen, gekomen om
den arbeid van zijn genialen leerling aan te vullen. Over den tijd waarin de evangeliën
waren geschreven en in het algemeen over de samenstelling van het N.T. moest meer
en beter licht opgaan. Baur bepaalde met groote scherpzinnigheid de plaats welke
naar tijdsorde moest toekomen aan verschillende geschriften, door ze in verband te
brengen met den strijd, die in de eerste Christelijke gemeenten gevoerd werd tusschen
de behoudende Jodenchristenen en de vrijzinnige Paulinisten, welke strijd eindigde
met een compromis, waaruit de katholieke kerk ontstond. Nu bleek, dat slechts een
viertal der op naam van Paulus staande brieven werkelijk aan dien apostel konden
wor-
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den toegekend; dat de eerste drie evangeliën waren geschreven onder den invloed
van den partijstrijd, dus niet onpartijdig de overlevering weergaven, en dat het vierde
evangelie een gansch ongeschiedkundig karakter droeg.
Langzaam aan drongen deze meeningen en opvattingen ook in ons vaderland door;
en vonden zij aanvankelijk groot verzet bij de ernstige bijbelgeloovigen, de macht
der waarheid bleek op den duur onweerstaanbaar te zijn. Scholten zelf draalde lang,
eer hij zich gewonnen gaf voor methode en resultaten der Tubingsche school. Maar
ook hij moest zwichten na ernstig en zelfstandig onderzoek, en paste onverschrokken
de kritische beschouwing en behandeling op de geschriften van het N.T. toe. Reeds
lang trouwens had hij in de plaats van het uitwendig Schriftgezag het getuigenis des
Heiligen Geestes doen treden, terwijl hij in zijne Leer der Hervormde Kerk de
waarheid van de belijdenis der vaderen in overeenstemming met de behoeften van
zijn eigen tijd had gebracht.
Hetgeen Scholten verrichtte voor het N.T. zou Kuenen doen voor het O.T.; hij gaf
daarvan eene kritische ontleding, om zoo te komen tot juiste kennis der ontwikkeling
van Israëls godsdienst.
Een geheel nieuw tijdperk was aangebroken voor de godgeleerde wetenschap,
maar voor het godsdienstig leven eveneens. Wie kon zich aan deze invloeden
onttrekken die prijs stelde op ernstig nadenken, die met belangstelling kennis nam
van de teekenen der tijden, en van het hoogste gewicht achtte al wat met het
godsdienstig leven in betrekking stond?
Die dagen van opgewekt deelnemen aan den strijd der meeningen heeft Ter Haar
mede beleefd; en hoe kon het anders? mede doorleefd met geheel zijne ziel. Toegerust
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met een helder verstand en begaafd met een vroom gemoed, aan welker ontwikkeling
in de ouderlijke woning zoo groote zorg was besteed; met hart en ziel zich toeleggende
op de studie welke hem den weg had te banen tot de evangeliebediening, moest hij
mede staan vooraan in de rij der belangstellende studenten.
Maar daarom ook heeft hij al de pijn leeren kennen, welke het loslaten, neen zich
losscheuren van dierbare overtuigingen kost. Hij was met deze groot geworden, hij
had er de zegenrijke vruchten van gezien en geplukt in de ouderlijke woning, hij wist
welk eene smart zijne verandering van zienswijze aan zijnen vader veroorzaken zou
(zijne moeder was in 1851 overleden). Toch, hij kon niet anders; en wat ten leste
onder zwaren strijd verworven werd dat was ook geheel zijn eigendom en is het
gebleven ten einde toe. Van ganscher harte was hij de moderne wereld- en
levensbeschouwing toegedaan. Zelf legde hij een sprekend getuigenis af in de
genoemde Gedachtenisrede. ‘Onmogelijk was het, dat een ernstig denkend mensch,
levende in de tweede helft dezer negentiende eeuw, ontkomen zou aan den strijd der
meeningen op godsdienstig en kerkelijk gebied, ook in ons vaderland gevoerd.
Begrippen en voorstellingen, jaren, eeuwen lang door allen als de ware gehuldigd,
werden aangevallen, niet door lichtzinnige tegenstanders, maar door warme vrienden
en voorstanders van de godsdienst. Deze mannen, uitmuntende zoowel door
vroomheid als door kennis, wilden haar vrijmaken van in hun oog verouderde vormen,
waarin zij niet langer gehuld mocht worden, indien zij de grootste schat zou blijven
ook voor de kinderen dezer eeuw.
God weet alleen, wat er in veler ziel is omgegaan in de dagen, waarin de strijd
ontbrandde en al heftiger en
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heftiger werd voortgezet. Zij hadden ze liefgekregen die verhalen, die leerstukken,
waarin een dierbare, wellicht reeds voor altijd gesloten mond, voor hen getuigd had
van het hoogste dat een mensch bezit, het leven in gemeenschap met de heilige Liefde.
Pijn deed het hun, dat heilige aangerand te zien. Ze waren geneigd om de verkondigers
van die nieuwe denkbeelden voor beeldstormers, heiligschenners, ongeloovigen te
schelden. En wee hun, zoo zij die smart niet hadden gevoeld! Wie onverschillig
blijven kan, waar hij de vormen ziet aanranden, waarin tot dusver zijn godsdienst
was gehuld, hij heeft die godsdienst zelve, de parel in die schelp, nooit recht
gewaardeerd en liefgehad. Maar eindelijk - na veel strijd, veel tranen en gebeden moesten zij, hoeveel 't hun kostte, afstand doen van vroegere godsdienstvormen,
moesten zij erkennen, dat hetgeen ze voorheen als waarheid hadden gehuldigd, voor
hen niet langer waarheid was.
Daar stonden zulke menschen aan een tweesprong. Er waren er, die met de
verworpen godsdienstvormen, met leerbegrip en geschiedverhaal, ook alle godsdienst
als iets onwezenlijks verwierpen. De naam God werd hun een ijdele klank, de
godsdienst een hersenschim. Doch er waren er ook, die, terecht vorm en wezen
onderscheidend, heerlijk ademden in den dampkring van vrije vroomheid. Dieper
werd hun eerbied, inniger werd hunne liefde voor een God, dien zij mochten
aanbidden als de eeuwige, heilige, almachtige Liefde, die tevens de onveranderlijke
en hoogste Rede is, sinds er geen menschen met hunne formules meer stonden
tusschen God en hen. Nu eerst voelden zij zich met geheel hunne ziel getrokken tot
den Menschenzoon, nu zij zelven den slag van zijn rein, liefdevol menschenhart
mochten beluisteren. Den bijbel kregen zij lief als hun hand- en levensboek,
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omdat zij daarin niet langer eene op wonderbare wijze ingegeven Schrift, maar de
oorkonden van de ontwikkeling, het klassieke boek van de godsdienst mochten zien.
En de godsdienst zelve werd hun lust, hunne vreugde, hunne kracht als nooit te voren.
Beter dan ooit verstonden zij den zin van het woord: Zalig zij, die hongeren en dorsten
naar de gerechtigheid; zij zullen verzadigd worden’.
Had zijn vader een voorgevoel van deze dingen, toen hij zijn ‘oudsten zoon, zich
wijdende aan de studie der godgeleerdheid’, toezong:
'k Voorzie nog donkre oogenblikken.
Als 't koel verstand 't geloof als rechter ondervraagt;
Als u de twijfling met haar weefsel poogt te omstrikken,
Of reeds haar worm aan 't harte u knaagt,
Waar u de drieste taal van 't ongeloof doet schrikken
Dat roem op zijn triomfen draagt.
Wat zult gij kiezen? wat omhelzen? wat gelooven?
De stemmen warr'len door elkaar.
Ginds poogt men aan uw ziel uw God, uw Heer te ontrooven,
Hier wordt de dampkring loom, en weer van stiklucht zwaar;
En zoekt men 't rijzend licht te dooven,
Als vreemd, onheilig vuur op 's Heeren kerkaltaar.

Hoe dat zij, van hooger belang en wichtiger beteekenis is de wensch, ten slotte door
hem uitgesproken: Als ik u den herdersstaf eens op de schoudren leg en u vraag:
Hebt gij Jezus lief? zult gij uw kruis hem nadragen? wilt gij leven en werken tot zijn
eer?
Zeg dan, als Petrus 't oog vrijmoedig opgeslagen:
Ja 'k heb u lief! Gij weet het, Heer!

Een wensch des vaders, die door den zoon ten volle is vervuld.
Na in 1854 als proponent te zijn toegelaten door het Provinciaal Kerkbestuur van
Zuid-Holland, aanvaardde
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Ter Haar den 7den Januari 1855 de predikantsbetrekking te Arkel. Met opgewektheid
kon hij verhalen van die dagen in zijne eerste gemeente doorgebracht, waar hij
gevonden had zijn ‘kerkje tusschen lindeboomen, vroolijk landschap om zich heen,
velden die van welvaart ruischen, rookwolkje uit de bonte kluizen, al de liefde van
dat oord; op zijn avondwandelingen kleinen die zich om hem dringen, grijsaards
luistrend naar zijn woord’. Want allen waren hoogelijk ingenomen met den begaafden
spreker, wiens levenslustige en vroolijke geaardheid een opwekkenden invloed moest
oefenen.
Slechts twee jaren duurde het verblijf te Arkel; toen werd een beroep aangenomen
naar de gemeente Delden, welke hem een ruimeren werkkring bood, meer evenredig
aan zijne gaven en krachten, en bovendien rijk was aan natuurschoon, waarvoor Ter
Haar zoo open oog en vatbaar gemoed bezat.
Kon dat mede, wederom twee jaren later, een groote aantrekkingskracht vormen
om het beroep naar Nijmegen te aanvaarden, waar ook het arbeidsveld van breeder
omvang was, hij zelf noemt, naast deze hoofdredenen, nog een andere, welke hem
aan Nijmegen met dankbare ingenomenheid de voorkeur deed schenken. Het was
dat hij zou mogen werken aan de zijde van Johs. Hooykaas Herderscheê, die er sinds
1852 als predikant gevestigd was.
In de Karakterschets, na diens dood uitgegeven, verhaalt Ter Haar van den diepen
indruk, door Herderscheê op hem gemaakt, wanneer deze, destijds student te Leiden,
van tijd tot tijd het huis zijner ouders bezocht, en van de goede herinneringen welke
hij zelf, student geworden, aangaande Herderscheê aantrof zoowel bij de professoren
als in het studentencorps. Hoe langer hij
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met hem mocht omgaan, te hooger werd zijne achting, te inniger zijne vriendschap.
Nu eens - zoo schrijft hij - deed deze Johannes denken aan den Dooper met zijn
‘Bekeert u!’ dan weer aan den christenschrijver uit wiens pen het woord is gevloeid:
‘God is liefde’. De boetprediker des Ouden en de apostel des Nieuwen Verbonds
waren in zijn persoon als samengesmolten.
Te zamen mochten zij arbeiden aan den opbouw der gemeente; eendrachtig werkten
zij tot voortplanting van de modern-religieuse beginselen. Gedurende eenige winters
hielden zij wekelijks of om de veertien dagen beurtelings eene lezing ter voorlichting
van hunne geestverwanten. Zoo werd behandeld La vie de Jésus door Renan; Het
vierde evangelie en De brief aan de Galatiërs. Toen na de invoering van het
Kiescollege de meerderheid van den kerkeraad was omgezet in orthodoxen geest,
ondervonden beiden moeilijkheid om hunne leerlingen te doen aannemen, zoodat
dit een tijd lang in eene naburige plaats moest geschieden ten overstaan van een
bevrienden ambtgenoot en kerkeraad. Ja in 1865 werden beiden aangeklaagd wegens
onrechtzinnigheid in hunne prediking, welke aanklacht evenwel niet werd ingediend
bij het Classikaal Bestuur, daar de kerkeraad weigerde op de ingebrachte bezwaren
in te gaan, terwijl ook de Synode op een adres van 75 leden der Hervormde Gemeente
te Nijmegen ‘tegen de toenemende stoutheid waarmee twee door hen genoemde
predikanten aldaar de hoofdwaarheden van het Evangelie en van de belijdenis der
Hervormde kerk openlijk ontkenden en bestreden’ niet nader inging, daar zij de
leervrijheid wilde handhaven.
De steun, dien hij in dergelijke moeilijkheden vond bij zijn vriend en geestverwant,
werd immer dankbaar door Ter Haar erkend. Smartelijk viel 't hem toen
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Herderscheê wegens ongesteldheid in 1884 zijn ontslag moest nemen, alleen over
te blijven als vertegenwoordiger van de vrijzinnige richting in den godsdienst binnen
de Hervormde Gemeente van Nijmegen. Doch hij stond pal en mocht hulp vinden
bij wakkere mannen en vrouwen. Door godsdienstoefeningen en godsdienstonderwijs
vanwege de afdeeling van den Ned. Protestantenbond werd aangevuld hetgeen hem
als predikant en godsdienstleeraar alleen onmogelijk was. Intusschen werden de
krachten voortdurend ingespannen om het verloren terrein te herwinnen, totdat ten
slotte het beginsel der vrijheid weder de zege behaalde.
Ter Haar verheugde zich daarin van harte. Niet uit partijzucht. Maar omdat de
toestand van vrijheid, zooals die nu heerschte op kerkelijk gebied te Nijmegen, recht
deed weervaren aan ieders geweten en overtuiging, hetgeen volkomen in
overeenstemming is met den geest van het waarachtige Christendom en het echte
Protestantisme. Voorts omdat alzoo belangstelling in kerk en godsdienst herleefde;
terwijl de samenwerking op het gebied van het werkdadig Christendom zonder
onderscheid van richting kon toenemen, gelijk die werkelijk toegenomen is. Hoe
blinkt in die gezindheid de karaktertrek uit, welken een der sprekers bij zijn graf niet
naliet hoog te roemen: zijne mildheid en verdraagzaamheid bij warme ingenomenheid
met eigen overtuiging. Is het wonder, dat toen hij zijn veertigjarige ambtsbediening
herdacht, velen over den scheidsmuur van kerkelijke richting, ja van kerkgenootschap
hem de hand hebben gedrukt?
Waardeering is Ter Haar ruim ten deel gevallen. Allereerst in zijne gemeente,
waar men rechtstreeks genot had van zijne rijke gaven des verstands en des gemoeds.
Maar ook buiten dien kring.
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Als spreker geliefd, als schrijver gezocht, telde hij zijne vrienden alom in den lande.
Totdat hij in 1874 zijne plaats voor een rechtzinnig ambtgenoot moest ruilen, was
hij een zeer verdienstelijk lid van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland, door
menig candidaat gevreesd, daar hij de eischen voor de aanstaande predikanten hoog
stelde.
Menige nominatie prijkte met zijnen naam. Plaatsen als Delft en Leeuwarden
begeerden hem als haar voorganger. Doch hij wees deze roepstemmen af. Innig
voelde hij zich gehecht aan zijn Nijmegen, in welks geschiedenis hij zich had verdiept;
welks heerlijke omstreken hij had doorkruist, zoodat hij velen daar een welkome
gids kon zijn; tot welks welvaren hij gaarne naar vermogen meewerkte, en welks
ontmanteling en verheffing tot eene der bekoorlijkste steden van Nederland hem tot
vreugde strekte, gelijk bevordering van het geestelijk heil der gemeente zijn lust en
leven was.
Zoo bleef hij werkzaam tot den 25sten April 1895, toen hij afscheid nam van zijn
ambt. Nijmegen echter werd niet verlaten, en wat hand en hart er nog te doen vonden,
hij zou 't blijven volbrengen met al de veerkracht en werkkracht waarover hij te
beschikken had.
Aanstonds nam hij de taak op zich om met de jongste klasse van leerlingen te
catechiseeren, hetgeen tot dusver eene godsdienstonderwijzeres vanwege den
Nederlandschen Protestantenbond had gedaan. Enkele malen trad hij ook als prediker
voor de afdeeling van den Bond in zijne woonplaats op; herhaalde malen geschiedde
zulks elders.
Voorts toonde hij zich als altijd hulpvaardig, waar ook zijne gewaardeerde
medewerking werd ingeroepen, hetzij door middel van het levende woord, hetzij
door zijne wel versneden pen.
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Na de Paaschvacantie dezes jaars hervatte hij den catechisatie-arbeid. Nauwelijks
had hij des Maandags het station verlaten of hij richtte zijne schreden naar het lokaal
waar de leerllngen hem wachtten. Zijn rusttijd had hij doorgebracht bij verschillende
zijner kinderen, o.a. te Breda, waar hij getuige mocht zijn van de bevestiging van
zijn oudsten kleinzoon tot lidmaat der Hervormde kerk, hetwelk te meer een reden
van vreugde was, daar deze kleinzoon de voetstappen van grootvader en
overgrootvader Ter Haar op het spoor der evangeliebediening hoopt te drukken.
Met opgewekten zin ging hij weder aan den arbeid. Slechts een veertien dagen later
openbaarde zich een kwaal, die hem op het ziekbed wierp en aanstonds de zijnen het
ergste deed vreezen. Daar hij de laatste jaren, nadat zijn huis ledig was geworden,
en pension was gegaan, werd het wenschelijk geacht hem over te brengen naar het
in de nabijheid gelegen Protestantsche Wilhelminaziekenhuis. Want zij die zijne
huishouding bestierde kon, ondanks alle toewijding niet die zorg aan hem besteden
welke zijn lijden noodwendig maakte. Na eene ziekte van tien dagen kwam het einde.
In den middag van Zondag 27 April is hij ontslapen. Hij was zich zijn toestand
bewust, maar ging den dood zonder vreezen met blijde hoop tegemoet.
Ledig geworden was zijn huis, schreef ik. Wie het huishouden van Ter Haar gekend
heeft, gevoelt wat dat beteekent. Het was een groot, druk, vroolijk gezin. Gastvrijheid
heerschte er in de hoogste mate. Ter Haar was een bij uitstek gezellig man. Ondanks
zijne drukke ambtsbezigheden en het vele door hem daarnevens op letterkundig en
wetenschappelijk gebied tot stand gebracht, wist
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hij immer tijd te vinden voor maatschappelijk verkeer. Maar bovenal ging hem zijn
gezin ter harte. Hoe was 't hem later de liefste ontspanning te vertoeven bij kinderen
en kindskinderen. De kunst d'être grand-père, neen hij behoefde haar niet te leeren.
Tweemaal is Ter Haar gehuwd geweest. Den 14en December 1854 trad hij in het
huwelijk met Catharina Christina Van Raalte, die hem drie zonen en drie dochteren
schonk, welke thans allen eervolle plaatsen bekleeden in de maatschappij. Een zwaar
verlies was het heengaan dezer trouwe gade en zorgzame moeder, dezer hartelijke
vriendin voor velen. In 1874, den 18en November, bezweek zij na een korte maar
hevige ziekte. Den 22sten December 1876 hertrouwde hij met Sara Catharina Louise
Van Gulpen, die hem een dochtertje schonk dat reeds twee jaren na de geboorte
overleed. Zij zelf stierf op 31 October 1891. Wel waren het dierbare panden die hij
uit zijn eens zoo vroolijk huis naar het kerkhof zag dragen. Maar de bron van
proefhoudende troost kende hij van nabij. Het ware levensdoel, de heiliging der ziel
door waarachtige liefde, wist hij evenzeer als door de dankbare blijdschap nader te
komen door deze felle smart.
Ter Haar was een man des woords bij uitnemendheid. Sinds tal van jaren was hij
gewoon zijn preeken te mediteeren, om dan het ernstig overdachte in keurige vormen
met sierlijk gebaar aan de gemeente te brengen. Is het 't hart dat welsprekend maakt
- en dat i s het - dan bewees Ter Haar waarlijk te mogen heeten een man van gemoed
en overtuiging. Vóór alle dingen was zijn streven om praktisch te preeken; van
zwevende mystiek betoonde hij zich afkeerig.
In hooge mate bezat hij de gave van vertellen, de
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gave om met groote juistheid van woordenkeus weer te geven een voorval waarvan
hij getuige was geweest, eene gebeurtenis die hem had getroffen, een gedeelte dat
hij had gelezen. Hoezeer zijn gemak van spreken en van goed spreken werd op prijs
gesteld bleek niet alleen in gezelschappen, maar allerwege waar een woordvoerder
noodig was. Steeds werd hij bereid bevonden om de mond der vergaderden te zijn.
Herhaaldelijk trad hij op als leider van verschillende bijeenkomsten in de stad zijner
inwoning, of elders.
In 't jaar 1884 werd de vergadering van moderne theologen te Amsterdam door
hem gepresideerd. Levendig staat allen deelhebbers voor den geest de voortreffelijke
wijze waarop hij zich kweet van het voorzitterschap van het Taal- en Letterkundig
Congres, in 1901 te Nijmegen gehouden. En toen in den winter van datzelfde jaar
de zangvereeniging Erato haar veertigjarig jubilee vierde, was dadelijk de eerste
gedachte aan Ter Haar om het feestwoord te spreken. Hij verklaarde zich bereid, en
wist allen te boeien, door in zijn rede de verschillende Directeuren, voor velen zoo
goede bekenden, de revue te laten passeeren.
Dat hij herhaaldelijk is opgetreden in leesbeurten van Nut en Protestantenbond
behoeft nauwelijks afzonderlijke vermelding.
Met vaardige hand heeft Ter Haar ook de pen gevoerd. Hij stelde gemakkelijk en in
een duidelijk handschrift. Behalve de reeds genoemde Gedachtenisrede, getiteld:
Gods daden aan eens menschen ziel, gaf hij in 1863 eene preek uit, Niet sterven,
naar aanleiding van meer dan één diep treffend sterfgeval in de gemeente, terwijl hij
in 1874 de toespraak het licht deed zien, welke hij
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na het overlijden zijner eerste echtgenoote had gehouden, en waarin hij onverdeelde
toewijding aan onze levenstaak den besten troost in scheidenssmart noemde. Van
de karakterschets die hij teekende toen zijn vriend Johs. Hooykaas Herderscheê hem
ontvallen was, werd melding gemaakt. In het door den laatste gedurende eene reeks
van jaren geredigeerde tijdschrift Nieuw en Oud treffen wij van Ter Haar's hand een
drietal artikelen aan.
In 1861 een opstel over Jezus' vijanden. Van de verschillende bestrijders van Jezus,
Farizeërs, Sadduceërs en Herodianen wordt karakter, beginsel en wapenrusting
beschreven, en voorts aangetoond dat de reine waarheid, in Jezus verpersoonlijkt,
door alle eeuwen heen op dezelfde wijze bestreden wordt. In 1865 eene uiteenzetting
der eenvoudigheid van Jezus' godsdienst, noodzakelijk uitvloeisel van haren zuiver
geestelijken aard.
In denzelfden jaargang eene vertaling van een versje uit de Fliegende Blätter. ‘Eén
gebed’ heet het. Het kind spreekt moeder eerbiedig enkele woorden na; dan heeft
het voor de eerste maal gebeden, maar hij wist het niet. Aan het einde des levens
vouwt een vriend de handen van den stervende samen; diens lippen bewegen zich:
dan heeft hij voor de laatste reize gebeden, maar hij weet het niet.
O tusschen deze twee gebeden
Wat strijd en kommer die u wacht,
Zoodat geen enkle heldre starre
Uw blik meer troostrijk tegenlacht!
Maar kind! gelijk gij eens zult bidden,
Gelijk ge al eenmaal hebt gebeen,
Zoo snelle als één gebed uw leven,
Ook zonder dat gij 't weet, daarheen!

Eindelijk in 1868 Een woord over Brouwers' brochure: ‘Nederland en de gevierden
te Heiligerlee’, tegen welke rede ook Groen van Prinsterer zich had aangegord. Wie
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Ter Haar kende moest begrijpen, dat een oordeel als door den Amsterdamschen
priester was geveld over de helden van den tachtigjarigen oorlog, hem van
verontwaardiging had doen trillen. Hij brengt de verdiende hulde aan des schrijvers
talent, om dan diens partijdigheid onverbiddelijk in het licht te stellen. Tegenover
Brouwers' bewering dat de jammeren van den oorlog nooit over Nederland zouden
zijn uitgestort zonder den vermetelen inval van den fortuinzoeker Lodewijk van
Nassau, plaatst hij met volle vrijmoedigheid deze stelling: indien niet Filips II het
door zijn vader Karel V in Nederland ingevoerde stelsel van gewetensdwang op de
spits gedreven en daardoor de bezworen vrijheden en rechten zijner onderdanen met
voeten getreden had, zouden de Nederlanders zich nooit aan zijn gezag hebben
onttrokken. Dan vraagt hij, wat de oorzaak mag zijn dat een man als Brouwers zulk
een oordeel velt over dat luisterrijkste tijdperk onzer historie? en vindt het antwoord
in het ontbreken niet van waarheidsliefde, maar van waarheidszin, van de gave der
waardeering, gevolg van zijn kerkelijk standpunt.
Hij zelf bezat in hooge mate de gave der waardeering en mocht ook onder zijne
Roomsch-katholieke medeburgers vriendschap vinden en sympathie. Maar tegen
den boozen geest van het Ultramontanisme stelde hij zich immer krachtig te weer.
Hij wist hoe deze langzaam maar zeker afgaat op zijn doel om de vrijheid op
godsdienstig, staatkundig en maatschappelijk gebied te ondermijnen. Een zijner
middelen is de scheeve voorstelling van de geschiedenis, waardoor ongemerkt afbreuk
wordt gedaan aan den eerbied voor het voorgeslacht en het hooghouden der onder
bangen strijd verworven voorrechten. Op de verhouding van de hedendaagsche
ultramontanen tegenover de geschiedenis te wijzen, achtte hij van groot belang,
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en hij ondernam die taak in De Tijdspiegel van 1891, door te spreken over Nederland
en den opstand tegen Spanje, Duitschland en het optreden van Maarten Luther.
Bepaaldelijk werd de wijze van geschiedschrijven door den Duitscher Jansen op de
kaak gesteld.
Zijne sympathie bezat daarom ook de Evangelische Maatschappij, die het
Ultramontanisme als den vijand van de godsdienstige en staatkundige vrijheid in
Nederland wil te keer gaan. In de samenkomsten harer Departementen en in hare
algemeene vergadering is hij als spreker opgetreden, gelijk hij ook in de
godsdienstoefening van den Protestantendag te Helmond nog slechts enkele jaren
geleden met warme ingenomenheid voorging.
Meer echter dan op theologisch heeft zijne pen zich bewogen op letterkundig
gebied.
Toen in 1861 Gelderland geteisterd werd door den watersnood, schonk hij ten bate
van de noodlijdenden zijn Roode Teun. De Guldenseditie gaf (1862) in hare serie
eene plaats aan zijne novelle Antonie van Bockhorst, eene episode uit de eerste dagen
der Hervorming in en om Nijmegen. De aanteekeningen getuigen van de ernstige
voorstudiën, door den schrijver gemaakt. Een tiental jaren later verrijkte hij de
letterkunde andermaal met een Tweetal historische novellen aan de geschiedenis van
Nijmegen ontleend, wederom tot een weldadig doel. De eerste, Eene Kleefsche furie,
speelt in 1364; de tweede, Mooi Grietje, in den tijd der Fransche overheersching,
1672-1674. Ook bevatte de Geldersche Almanak meermalen een stuk van zijne hand,
hetwelk betrekking heeft op de geschiedenis van Gelderland.
Voorts schreef hij Zonnestraaltjes in de ziekenkamer (Tiel, 1864), waaruit een
hoofdstuk ‘vrees voor het sterven’ later afzonderlijk werd uitgegeven ten voordeele
der slachtoffers van den brand te Genemuiden. Ook gaf hij een
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verdienstelijken Gids voor Nijmegen en omstreken; Photogrammen (Nijmegen, 1870)
een werkje van zuiver letterkundigen aard, en de novelle: Licht uit duisternis, in de
bloemlezing uit den Christelijken Volksalmanak, door dr. E. Laurillard verzameld
onder den titel Voor hoofd en hart.
Intusschen was in 1865 begonnen de vertaling van Streckfuss. De boeiende
verhaaltrant van dit werk maakte het inderdaad geschikt om ‘de geschiedenis der
wereld aan het volk’ bekend te maken. Eerbiedwekkend is de arbeid aan de vertaling
besteed, te meer wanneer men weet dat meermalen de inhoud dezer reeks van tien
deelen niet overgezet kon worden maar eene omwerking vereischte, en dat het
slotgedeelte naar het handschrift moest bewerkt worden. Het laatste deel zag het licht
in 1877, bij Van den Heuvel en Van Santen te Leiden.
Daar dit werk eindigt met de vrijwording van de Staten van Noord-Amerika, werd
als vervolg gegeven eene bewerking van de laatste vier deelen van Weber's
geschiedenis (Haarlem, Tjeenk Willink). Deze arbeid, in 1880 begonnen, was 1887
voltooid.
Ter verpoozing van dezen veelomvattenden arbeid werd in 1878 voor de Mannen
van Beteekenis de levensschets van Leopold Von Ranke geschreven.
Ook journalistische arbeid was hem niet vreemd; het voornaamste daarvan
vermelden wij straks.
Poëzie heeft Ter Haar weinig uitgegeven, hoewel in dit opzicht twee deelen van
den geest zijns vaders op hem waren uitgestort, en hij meermalen wat er woelde en
bruiste in zijn gemoed heeft klanken gegeven. Dit was hem zelfs een onweerstaanbare
behoefte. Vooral groote smart dwong hem zijn aandoeningen te uiten in poëzie.
Wanneer dan een gedachte bij hem opkwam, zoo had hij geen rust voordat hij den
juisten vorm gevonden had.
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Het roofde hem zelfs den slaap, die anders zelden zijn gezonde natuur ontvluchtte.
Was het gedicht af, dan keerde ook de rust terug. Zijn vrienden, ook zijn vader, gaven
hem den raad, zulke gedichten niet te maken, zijn gevoel te bedwingen: hij kon niet
anders, en juist nadat hij aan zijn gemoedsbezwaren op de door hem gewenschte
wijze had lucht gegeven, kwam zijn zenuwgestel tot bedaren.
Hij bezorgde eene hoogst verdienstelijke metrische vertaling der poëzie van Frits
Reuter in de nieuwe uitgaaf van diens geschriften, en bewerkte eveneens in poëzie
de Noorsche vertelling van Felix Dahn: Sigwalt und Sigridh. Voorts zagen enkele
gelegenheidsdichten het licht; meerdere bleven in portefeuille, evenals voordrachten
en tooneelstukjes voor particuliere gelegenheden bestemd. Het meest bekend is wel
zijn zang des tijds Aan Gladstone gericht. Toen de groote Engelsche staatsman een
oogenblik van verbijstering doorleefde, en, in 1881, macht wilde doen gaan boven
recht, toen deed onze dichter een beroep op zijn geweten en eischte van hem de
vrijheid voor Transvaal.
Zoo niet, al roemt u w heir op menige victorie,
Al telt zijn krans weldra een nieuw gewonnen blad,
Weet, eens getuigt naar recht de Muze der historie:
Oud-England bracht zijn eer ten offer aan zijn glorie,
't Heeft met onschuldig bloed zijn wapenbord bespat.
Zeg, Gladstone! wilt gij dat?

Diep treffend zijn die woorden, waarmee het gedicht eindigt, woorden helaas! van
droeve actualiteit.
In 1878 verschenen Grafbloemen uit den vreemde en van eigen grond. Tusschen
de poëzie zijn enkele prozastukjes opgenomen. De inhoud vermeldt welke gedichtjes
oorspronkelijk zijn.
Over den volksdichter Klaus Groth schreef Ter Haar een stuk vol warmte in De
Tijdspiegel, jaargang 1899. Hetzelfde jaar bevatte de almanak De Liefde sticht het
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gedichtje Een kindertuintje, waarin hij een vriendelijk trekje van een zijner
kleinkinderen verhaalde.
Ter Haar, die een man des woords was bij uitnemendheid; wiens pen blijk gaf van
buitengewone vruchtbaarheid; hij is een man van de daad geweest als weinigen.
In zijne toespraak na Ter Haar's overlijden door den Nijmeegschen predikant dr.
I.M.J. Hoog gehouden, karakteriseert deze hem als een man met een sterk sprekende
individualiteit; een man in wien de kracht van het initiatief in hooge mate leefde.
Wel voegt hij er bij, dat die kracht sterker aanwezig was dan de gave om zich lang
en geduldig met hetzelfde bezig te houden, daar zijne levendige natuur behoefte had
aan afwisseling. Wanneer hij den stoot had gegeven, dan waren er soms anderen
noodig om hem bij te staan in de voltooiing van het eens begonnen werk. Maar juist
aan zulke mannen is vaak gebrek. In een tijd waarin alles aan vereenigingen en
bonden wordt opgedragen, is er groot gevaar, dat de kracht van het persoonlijk
initiatief gaat sluimeren in de menschen; daarom zijn mannen als Ter Haar van groote
beteekenis voor hunne tijdgenooten.
Zoo hebben zij hem gekend, de burgers van dat Nijmegen dat hij lief had gekregen
met zijn geheele hart, aan welks stoffelijke en zedelijke welvaart hij arbeidde naar
vermogen en waaraan hij de hem geschonken talenten gaarne dienstbaar maakte.
Behalve in zijn betrekking van predikant heeft hij in de bloeiende Waalstad
verbazend veel gewerkt.
Toen de afdeeling der Vereeniging tot afschaffing van sterken drank, van welke
Ter Haar een groot voorstander was, begon te kwijnen, richtte hij met zijn ambtgenoot
Herderscheê, die reeds als student lid der Afschaffing was, eene vereeniging op,
waaraan de naam ‘Volksheil’
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werd geschonken. Op hare bijeenkomsten werd altijd de sterke drank geweerd. Daar
werden lezingen en voordrachten gehouden, welke aan de burgerij een nuttigen en
aangenamen avond verschaften. Toen het getij verliep werden de bakens verzet. Ook
in deze vereeniging, gelijk bij eigenlijk alle genootschappen, bleek de tijd der
belangstelling in uitsluitend lezingen aanhooren voorbij te zijn. Of zij nu toch, op
het voorbeeld van anderen, hoorders zou trachten te lokken door lichtbeelden en
andere vertooningen? Meer dan dit beoogde zij thans veredeling van het
volksvermaak; zoodat van haar uitgingen zeer goede volksconcerten en voorts
tooneelvoorstellingen, nu en dan afgewisseld door voordrachten, liefst zulke die een
komischen trek vertoonden. Volksheil is het ook geweest, dat het aanzijn geschonken
heeft aan de Nijmeegsche Volkszangschool. Van deze vereeniging was Ter Haar de
voorzitter, en wat meer zegt de bezielende kracht.
Hoezeer de volkszang hem ter harte ging, daarvan kan getuigen Nijmeegsch
Mannenkoor, hetwelk nimmer tevergeefs bij hem aanklopte, wanneer een cantate
voor eenige uitvoering werd begeerd. Het hem aangeboden eerelidmaatschap was
wel verdiend.
Welk een man van de daad Ter Haar is geweest moge voorts blijken uit de volgende
gebeurtenis, die op zichzelf van weinig aanbelang, voor de kennis van den man zeer
kenschetsend is. Toen jaren geleden het gebruik van het slachtmasker werd aanbevolen
als de minst pijnlijke wijze om het dier te dooden, bleken de Nijmeegsche slagers geen uitzondering trouwens op den regel - van die nieuwigheid niet gediend. Om
hen te overtuigen van de zijns inziens voortreffelijke werking begaf Ter Haar zich
op zekeren dag naar een slachthuis, en paste er eigenhandig het slachtmasker toe.
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Tellen wij verder de rij genootschappen en vereenigingen op, waarin hij tot het einde
zijns levens zitting had, dan komen wij tot een eerbiedwekkend getal.
Hij was tweede voorzitter van de Vereeniging D.E.S. (Door Eendracht Sterk),
welke ten doel had bevordering van de viering van Koninginnefeesten te Nijmegen.
Wanneer zulke feesten georganiseerd werden, waartoe juist de laatste jaren buiten
31 Augustus zelf meermalen gelegenheid bestond, dan toonde Ter Haar bij het in
elkaar zetten een bijzondere handigheid.
Na zijn emeritaat had hij opgehouden rechtens lid van den kerkeraad te zijn. Maar
men wilde hem niet missen in een college, waarin hij zoovele jaren zitting had gehad
en door praktische adviezen het heil der gemeente had bevorderd, en schonk hem er
spoedig weer eene plaats in de kwaliteit van ouderling.
In het bestuur der afdeeling Nijmegen van den Nederlandschen Protestantenbond,
waaraan hij werkzaam was verbonden, had hij stem als adviseerend lid.
Hij bekleedde het voorzitterschap van het departement Nijmegen der Evangelische
Maatschappij, van de Nederlandsche Gustaaf Adolf-Vereeniging, afdeeling Nijmegen,
en eveneens van die van het Nederlandsche Zendeling-genootschap. Voorts was hij
penningmeester van ‘Dorcas’, secretaris der Nijmeegsche Vereeniging tot behoud
van boetvaardige gevallen vrouwen en tot wering der prostitutie; lid van het Bestuur
der afdeeling Nijmegen van Christelijk Hulpbetoon en van de Ned. Z. Afrikaansche
Vereeniging.
Aan het Nijmeegsche Weekblad werkte hij geregeld mee, evenals vroeger aan de
Nijmeegsche Nieuwsbode, beide couranten die haar ontstaan te danken hadden aan
de behoefte om eenig ander plaatselijk orgaan te bezitten
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dan de alleronzijdigste Nijmeegsche Courant. Met den voormaligen rector Mr. J.B.
Kan was hij redacteur van de Nieuwsbode, waarvoor hij wekelijks het buitenlandsch
overzicht schreef. In het Weekblad verscheen als laatste werk zijner hand een
levensschets van den wethouder Graadt van Roggen, aan wien Nijmegen voor zijn
uitbreiding en zijn bloei zooveel te danken heeft. De monumentale brug, welke
Valkhof en Kelfkensbosch verbindt, is een hulde ter herinnering aan hetgeen Van
Roggen in vereeniging met de raadsleden Francken en Terwindt voor Nijmegen heeft
gedaan. Het artikel van Ter Haar bleef helaas! onvoltooid. Voor hij het ‘einde’ kon
plaatsen was 't reeds voor hem zelf gekomen.
Niemand die den 28sten September 1901 den zeventigjarige kwam begroeten, had
kunnen vermoeden, dat hij zijn laatste levensjaar was ingetreden. Hijzelf zeker
allerminst, daar hij genoot van gezondheid en levenslust en zich van zijn werkkracht
volkomen bewust was. Maar toen de ziekte hem aantastte, sprak hij in oogenblikken
van helderheid des geestes als zijn gevoelen uit, dat men hem spoedig naar Rustoord
brengen zou.
Wie de poort van deze op een half uur afstands van Nijmegen bezijden den
Groesbeekschen weg bekoorlijk gelegen begraafplaats doorgaat, leest daar op
marmeren plaat deze regelen, door Ter Haar gedicht bij de inwijding:
Gewijde plek van stillen vrede,
Ook na des levens bangsten strijd,
Deel gij uw troost den droeve mede,
Die hier der scheiding smarte lijdt,
En, onder stil geslaakte bede,
Zijn bloem, zijn traan den doode wijdt.
Hem ruische hier een stem in de ooren:
Al wat ooit werd uit God geboren,
Gaat niet in 't stervensuur verloren,
Het overwint èn lot en tijd.
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Eene talrijke schare was bij de ter aarde bestelling aanwezig. Nog meerderen volgden
in den geest de plechtigheid. Want hoevelen had Ter Haar aan zich verplicht door
zijn onderwijs en voorlichting, door zijn hartelijkheid en hulpvaardigheid. Zoo ergens
hulp geboden moest worden, was hem geen moeite te groot, geene opoffering te
zwaar om deze te verschaffen. Dank was er in de zielen voor de vele gaven en
krachten, hem geschonken, omdat hij deze steeds had aangewend tot heil van zijnen
medemensch.
Zulk een leven mag een gelukkig leven worden genoemd.
J. HERDERSCHEÊ.
's-H e r t o g e n b o s c h , Juni 1902.
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Levensbericht van Charles Marius Dozy.
Een gevoel van diep leedwezen bevangt mij, nu ik een stuk heb te wijden aan de
nagedachtenis van een tijdgenoot, met wien ik vijf en twintig jaren lang op
vriendschappelijken voet verkeerde. Diep leedwezen over het heengaan van den
vriend niet alleen maar tevens van den beoefenaar der wetenschap, van den man, die
nog zooveel had kunnen zijn voor zijn gezin, voor zijne vrienden en stadgenooten,
voor het vak zijner keuze. Ik had gaarne gewild, dat anderen de taak zouden hebben
aanvaard, die ik thans ga opnemen, anderen, meer bevoegd dan ik om hem in zijne
verschillende werkzaamheden na te gaan; maar die anderen hadden bezwaren,
onoverkomelijke bezwaren en het levensbericht van Dozy mocht toch in deze bundels
niet ontbreken: zoo ben ik er toe gekomen ten slotte de taak op mij te nemen1.
Charles Marius Dozy werd den 29sten September 1852

1

De heer Petit was zoo vriendelijk de niet geringe moeite op zich te nemen om deze schets te
verrijken met eene nauwkeurige bibliographie van al Dozy's in allerlei tijdschriften verspreide
grootere en kleinere geschriften. Een hartelijk woord van dank zij hem daarvoor gebracht.
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te Leiden geboren uit eene familie, die reeds sedert de eerste helft der 17de eeuw in
deze stad gevestigd was1. Zij behoorde tot de talrijke emigranten uit de Waalsche
gewesten, die hier een toevlucht hadden gevonden voor hun geloof, toen het volledig
herstel der Spaansche heerschappij in het Zuiden hun het leven in hun geboortestreek
bij Valenciennes onmogelijk had gemaakt. De Dozy's behoorden ongetwijfeld niet
tot de vermogende Réfugiés dier dagen en onze vriend, die met grooten ijver de
geschiedenis van zijn geslacht placht na te speuren, die geen reizen, geen moeite,
geen geld spaarde om in archieven, hier en elders, bij overal verspreide verre neven
en nichten van allerlei rang en stand persoonlijk inlichtingen in te winnen, was sedert
lang tot het besluit gekomen, dat zijne voorvaderen, eenvoudige handwerkslieden,
oudtijds hun naam (d'Ozy) niet ontleenden aan eenig adellijk geslacht, zooals de
menschelijke ijdelheid velen in een dergelijk geval te goeder trouw doet gelooven,
maar eenvoudig aan het plaatsje, thans in Noord-Frankrijk, van waar zij afkomstig
waren. Hoe dikwijls hebben wij, zijn vrienden, vriendschappelijk gespot met zijn bij
dergelijke onderzoekingstochten blijkend familiezwak, zijn hartstochtelijke begeerte
zelfs om te weten te komen, welke plaats deze of gene in onze oogen weinig
merkwaardige onafzienbaar verre bloedverwant in den familiestamboom verdiende
in te nemen! Maar het was meer dan familiezwak, meer dan persoonlijke liefhebberij
in zulke zaken wat hem daarbij bezielde: het was een sterke behoefte aan
geschiedkundig weten, aan geschiedkundige verklaring ook van zijn eigen bestaan,
wat hem daarbij dreef, en onze spot werd altijd getemperd door zijn weten-

1

De eerste van dien naam stierf in 1647 te Leiden.
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schappelijken ernst bij die tot in bijzonderheden afdalende genealogische studiën.
Die liefde voor geschiedkundig onderzoek was hem reeds in zijn prille jeugd eigen,
zij zat hem in het bloed. En daarbij kwam een andere eigenschap, die hem evenzoo
reeds zeer vroeg onderscheidde: zijn lust, neen ook weder zijn hartstocht, voor het
verzamelen. Hij was evenzoo goed een geboren verzamelaar als van aanleg een
beoefenaar der geschiedenis. Hij dreef de liefhebberij van verzamelen wel niet zoo
ver als een veel oudere stadgenoot, die zelfs zijn pilledoozen en de befjes van zijne
apothekersfleschjes met zorg bewaarde en chronologisch rangschikte, maar hij ging
in dit opzicht soms zeer ver, verder dan de spotlust zijner vrienden wederom kon
gedoogen. Maar ook hier moet worden erkend, dat die spotlust soms te ver ging,
want slechts zelden strekte Dozy's lust tot verzamelen zich uit tot zaken, die de moeite
van het verzamelen nauwelijks waardig geacht konden worden. De belangrijke
verzamelingen van prenten en teekeningen, die hij naliet en voor een groot gedeelte
aan de stad Leiden, ten deele bij zijn leven schonk, ten deele vermaakte, voorzoover
zij op die stad betrekking hadden, vonden haren oorsprong reeds in de kleine
collectiën, die hij in zijne jeugd aanlegde. Hij vermeerderde ze aanhoudend door
aankoop, vooral door den koop der groote collectiën Van Lelyveld en Muller Massis.
De eerste dezer collectiën, die hij op de zolders van het gerechtsgebouw te Hoorn in
verwaarloosden staat had ontdekt en van den ondergang gered, muntte uit in zeldzame
en kostbare, ook fraaie exemplaren, die hij gaarne liet zien. De leden der Historische
Commissie onzer Maatschappij herinneren zich met groote voldoening de
kunstbeschouwingen, waarop hij hen nu en dan onthaalde; ook in het
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Stedelijk Museum te Leiden gaf hij eene dergelijke kunstbeschouwing bij gelegenheid
der huldiging onzer Koningin in 1898; vele beoefenaars onzer kunstgeschiedenis
hadden toegang tot zijne verzamelingen.
Die twee eigenschappen: liefde voor verzamelen en voor geschiedkundige studie,
kon hij in de kalme jaren zijner jeugd ontwikkelen. Hij bracht die jeugd gedeeltelijk
in het buitenland door. Zijn vader, Dr. François Dozy, die te Leiden de geneeskundige
praktijk uitoefende, heeft hij vroeg, reeds in 1856, verloren; zijne moeder was eene
stille vrome vrouw, die met de beperkte financiëele middelen, die haar ten dienste
stonden, haren lichamelijk niet sterken jongsten zoon met groote zorg omringde en
zelfs wat al te bezorgd scheen om hem met de buitenwereld in aanraking te brengen.
Zij leefde met de haren geruimen tijd te Neuwied, later te Clausthal in den Harz en
te Hannover, waar de jonge Charles zich allengs minder ontvankelijk toonde voor
de godsdienstige richting, die zij zelve was toegedaan. Ook het leven in Duitschland,
te midden van Duitschers, was reeds spoedig weinig naar den zin van onzen jongen
Hugenoot, wiens sterke Fransche sympathieën vooral in de jaren van spanning
omstreeks 1870 hem meer en meer afkeerig maakten van den Duitschen volksaard.
Toch vergat hij nooit wat hij aan dat verblijf in Duitschland en het onderwijs op de
Duitsche Realschulen voor de vorming van zijn geest te danken had, al betreurde hij
later wel eens het ongeregelde en afwisselende van het onderwijs, dat hij bij dat
reizen en trekken had genoten. Ook het teruggetrokkene huiselijk leven in den
Hernhutter kring, waarin zijne moeder zich liefst bewoog, heeft hij later in zeker
opzicht wel betreurd, want hij hield er voor lange jaren, in het bijzonder voor zijn
jongelingstijd, een soort van
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schuwheid en onhandigheid tegenover de buitenwereld uit over, die hemzelven later
wel eens hinderde. Toch ging met deze schuwheid eene beslistheid van meening
gepaard, die, dikwijls in scherpen vorm geuit, nauwelijks vereenigbaar scheen met
de gewone bescheidenheid en teruggetrokkenheid van zijn uiterlijk optreden en
menigeen, die hem niet goed kende, ten zeerste verbaasde.
Zijne moeder keerde eindelijk met de haren naar het vaderland terug en vestigde
zich tijdelijk te Zutphen, waar Charles de H.B.S. bezocht en daarna zich voor het
beruchte admissie-examen voorbereidde. Als een wat ongeregeld maar toch behoorlijk
verstandelijk ontwikkeld, als een rein en onbedorven, ja zelfs eenigszins kinderlijk
jongman begon hij in 1872 - hij was reeds een jaar vroeger als student ingeschreven
- zijn studentenleven als jurist te Leiden, waar zijn moeder zich eindelijk weder
gevestigd had.
Dat studentenleven verliep onder het zorgend oog zijner moeder, bij wie hij in
huis woonde, wederom, vooral in de eerste jaren, in stille teruggetrokkenheid. Onze
vriend, die bij zijne komst aan de Akademie reeds twintig jaar was, ging met slechts
zeer enkele studenten om. Lid van het Studentencorps was hij, maar ook weinig meer
dan dat: min of meer rumoerige corpsgezelschappen vermeed hij en eerst
langzamerhand, toen hij met sommige studenten uit zijne buurt, de Hooigracht, in
kennis gekomen was, begon hij zich met iets meer gemak onder zijne tijdgenooten
te bewegen. Het was in dien tijd, dat ik, een paar jaren jonger student dan hij, hem
leerde kennen; zijne vrienden en kennissen waren in hoofdzaak ook de mijne. Het
bleek spoedig, dat onze vriend, hoewel reeds meer dan twee jaren aan de Akademie,
vrij wat minder ‘wereldwijsheid’ bezat dan wij, aankomende studenten,
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al hadden ook wij van dat artikel niet veel aan te bieden, terwijl ook wij om allerlei
redenen niet behoorden tot hen, die in het corps veel van zich deden spreken.
Toch had de ruimere omgang spoedig een goeden invloed op hem en genoot hij
van de toenemende wrijving van denkbeelden.
De eigenlijke juridische studiën behaagden hem weinig; hij voelde zich meer tot
historische studie aangetrokken, las veel oudere historische literatuur en volgde,
voorzoover hij daartoe den tijd vond, de colleges van zijn beroemden neef, den
hoogleeraar, met nog meer belangstelling die van Fruin. Deze laatste brachten hem
er zelfs toe zich te wagen aan de beantwoording eener prijsvraag over de Geschiedenis
der maatregelen, door de Bourgondische en Oostenrijksche landsheeren genomen
om meer eenheid in het bestuur en in de rechtspraak der Nederlanden te brengen.
Het was hem eene groote teleurstelling, dat zijne werkelijk groote moeite niet met
meer succes dan eene ‘eervolle vermelding’ bekroond werd, maar het viel niet te
ontkennen, dat er meer voorbereiding noodig was dan hij had kunnen hebben om
een dergelijk omvangrijk onderwerp te behandelen: hij had de studie der geschiedenis
totnogtoe meer als verpoozing, als liefhebberij dan als werkelijk wetenschappelijke
beoefening opgevat; bovendien had hij niet genoeg het onderscheid in het oog
gehouden tusschen het belangrijke en het onbelangrijke in de gegevens, die hij had
gebruikt. Zijn hevige afkeer van Duitschland kwam in het geschrift herhaaldelijk
aan den dag; maar het motto: ‘Wat walsch is valsch is, sla dood! Dat volk wil zich
niet door Duitschers laten beheerschen’, toonde ook zijn krachtigen nationalen zin,
al verloochende hij nooit zijne sympathie voor Frankrijk en het Fransche volk.
Eenigszins ontmoedigd, zag hij er thans van af
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zich vooreerst met meer ernst aan die studie te wijden, totdat de omstandigheden
hem er toe brachten zich opnieuw op dien weg te begeven. Hij zette zijne juridische
studiën voort, hoewel met weinig lust.
Een belangrijke plaats neemt in zijn studentenleven de stichting van het weekblad
Minerva (1875) in, eene onderneming, die in hoofdzaak door enkele zijner beste
vrienden en bekenden, ontstemd over de wijze, waarop de redactie der ‘Vox
Studiosorum’ toen werd geleid, op het getouw werd gezet en waaraan ook hij
werkdadig heeft medegeholpen. Met grooten ijver heeft hij de redactie van dat op
democratischen leest geschoeid studentenweekblad in hare eerste moeilijke jaren
krachtdadig gesteund, totdat zijne promotie op 11 November 1876 aan zijn
studentenleven een einde maakte. Hij promoveerde op niet minder dan 66 stellingen,
waaronder meer dan eene de aandacht trekt met het oog op de beslistheid zijner
meeningen zoowel als op het historisch karakter zijner juridische ontwikkeling.
Een groot wetkenner, een geboren jurist is hij niet geweest; de eigenlijke juridische
studiën trokken hem slechts weinig aan. Het is dan ook geen wonder, dat hij, onhandig
en weinig geoefend spreker, meer een man der studeerkamer dan voor het volle leven,
weinig lust betoonde om zich als advokaat aan de rechtspraktijk te wijden of een
rechterlijke betrekking na te jagen. Met beide handen greep hij de hem reeds vóór
zijne promotie aangeboden gelegenheid aan om zich als adjunct-commies bij de
provinciale griffie te Haarlem aan de administratie te wijden. Hij werd geplaatst in
de afdeeling statistiek en legde zich met den brandenden ijver, die hem van jongs af
bezielde bij alles wat hij begon, toe op de zaken, waarmede zijn werkkring hem in
aanraking bracht. Een
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stukje over ‘het bezit in de doode hand en officiëele statistiek’, in dezen tijd door
hem bewerkt, gaf getuigenis van zijn begeerte om zich ‘erin te werken’.
Maar het bureau-werk voldeed hem niet en met vreugde gaf hij reeds in Mei 1878
deze betrekking op voor die van commies-redacteur van finantiën aan de
gemeentesecretarie te Amsterdam. Ook deze post, waarin hij vooral de gemeentelijke
inkomstenbelasting had na te gaan, kon hem op den duur niet bevredigen. Hij had
zijne genealogische nasporingen nooit opgegeven en gevoelde zich nog altijd tot
historische studiën aangetrokken, vooral nu de aan de Akademie ondervonden
teleurstelling op dit gebied langzamerhand geweken was voor beter inzicht in wat
hem had ontbroken. Dit inzicht werd gewekt door den vriendschappelijken omgang
met den begaafden De Roever, toen reeds sedert eenige jaren adjunct-archivaris van
Amsterdam.
Te Amsterdam is Dozy eigenlijk eerst tot volle ontwikkeling, tot besef van zijn
werkelijk talent gekomen. Ik herinner mij duidelijk, hoe wij, zijne vrienden uit Leiden,
omstreeks 1880 onzen goeden maar nog altijd wat jongensachtigen vriend met eenige
verbazing plotseling als een man zagen optreden. De drukke omgeving der groote
stad, de levendige omgang met jongelui van aanleg en veelzijdige vorming en
inzichten had een voortreffelijken invloed op hem gehad. Tot De Roever voelde hij
zich het meest aangetrokken. De liefde tot de oude kunst, de schilder- en graveerkunst
vooral, van Oud-Holland hadden beiden van der jeugd af gemeen; beiden waren
bezield met groote lust voor verzamelen, verzamelen van schriftelijke zoowel als
van andere gegevens voor de intiemere kennis van het historisch leven onzer vaderen;
beiden gevoelden geestdrift voor het onderzoek
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van het verledene tot in zijne schijnbaar kleinste bijzonderheden, ja daarin misschien
vooral. Hier vond Dozy eindelijk wat hij wenschte, het veld van werkzaamheid, dat
geschikt was voor zijn thans in korte jaren tot vollen wasdom gerijpten geest. Met
De Roever en zijn kring in steeds nauwer betrekking, ging hij in 1883 van de
Amsterdamsche secretarie met haar bureau-arbeid, die hem op den duur verveelde,
over naar het archief, waar hij dadelijk als adjunct-archivaris naast De Roever kwam
te staan. Een dergenen, die na zijn dood de pen hebben opgenomen om zijn leven te
herdenken, Mr. S. Gratama, wijst in een voortreffelijk artikel1 terecht op een zin in
Dozy's levensbericht van De Roever, waaruit ten duidelijkste de strekking van de
werkzaamheid des laatsten blijkt: De Roever wilde ‘het archiefgebouw maken tot
een middenpunt van historische studie’. Daaraan heeft Dozy met zijn vriend drie
jaren lang met alle kracht gearbeid en tal van kleinere en grootere tijdschriftartikelen
van zijne hand zijn de resultaten geweest van zijne ijverige werkzaamheid op dit
gebied. De heer Gratama wijst evenzeer terecht op de schaduwzijde van deze opvatting
der taak van den archivaris. De Roever heeft meer gedaan voor de historische studie
van Amsterdam, voor de studie der geschiedenis van het vaderland in het algemeen,
der kunst- en der handelsgeschiedenis vooral, dan voor de ordening der weldra onder
zijne hoofdleiding geplaatste verzameling. Hij legde er zich minder op toe om het
Amsterdamsche archief te ordenen en bruikbaar te maken voor het onderzoek van
anderen, dan wel op het zelf aan den dag brengen van meestal belangrijke gegevens
in dat archief aanwezig maar sedert lang ver-

1

Verschenen in het Nederl. Archievenblad, 1900/1, blz. 171 vlg.
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borgen of vergeten. Een archivaris is niet in de eerste plaats beoefenaar der
geschiedenis als wetenschap maar veeleer ambtenaar, aangewezen voor de ordening
van het archief en tot het voorlichten der gemeentelijke of rijksregeering, waar zij
voorlichting uit het verledene noodig heeft. Eerst daarna mag de wetenschappelijke
hulp aan andere onderzoekers te verleenen, mag de eigen studie van den archivaris,
de openbaarmaking van de schatten van het archief, de samenstelling van eigen
historische studie aan de beurt komen. Dozy zag spoedig het goed recht van deze
beschouwing in, al bewoog hij zich in het eerst onder den machtigen persoonlijken
invloed van zijn Amsterdamschen vriend in dezelfde sfeer van gedachten als deze.
En eigenlijk heeft hij zich nooit geheel aan deze sfeer kunnen onttrekken, al gaf hij,
onder den invloed van de denkbeelden, die zich in de Vereeniging van archivarissen
steeds krachtiger baan braken, zich ten slotte gewonnen aan den nieuwen stroom.
Hij wist, dat deze eisch den archivaris groote zelfverloochening ten plicht stelt. Hij
wist, dat juist die eigen historische studie dikwijls ten goede zal komen aan het werk
der ordening en voorlichting van anderen. Hij wist, dat noch de bezwaren dier
zelfverloochening, noch het nut dezer eigen studie mag doen vergeten, dat de eerste
plicht van den archivaris gelegen is in die ordening en die voorlichting, waarvan ik
sprak. Maar geheel met de nieuwe denkbeelden verzoend is Dozy toch nooit geweest
en tot het einde toe heeft hij zijne bezwaren gehad tegen de nieuwe richting in het
archiefwezen, bezwaren, die hij zelden formuleerde maar die toch in zijne wijze van
werken duidelijk op den voorgrond traden. Met dat al toonde hij zich tegenover
talloos velen steeds de hulpvaardige man, die bereid was om aan anderen den arbeid
in zijn archief
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zoo gemakkelijk mogelijk te maken, ja zelfs, als hij hen en hun inzicht voldoende
vertrouwde, anderen met zijne eigene aanteekeningen te helpen.
De talrijke artikelen, die Dozy in deze jaren in het licht zond, zijn als winst voor
onze kennis van het verleden van ons volk te beschouwen. Zij zijn niet altijd van
even groot belang voor die kennis en telkens worden wij daarbij weder herinnerd
aan de boven aangehaalde uitspraak van de Faculteit over Dozy's gebrek aan
onderscheidingsvermogen tusschen wat belangrijk en onbelangrijk mag heeten; aan
den vorm is niet altijd zorg besteed en het was blijkbaar in hoofdzaak te doen om de
feiten zelf, niet om hun samenhang met het geheel onzer kennis; het is materie voor
wetenschappelijk onderzoek dikwijls meer dan resultaat daarvan. Maar met dat al,
het zijn mededeelingen, waarop men vertrouwen kan, aardige opmerkingen en
bijdragen tot de kennis van het verledene in ruimen omvang. En dat zij niet meer in
samenhang zijn gegeven, meen ik te moeten verklaren uit de eigenaardige
ontwikkeling van Dozy als historicus.
Die ontwikkeling was zeer ongeregeld geweest. Te hooi en te gras had Dozy kennis
gemaakt met de historische literatuur, met de bronnen onzer geschiedenis; aan de
Akademie had hij een paar jaren de aantrekkelijke colleges van Fruin geregeld
bijgewoond, maar zijne juridische studiën, in betrekkelijk korten tijd volbracht,
hadden hem weinig tijd gelaten voor ernstige studie met betrekking tot die colleges.
Zijne studie van geschiedenis aan de Akademie was meer een goed soort van
dilettantisme dan geregelde wetenschappelijke beoefening geweest. Na zijn
akademietijd was die studie eenige jaren lang op den achtergrond gekomen, ja in
zuivere familie-genealogie ver-
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loopen. Thans, te Amsterdam, was zij weder opgevat maar aan een opnieuw beginnen,
aan het leggen van een degelijken grondslag kwam hij nu niet meer toe. Hij wierp
zich op het voorbeeld van en in samenwerking met De Roever op eenmaal in den
stroom van het onderzoek der bijzonderheden, zonder zich eerst rekenschap te geven
van den samenhang van het geheel. Dat gemis aan geregelde, opzettelijke vorming
heeft op zijne gansche werkzaamheid als geschiedkundige een remmenden invloed
gehad, hoeveel dank wij hem ook verschuldigd zijn voor wat hij ten behoeve onzer
wetenschap heeft gedaan.
Hij heeft daarvoor veel gedaan, meer dan de meesten onzer weten. Dat hij veel
over had voor zijn vak, blijkt uit de weinig bekende omstandigheden zijner benoeming
tot archivaris van Leiden.
Toen de oude Leidsche archivaris, de heer Rammelman Elsevier, overleed, was
men te Leiden er op uit thans de leiding van het zoo belangrijke gemeente-archief
op te dragen aan een ervaren vakman, die allereerst orde zou scheppen in de sedert
een paar eeuwen, eigenlijk sedert Jan van Hout, den beroemden secretaris tijdens het
beleg, in denzelfden staat gebleven verzameling. Jan van Hout had de regeling van
het archief ter hand genomen: honderden charters, tal van registers waren door dezen
bekwamen en onvermoeiden ambtenaar nagegaan, geordend en op voor dien tijd
alleszins voldoende wijze opgeborgen; de charters waren in afzonderlijke papieren
omslagen van elkander gescheiden, voorzoover zij niet bijeen behoorden, daarna in
chronologische orde in doozen verzameld; de registers waren in goede orde
bijeengeplaatst. Latere secretarissen veranderden weinig in die inrichting en voegden
alleen nieuwe doozen en registers bij de oude, terwijl zij zich niet de moeite gaven
om de
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charters enz. op dezelfde wijze als Jan van Hout behoorlijk van elkander te scheiden.
De zorg van Mr. D. van Royen redde in 1734 een groot deel der schatten van het
archief van den ondergang door vocht en knaagdieren. Zoo heeft o.a. Van Mieris het
archief kunnen gebruiken. Zoo vond het de Leidsche hoogleeraar Kluit, die in het
begin der 19e eeuw de charters nauwkeurig beschreef en van de rest een overzicht
samenstelde. Kort na het midden der eeuw liet de secretaris Van Puttkammer de
gansche verzameling op een ruim bovenvertrek van het stadhuis in kasten opbergen
na haar summier te hebben laten rangschikken.
Zoo vond Rammelman Elsevier haar, toen hij in 1855 archivaris van Leiden werd.
Hij veranderde aan de inrichting weinig. Zijn Inventaris geeft een vrij nauwkeurig
overzicht van wat er in het archief aanwezig was maar aan betere organisatie
overeenkomstig de behoeften en denkbeelden van den tijd werd niet ernstig gedacht.
Toen ik in het najaar van 1879 mijn arbeid ter voorbereiding van mijn Hollandsche
Stad in de Middeleeuwen begon, was de toestand van het archief nog vrij wel
onveranderd: de stedelijke charters lagen nog rustig in de omslagen van Van Hout,
de overige charters door elkander in doozen; de registers stonden in chronologische
orde in de hooge kasten op het straks genoemde bovenvertrek, vanwaar een en ander
moest worden gehaald om te worden ingezien in het donkere hol, waar de archivaris
dag in, dag uit zijne genealogische en andere kleine historische nasporingen deed en
een enkele bezoeker hem gezelschap hield.
Dozy wist, toen hij te Leiden kwam solliciteeren, dat hij veel te doen zou hebben,
alvorens het Leidsche archief eenigszins aan bescheiden eischen van organisatie en
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bewaringswijze zou kunnen voldoen. Hij wist, dat de hem volstrekt niet onverschillige
financiëele vooruitzichten te Amsterdam beter waren dan zij ooit te Leiden konden
worden. Hij wist, dat bij zijn vertrek uit Amsterdam de dagelijksche omgang met De
Roever, die hem lief geworden was, een einde moest vinden. Maar al deze en andere
bezwaren telde hij licht, als hij dacht aan het genot, dat hem te Leiden wachtte: op
de plaats zelve te kunnen werken aan de geschiedenis der stad zijner vaderen, op den
klassieken bodem zelf waar zijn geslacht eenmaal rust en veiligheid had gevonden.
Het belangrijke besluit werd door hem niet genomen zonder rijp overleg met zijne
vrouw, Anna Maria Carolina Evers, die hem sedert 1883 het leven veraangenaamde
en zijn krachtige steun was geworden in al zijn doen en laten, met zijne
Amsterdamsche vrienden, die hem ongaarne zagen heengaan. Maar zijn levensgeluk
bleek met de zaak gemoeid en hij ging naar Leiden: daar alleen, meende hij, zou hij
met volle liefde, met volle kracht kunnen werken. Zooals De Roever zijn Amsterdam,
zoo had Dozy zijn Leiden lief.
In 1886 bracht hij zijn woonplaats naar Leiden over. Hij heeft er veel gevonden
van wat hij zocht maar ook veel ondervonden, wat hij anders zou hebben gewenscht.
Zijn huiselijk leven, waaraan hij zich met de aanhankelijkheid, die hem eigen was,
ten innigste gehecht had, werd al spoedig getroffen door den zwaren slag, die hem
zijne beide kinderen bijna te gelijk ontnam. Hij droeg het bittere leed als een man,
met diepe smart maar, gesteund door zijn trouwe echtgenoot, ten slotte met berusting.
De geboorte van een zoon in 1892 deed beiden opnieuw met moed en hoopvolle
verwachting de toekomst van hun echtelijk leven inzien. Maar ook ander leed werd
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hem niet gespaard: ook in zijn dagelijkschen arbeid liep zijn weg niet steeds op rozen.
De Leidsche gemeenteraad had een commissie van twee leden uit zijn midden
benoemd om toezicht te houden op het archief. De inzichten van deze commissie
kwamen niet altijd met de zijne overeen en onze vriend was te zelfstandig om zich
gemakkelijk aan die andere inzichten te onderwerpen. Meermalen kwam zijn gemoed
in opstand tegen de overigens niet geheel ongegronde opmerkingen hem door de
commissie gemaakt. Een paar maal zelfs liep het verschil zoo hoog, dat hij er ernstig
over dacht om zijne geliefde taak neder te leggen.
Ik sprak daar van het niet geheel ongegronde dezer opmerkingen. Boven reeds
werd gedacht aan de opvatting, die Dozy aanvankelijk met zijn vriend De Roever
gemeen had betreffende het doel der werkzaamheid van den archivaris. De commissie
verschilde in dit opzicht ten eenenmale met hem van meening en drong erop aan dat
Dozy in de eerste plaats het archief ten behoeve van den gebruiker, ten behoeve van
zijn lastgeefster, de stad zelve, zou ordenen. Van de noodzakelijkheid hiervan was
ook hij wel steeds meer doordrongen maar hij had in dit opzicht weder andere plannen
dan de commissie. Zoolang het archief ten stadhuize in het bewuste bovenvertrek en
andere kleinere vertrekken gehuisvest was, kon er intusschen van behoorlijke ordening
moeielijk ernstig sprake zijn. Dozy meende voorloopig met een algemeenen inventaris
te kunnen volstaan en dan langzamerhand tot betere ordening te kunnen overgaan;
de commissie, hoewel ingenomen met het plan voor een algemeenen inventaris,
drong aan op sneller voortgang bij de beschrijving der onderdeelen en de ordening
van het geheel. Zij meende, dat hij nog te veel de oude op-
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vatting huldigde, zich nog te weinig als archivaris, te veel als onderzoeker van zijn
eigen archief gedroeg. Zij achtte hem als onderzoeker maar zij meende, dat hij als
archivaris zijn tijd te veel versnipperde. Zoo ontstonden misverstanden, die welhaast
tot grooter moeilijkheden aanleiding dreigden te geven, toen in 1892 eene belangrijke
gebeurtenis aan de zaak nog een ander aanzien gaf.
Dat de bewaarplaatsen van het Leidsche archief onvoldoende waren, was een niet
betwist feit; dat ook het werklokaal uiterst ongeschikt was voor het doel, kon evenmin
ontkend worden. Het was reeds een vooruitgang, toen Dozy gedaan kreeg, dat hem
een betere werkzaal werd ingeruimd: de fraaie antieke weeskamer van het stadhuis,
met hare geriefelijke kasten en kastjes uiterst geschikt voor werkkamer van den
archivaris, al was zij misschien minder geschikt om tevens als werkkamer voor het
trouwens in den regel weinig talrijke archiefpersoneel en het evenmin talrijke publiek
te dienen. Welhaast sloeg men het oog op het oudste wereldlijke gebouw te Leiden,
's-Gravenstein, dat in zijn oudste deelen uit den tijd van Roomsch-koning Willem II
en graaf Floris V dagteekent. Maar juist terwijl het plan om dit gebouw tot stedelijk
archief te maken werd overwogen, schonk een vermogend Leidsch burger, de heer
Krantz, aan de stad eene aanzienlijke som om de herinnering aan zijn pas overleden
broeder door eene stichting te haren behoeve te vereeuwigen. Het schitterende aanbod
werd met dankbaarheid aanvaard en welhaast, niet zonder medewerking ook van
Dozy zelven, werd de keus gevestigd op een nieuw archiefgebouw, dat, geheel
overeenkomstig de nieuwere eischen ingericht, de schatten van het Leidsche archief
op waardige wijze zou kunnen herbergen. De plannen werden aanstonds door den
stedelijken architect Knuttel
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met den voortvarenden archivaris zelven overwogen en vastgesteld, de bouw had
een snel verloop en reeds in het najaar van 1893 kon de gansche verzameling in het
nieuwe gebouw worden opgesteld.
Groot was de vreugde van onzen vriend over deze onverwachte gebeurtenis, die
hem plotseling in het bezit stelde van een der beste bewaarplaatsen voor archieven,
waarop ons land kon wijzen. Hij gevoelde dan ook ten zeerste den plicht om thans
met meer kracht te gaan werken aan de ordening van de hem toevertrouwde kostbare
verzameling. Maar nieuwe moeilijkheden ontstonden spoedig tusschen de commissie
en den archivaris over de wijze van behandeling dezer zaak. De commissie meende
den archivaris aan bepaalde regels te moeten binden, ook wat zijne werkzaamheid
in het algemeen betrof; Dozy achtte zich door dit toezicht op zijne dagelijksche
bezigheden in zijne waardigheid aangetast. Gelukkig bleef de commissie niet
aandringen en deed de archivaris ten slotte wat men van hem verlangde: ongeveer
een jaar voor zijn overlijden was de begeerde inventaris voltooid en een aanvang
gemaakt met de nauwkeurige beschrijving van de belangrijke oorkonden der
Hooglandsche kerk, terwijl ook die der stedelijke charters in het oog was gevat. Wel
was die inventaris ook in het oog van den bewerker zelve geen meesterstuk, maar
het was ten minste een begin, eene belofte voor de toekomst. Op den duur zou hij
door een beter, een uitvoeriger beschrijving vervangen moeten worden. Bovendien
zette Dozy zich aan een arbeid, die ten volle met zijn aanleg en zijn plannen
overeenkwam: het bijeenbrengen eener bibliotheek voor Leiden op grondslag van
de reeds bestaande zeer onvolledige boekverzameling, die hij in het archief vond.
Deze bibliotheek, later uitgebreid tot eene werkelijk belangrijke
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archiefbibliotheek, zoo noodig voor instellingen als deze, verzorgde hij jaren lang
met grooten ijver en juist inzicht in de behoeften van dien aard; zij zal meer nog dan
de inventaris zijn naam als archivaris bij zijne opvolgers in hooge eere houden. Wat
de ordening en beschrijving van het archief betreft, zij hier gewezen op zijn
jarenlangen arbeid aan de beschrijving van de duizenden inboedels der weeskamer
- een verdrietelijke en tot in kleine bijzonderheden afdalende bezigheid, die ook voor
de wetenschap slechts geringe vruchten afwierp en hemzelven duchtig verveelde;
bovendien op het begin der beschrijving van de veel belangrijker charters der
Hooglandsche kerk, waaraan hij bezig was, toen zijne laatste ziekte hem overviel.
Zoo zou ten slotte het verschil bijgelegd worden en de ordening en beschrijving van
het Leidsche archief in afzienbaren tijd voltooid zijn. In de laatste jaren was er van
geen wrijving tusschen archivaris en commissie meer sprake: men eerbiedigde
elkanders standpunt en waardeerde elkanders bedoelingen.
Wie zou trouwens ooit de bedoelingen van onzen vriend mistrouwd hebben? Ook
de commissie dacht er niet aan: zij was alleen beducht voor den grooten lust van den
archivaris in het bewerken der gegevens, die in zijn archief te vinden waren, en voor
de hierdoor en door andere bezigheden van den rusteloozen man te vreezen vertraging
in datgene, wat zij voorloopig hoofdzaak achtte: ordening en beschrijving van het
archief.
Rusteloos toch was Dozy bij al die beslommeringen in allerlei richting bezig.
Altijd zag men hem met haastigen tred of op het snelle wiel op weg, in den regel met
een bundel papieren in de hand. Hij had veel te doen in allerlei commissiën, waarin
hij spoedig was gekozen, omdat men zijne nooit falende bereidwilligheid,
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zijn veelzijdige belangstelling in wetenschappelijke en algemeene zaken kende. Hij
was lid der Commissie voor het stedelijk Museum de Lakenhal, tot welke inrichting
hij met zijn kennis van en liefde voor vaderlandsche oudheden zich zeer aangetrokken
gevoelde; na het vertrek van den conservator, den heer Verster, werd hij zelf de
conservator en moest dagelijks een deel van zijn tijd aan de veel zorgen vereischende
inrichting wijden. Hij was jaren lang lid en sedert 1887 secretaris van de Historische
Commissie onzer Maatschappij, een post, die hem nu en dan vrij wat werk bezorgde.
Hij was ijverig en belangstellend lid, sedert den dood van Du Rieu in 1897 werkzaam
secretaris van de Commission d'histoire des Eglises Wallonnes, wier rijke bibliotheek
en archieven hij met zorg beheerde, aan wier zaken hij veel tijd en veel moeite
besteedde, vol liefde voor de kerk zijner vaderen. Hij was commissaris van de
bloeiende Spaarbank der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Hij was lid van
verschillende commissiën en vereenigingen in de stad zijner inwoning, onder welke
genoemd mag worden de Commissie voor de Volksbijeenkomsten, waarvan hij vijf
jaren lang de ijverige voorzitter was en waarvoor hij zich in het belang der ook hem
ter harte gaande volksontwikkeling veel moeite gaf. De stichting der Vereeniging
van archivarissen hier te lande was voor een aanzienlijk deel ook aan zijne
medewerking te danken; hij behoorde tot hare oprichters en was tijdelijk lid van haar
bestuur; haar tijdschrift kan ook van zijne werkzaamheid getuigen.
Maar bij dat alles bleef zijne wetenschappelijke werkzaamheid hem steeds de
hoofdzaak, meer zelfs dan zijn eigenlijke werkkring als archivaris. Hij schreef
aanhoudend in dag- en weekbladen over wetenschappelijke onder-
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werpen, meestal kleine artikelen van kritischen of refereerenden aard, dikwijls
mededeelingen op het gebied van beschavingsgeschiedenis in het algemeen, van
kunstgeschiedenis in het bijzonder. Hij verzamelde aanteekeningen van historischen,
vooral van kunsthistorischen aard. De Nederlandsche Spectator en Oud-Holland,
ook de Handelingen en Mededeelingen onzer Maatschappij, het Bulletin der Waalsche
Commissie, het Nederlandsch Archievenblad namen tal van belangrijke artikelen
van zijne hand op. Zijne studiën over den dichter en schilder P. Codde, over
Sweelinck, over Hooft, over den postmeester Clignet, over den schilder en plaatsnijder
Pieter Nolpe, over allerlei kwestiën betreffende het archiefwezen trekken daarbij de
aandacht. Ook grootere studiën verschenen van hem. Hij bewerkte den inventaris
van het gemeente-archief van Edam; hij bereidde de uitgave der Edamsche zeerechten
voor; hij gaf in de Werken van het Historisch Genootschap de oudste rekeningen
van Dordrecht uit. Een rustelooze werkzaamheid, die hem niet scheen te vermoeien
en altijd nut aanbracht voor de beoefening onzer wetenschap. En al scheen het daarbij,
dat hij wat al te veel van den hak op den tak sprong - één denkbeeld beheerschte ten
slotte toch het hoofddeel zijner werkzaamheid: hij hoopte eenmaal de geschiedenis
te bewerken van de stad, waaraan hij door zooveel sterke banden verbonden was.
Een groot boek over Leiden, met tal van naar oorspronkelijke prenten en schilderijen,
medailles en afbeeldingen van allerlei aard versierd, populair van bewerking,
wetenschappelijk van grondslag - dàt te schrijven was het ideaal, dat hij zich had
gesteld.
Daarvoor heeft hij jaren lang aanteekeningen verzameld en voorstudiën gemaakt,
dikwijls van belangrijken omvang. Meer en meer begon het oogenblik te naderen,
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waarop hij meende te kunnen zeggen: thans is het tijd om met schrijven te beginnen.
Hij zag dat oogenblik komen; hij sprak er met ingenomenheid, met geestdrift over,
meer nog dan hij over andere studiën placht te doen; hij handelde reeds met de firma
Sijthoff over de uitvoering van zijn groot plan. Toen kwam plotseling in het begin
van 1900 het eerste symptoom van de uitputtende kwaal, die hem het leven zou
kosten. Hij wilde het niet zien; hij maakte zich diets, dat de eerste aanval niets
beteekende, dat hij spoedig, na eene welgelukte operatie, weder de oude zou zijn.
Ook wij hadden zijne kwaal aanvankelijk niet zoo ernstig ingezien maar spoedig
werd het ons duidelijk, dat hij niet meer de oude onvermoeide werker, niet lang meer
de vroolijke, opgewekte, bijna kinderlijk zorgelooze man van vroeger, de hartelijke
vriend van zeer velen onzer zou zijn. Zijne kwaal ontaardde in eene slepende ziekte
en weldra ging hij voor altijd van ons heen, zonder dat hij zijn groot werk feitelijk
had aangevangen.
Toch is een en ander van de voorstudie door hem nog afgewerkt en zelfs
uitgegeven. Een deel daarvan vindt men in de Handelingen onzer Maatschappij, waar
tal van opmerkingen voorkomen op het gebied van recht, geschiedenis en kunst te
Leiden, door hem in de vergadering der Commissie voor Geschiedenis en
Oudheidkunde te berde gebracht. De grootste en belangrijkste studie is wel die, in
1898 verschenen, over: Kerk en Staat te Leiden in het laatst der 16de en begin der
17de eeuw, waarin hij met groote nauwkeurigheid den loop nagaat van den
kerkelijk-staatkundigen strijd dier dagen, die eindigde met de rumoerige tafereelen
van 1617 en 1618, door hem op levendige wijze geteekend. Van 1889 reeds dagteekent
de belangrijke inleiding op den Catalogus der Tentoon-
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stelling van Producten der Leidsche Nijverheid, waarin hij in een veertigtal bladzijden
de hoofdpunten van de merkwaardige geschiedenis dier nijverheid opteekende. Maar
het meest in zijn element was Dozy in de laatste studie, die hij te Leiden voordroeg.
Hij was toen reeds lijdende en kon slechts met moeite de lange redevoering ten einde
brengen, die hij had opgesteld voor eene bijeenkomst der leden van het Departement
Leiden der Maatschappij tot Nut van het Algemeen, over Leidens Omgeving in
vroeger dagen. Een lange reeks van prenten en kaarten, grootendeels door hemzelf
verzameld, zoo ten behoeve zijner eigen verzameling als ten behoeve van den
stedelijken atlas, was dien avond (11 Jan. 1900) door hem tentoongesteld en de
redevoering was eigenlijk slechts de breed opgezette toelichting op deze
tentoonstelling. Nog eens voor het laatst konden wij van zijn omvangrijke kennis
van Leiden en omstreken, van zijn opgewekten verhaaltrant, van zijn geestdrift voor
alles wat Leiden betrof genieten.
Sommigen onzer vreesden toen reeds, dat zijne ziekte ernstiger zou blijken dan
hijzelf wel wilde toegeven. Een jaar lang heeft zij zijn lichaam gesloopt. Een paar
maal scheen het, dat hij haar te boven zou komen: hij bezocht weder het archief, hij
nam weder de dagelijksche bezigheden ter hand, hij begon weder zijn werkzaam
geleerdenleven op de gewone wijze te leven, van den morgen tot den avond vol van
allerlei zaken, van allerlei plannen voor de toekomst ook. Maar zijn ziekte keerde
met nieuwe kracht terug en thans bleek hij niet meer bestand tegen den aanval: na
een langen en pijnlijken strijd tusschen de wetenschap en zijne kwaal nam de
verzwakking hand over hand toe en den 12den Januari 1901 stierf hij zacht en kalm.
Zijne vrienden zullen den

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

73
hartelijken vriend nooit vergeten, zijne vaderstad zal zijne nagedachtenis in eere
houden als die van een, die haar liefhad met al zijn ziel en steeds bereid was zijn niet
geringe talenten en krachten, zijn leven aan haar te wijden.
P.J. BLOK.
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Geschriften van Mr. Charles Marius Dozy.
1876.

President Burgers. - Alg. Nederl.
Studenten-Weekblad Minerva. 1876. No,
1.

1876.

Eigenbelang en gemeenschapsgevoel. Als voren. 1876. No. 5, 6.

1876.

Het gewijzigde Ontwerp van Wet tot
regeling van het Hooger Onderwijs. - Als
voren 1876. No. 10.

1876.

Studententijdschriften 1770-1865. I.
Braga 1842-43. II. Gedenkschriften van
een student 1838-41. - Als voren 1876.
No. 19, 20, 32, 33.

1876.

Het Hooger Onderwijs in Italië. - Als
voren 1876. No. 26, 27.

1876.

Het dagboek van een Professor. - Als
voren 1876. No. 30.

1876.

Het bezit in de doode hand. - Stáatk. en
Staathuishoudk. Jaarboekje. 1876.

1877.

Onze tegenwoordige statistiek. - Als
voren 1877.

1881.

Kaf en koren uit de Amsterdamsche
Puiboeken. - Nederl. Kunstbode 1881.

1882.

Het verzamelen van munten en
penningen. Leiden, A.W. Sijthoff 1882.
8o.
Handboek voor den verzamelaar. Dl. III.

1882.

Sparsa uit Amsterdamsche Registers. Archief v. Nederl. Kunstgeschiedenis V.

1882.

Jacob Vennekool en anderen. - Als voren
V.

1884.

Eene bijdrage tot de statistiek van de
verdeeling van den grondeigendom. Vragen des Tijds. 1884. II.

1884.

Pieter Codde, de schilder en de dichter. Oud-Holland 1884.

1884.

Het jaar en de plaats van geboorte van
Christoffel Plantyn. - Als voren 1884.
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1885.

Bredero's Zwanezang. - Als voren 1855.
Bredero-Album.

1885.

Jan Pietersz. Sweelinck en andere
organisten der XVIe eeuw. - Als voren
1885.

1885.

De bibliotheek in de Westerkerk te
Enkhuizen. - Ned. Spectator 1885.

1885.

Mr. C.C.N. Krom. Necrologie. - Als voren
1885.

1886.

Jacob Corneliszoon van Oostzanen. - Als
voren 1886.

1886.

Olfert Dapper. - Tijdschr. v.h. Aardrijksk.
Genootschap 1886.
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1887.

Nalezing op F. M u l l e r 's Catalogus van
Nederlandsche Historieprenten. - Archief
v. Ned. Kunstgeschiedenis VII.

1887.

Willem Janszoon Blaeu. - Tijdschrift v.h.
Aardrijksk. Genootschap 1887 en
overgedrukt in Bijdragen v.d.
geschiedenis v.d. Nederl, Boekhandel. Dl.
V.

1887.

Aanteekeningen uit het Archief van
Amsterdam. - Tijdschr. v.N. Nederl.
Muziekgeschiedenis II.

1887.

Abel Janszoon Tasman. - Bijdragen tot
de Taal-, Land- en Volkenkunde v.N.-I.
1887.

1888.

Catalogus van het Archief van het
Waalsche Wees-, Oude Mannenen
Vrouwenhuis te Amsterdam. Amsterdam,
Erven H.v. Munster & Zoon 1888. 8o.

1888.

Veen's ‘Napasser’. - Bibliogr. Adversaria
1887-88.

1888.

Een en ander omtrent P.C. Hooft en zijn
geslacht. - Oud-Holland 1888.

1889.

Bij de portretten van Isaack van der Voort
en Magdalena Stockmans. - Als voren
1889.

1889.

Erasmus Johannis. Brief van de Leidsche
Regeering aan Prins Willem I over
Erasmus. - Handel. v.d. Maatsch. d. Ned.
Letterk. 1889.

1889.

Overzicht van de geschiedenis der
Leidsche Nijverheid. - Inleiding tot den
Catalogus d. Tentoonstelling van
producten d. Leidsche Nijverheid. 1889.

1889.

Hollandsche tapijtweverij in de 16e eeuw.
- Ned. Spectator 1889.

1890.

Het vriendboek van Jan van Hout. - Als
voren 1890.
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1891.

De oudste Stadsrekeningen van
Dordrecht. 1284-1424. 's Gravenhage, M.
Nijhoff 1891. 8o.
Werken v.h. Historisch Genootschap. III.
Serie, No. 2.

1891.

Belgia irredenta. - Ned. Spectator 1891.

1892.

Nog eens de oudste courant in Nederland.
- Als voren 1892.

1892.

Aankondiging van Va n S o m e r e n 's
Portretten-catalogus. - Als voren 1892.

1892.

Oud en nieuw archief. - Nederl.
Archievenblad 1892-93.

1892.

Aankondiging van: Inventaire-sommaire
des archives départementales antérieures
à 1790 Département du Nord. - Als voren
1892-93.

1892.

Lijst der geschriften van François Dozy.
- Ned. Kruidkundig Archief. VI, 2e stuk.

1893.

In memoriam. Mr. Nicolaas de Roever. Als voren 1893-94.

1893.

Aankondiging van: Les archives de
l'histoire de France par C h . V.
L a n g l o i s et H. S t e i n . - Als voren
1893-94.

1893.

Aankondiging van: Bronnen voor de
geschiedenis van Rotterdam uitg.
d.J.H.W. U n g e r . I. - Als voren 1893-94.

1893.

Stadsrekeningen van Dordrecht [1323,
1367 en 1399]. - Bijdragen en
Mededeelingen v.h. Historisch
Genootschap 1893.

1893.

Een nieuw Tijdschrift voor Munt- en
Penningkunde. - Ned. Spectator 1893.
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1894.

De Kapel van het St. Annahof te Leiden.
- Als voren 1894.

1894.

Aankondiging van: C.J. G o n n e t ,
Inventaris van het archief der stad
Enkhuizen. - Nederl. Archievenblad
1894-95.

1895.

Centralisatie van het archiefwezen. - Als
voren 1895-96.

1896.

Note sur les archives des Pays-Bas. Revue Intern. d. Archives 1895-96.

1896.

Verklaring van 1607 betreffende Ev.
Bronckhorst c.s. - Handelingen en
Mededeelingen v.d. Mtsch. d. Ned.
Letterk. 1895-96.

1896.

Nicolas Clignet, maître de poste à Leyde.
- Bulletin d.l. Comm. d'histoire d. Eglises
Wallonnes 1896.

1896.

Het archiefgebouw der gemeente Leiden.
- Nederl. Archievenblad 1896-97.

1896.

Aankondiging van: Bronnen voor de
geschiedenis van Rotterdam uitg.
d.J.H.W. U n g e r . II. - Als voren
1896-97.

1897.

Papieronderzoek. - Als voren 1897-98.

1897.

Pieter Nolpe. - Oud-Holland 1897.

1898.

Kerk en Staat te Leiden in het laatst der
16e en begin der 17e eeuw. - Handelingen
en Mededeelingen v.d. Mtsch. d. Ned.
Letterk. 1897-98.

1898.

De openstelling der oude notariëele
archieven. - Nederl. Archievenblad
1898-99.

1898.

Levensbericht van Mr. A.J. Enschedé. Levensberichten d. afgestorven
medeleden van d. Mtsch. d. Ned. Letterk.
1897-98.

1898.

Inventaris van het Oud-Archief der stad
Edam en van de zich ten Raadhuize
bevindende bescheiden der instellingen
aldaar. Leiden, Ed. IJdo 1898. 8o.
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1899.

Het dagboek van een Professor [E.
'Bronckhorst] - Ned. Spectator 1899.

1899.

Marnix' graf. - Als voren 1899.

1899.

De wetgeving van 1800 op de
oud-rechterlijke archieven. - Ned.
Archievenblad 1899-1900.

1899.

Zapon, een nieuw middel tot behoud van
handschriften. - Als voren 1899-1900.

1899.

Aankondiging van: Catalogus der
Handschriften van de Bibliotheek d.
Universiteit te Amsterdam. I. Schenking
Diederichs. - Als voren 1899-1900.

1899.

Hoe Leiden er vroeger uitzag. Schets van
het uiterlijk der stad in verschillende
tijdvakken en beschrijving van hare
voornaamste kaarten. Leiden, A.W.
Sijthoff z.j. fol.

1900.

De uitvaart der Koningin van Spanje te
Amsterdam in Juni 1539. - Amsterdamsch
Jaarboekje 1900.

1900.

Leiden's omgeving in vroeger dagen.
Voordracht gehouden in de bijeenkomst
van het Dep. Leiden der Maatsch. ‘Tot
Nut van 't Algemeen’ 11 Jan. 1900.
Leiden A.W. Sijthoff 1900. 8o.
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Levensbericht van Jacob Heinrich Krelage.
In den nacht van 30 November op 1 December 1901 is te Haarlem een man overleden,
wiens heengaan bij honderden - wat zeg ik? bij duizenden, allerwege in Europa en
ook daarbuiten, weemoedige gewaarwordingen wekte, wiens naam in alle beschaafde
kringen door ons geheele land niet alleen bekend, maar loffelijk bekend was: Jacob
Heinrich Krelage.
Ofschoon van afkomst en beroep vóór en boven alles tuinbouwer en
tuinbouwkundige - wat lang niet synoniem is - was hij bekend als een voorstander,
zelfs waar het te pas kwam een voorvechter, van alles wat schoon is en goed, met
het natuurlijke gevolg, dat hij zijn vrienden en vereerders had in alle kringen, dat hij
overal gaarne gezien en steeds met onderscheiding behandeld werd.
Dit kon alleen het gevolg zijn van buitengewone verdiensten, en dát die zoo
algemeen gehuldigd, zoo weinig benijd werden, dankte hij aan een bijzondere
persoonlijke aantrekkelijkheid. En inderdaad, hij paarde aan een robust voorkomen
een zoo beminnelijk karakter, dat zelfs zij, die zich bij een eerste kennismaking op
een afstand
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hielden, dat ook zij, die op sociaal gebied aanvankelijk niet met hem overeenstemden,
hem hunne bewondering, hunne hoogachting niet konden onthouden, en eindigden
met volkomen met hem te sympathiseeren.
Ga ik, uitgenoodigd om een kort levensbericht van hem te geven, een lofrede op
Krelage schrijven?
Ik beantwoord deze vraag, die naar aanleiding der bovenstaande regels vóór de
hand ligt, onbewimpeld toestemmend. En waarom zou ik niet? Een levensschets van
Krelage, die niet tot een eigenlijke biografie mag uitgewerkt worden, welke hier
trouwens niet op hare plaats zou zijn, zou niet anders dan een lofrede kúnnen wezen,
zelfs al werd die geschreven door iemand, die in minder intieme relatie met hem
stond, hem niet een halve eeuw lang gekend en vele jaren vertrouwelijk met hem
bevriend geweest was. Ik ken mij echter objectief genoeg om bij mijne schets licht
en schaduw gelijkelijk tot hun recht te doen komen, overtuigd als trouwens ben, dat
door de laatste het eerste te sprekender uitkomt.
Om de verdiensten van een in meerdere opzichten uitstekend man goed te kunnen
beoordeelen, is het niet genoeg te weten wat hij in zijn besten tijd presteerde, maar
moet men ook bekend zijn met zijn vroegeren levensloop, ook met zijn afkomst;
immers, terwijl in het ééne geval het latere leven om het zoo eens te noemen de
consequentie is van hetgeen er middellijk of onmiddellijk aan voorafging, staat dat
in het andere meer op zich zelf, als de uiting van eigen initiatief. Hier was zoowel
het een als het andere het geval, maar toch het laatste inzonderheid.
De vader van onzen Krelage was een man van de daad, die, van zeer laag bij den
grond af, een in zijn vak be-
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nijdenswaardig hoog standpunt bereikte, wat hij alleen aan zich zelven, zijn doorzicht,
zijn werkkracht en energie te danken had. Als de zoon van een zelfstandig landbouwer
mede voor den landbouw bestemd, verliet hij in 1804 Duitschland, om, het voorbeeld
van vele andere jonge landgenooten volgende, naar Holland te trekken, waar toen,
naar de algemeen heerschende meening, voor onbemiddelde, maar energieke
jongelieden meer en beter kans was om door de wereld te komen dan in het groote,
door werkkrachten overvulde Duitschland.
Dat velen in die poging slaagden is genoeg bekend, immers vele gezeten, zelfs
gegoede families zijn afkomstig van Duitsche immigranten van het begin der vorige
eeuw.
Maar bekend is het ook dat het den meesten aanvankelijk alles behalve vóór den
wind ging, en dat er veel moed en volharding noodig was, om aan velerlei
tegenspoeden in 't begin het hoofd te bieden. Zoo ook hier.
Eerst na twee jaren gelukte het den jongen Duitscher een vrij goede betrekking te
krijgen in een Haarlemsche bloemkweekerij; maar het schijnt daar toch niet
voorspoedig mede gegaan te zijn, zoodat na weinige jaren, vooral tengevolge der
ongunstige maatschappelijke toestanden van dien tijd, die zaak in 1811 moest worden
opgeheven, bij welke gelegenheid Krelage, in plaats van zijn achterstallige loon, een
aantal planten kreeg1.
Noodeloos is het hier bij den verderen levensloop van dezen werkzamen man stil
te staan. Op dit moment diende echter gewezen te worden, wijl het 't begin, de kiem
was van de tegenwoordig zoo omvangrijke en door

1

Ik ontleen deze bijzonderheid aan Rümpler's Illustriertes Garten-Lexicon 1e Aufl., waarin
een uitvoerig levensbericht van den ouden heer Krelage voorkomt, dat, naar, naar ik reden
heb te vermoeden, uit een goede bron geput is.
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de geheele wereld beroemde cultuur- en handelsinrichting.
Aanvankelijk schijnt hij nogal met moeilijkheden te kampen gehad te hebben,
ondanks zijn pogingen om in Duitschland, met name te Frankfort, een débouché voor
zijn cultuurproducten te vinden. Toch mocht hij daarin eindelijk slagen, zoodat zelfs
de oprichting van een filiaal wenschelijk bleek1. Daar was het ook dat hij zich in
1814 in den echt verbond met Mejuffrouw Fresenius, bij welker familie hij gedurende
eene ziekte vriendelijke verpleging had gevonden.
Eenmaal goed op gang zijnde, breidde zijne zaak zich gestadig uit, waartoe zijne
herhaalde reizen naar Frankfort niet weinig zullen hebben bijgedragen, maar welke
uitbreiding toch het directe gevolg was van zijn degelijke vakkenis en een
doortastenden ijver.
Zeer oud is de heer E.H. Krelage niet geworden, immers hij overleed reeds in Juni
1855, op negen en zestigjarigen leeftijd; oud genoeg echter om zijne inrichting tot
eer en aanzien gebracht te hebben, en zich te verheugen in het bezit van een zoon,
dien hij vijf jaren te voren als deelgenoot in de zaak had opgenomen, en welke van
toen af gedreven werd onder de firma E.H. Krelage & Zoon.
Jacob Heinrich Krelage, aan wiens nagedachtenis deze bladzijden gewijd zijn, werd
den 1sten November 1824 te Frankfort a/M. geboren. Hij was dus niet alleen van
Duitschen bloede, maar ook Duitscher van geboorte2. Toch was hij door en door
Hollander, waartoe zijn eerste opleiding in de school van den heer Scholten, te
Haarlem,

1
2

Deze filiaal-inrichting is pas in 1867 opgeheven.
Eigenlijk toch maar half, want zijn ouders w o o n d e n te Haarlem, maar verbleven toen
tijdelijk te Frankfort.
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van 1830-'39 zeker veel zal hebben bijgedragen, terwijl overigens zijne opvoeding
een Duitsche genoemd kan worden. Immers na de school van den heer Scholten
verlaten te hebben, werd hij door zijne ouders gedurende de twee volgende jaren
naar Frankfort gezonden, ten einde daar, door het volgen van cursussen en het nemen
van privaatlessen in natuurwetenschappen, talen, enz., verder voor het
maatschappelijke leven gevormd te worden. Neemt men nu daarbij nog in aanmerking
dat van zijne moeder gezegd wordt dat zij was ‘eine Frankfurter Bürgerstochter und
an Geist und Gemüt hoch stehende Frau, welche das deutsche Wesen im Krelageschen
Hause lebendig erhielt bis an ihr Ende’1, en dat de jonge Krelage daarna van 1841-'55
zich jaarlijks, voor het beheer van het filiaal der zaak, eenigen tijd in Frankfort
ophield; eindelijk dat hij, in 1850, na deelgenoot in de zaak zijns vaders geworden
te zijn, met eene Frankfortsche, Mejuffrouw Christiane Henriette Plitt, in den echt
trad, dan is er zeker alle reden om zich er over te verwonderen, dat het Duitsche
element later in hem niet sterker op den voorgrond trad.
Dat Krelage overigens vrijwel cosmopoliet was, zal men begrijpen, als men weet
dat hij van 1844 af, toen hij, op twintigjarigen leeftijd dus, zijn eerste reis voor zaken
in Engeland deed, geregeld en bij afwisseling, behalve voornamelijk Engeland en
Duitschland, ook Frankrijk en België bereisde, aan welke reizen hij zeker voor een
goed deel dien ruimen blik op maatschappelijke toestanden, dien men later zoozeer
in hem bewonderde, zal te danken hebben.
Nadat in 1855 de oude heer Krelage overleden was,

1

Rümpler, t.a.p.
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zette de zoon, die hiertoe geheel gevormd en opgeleid was, de zaak onder dezelfde
firma alleen voort, en wel met zooveel kennis en zulk een tact, dat ze eene
beroemdheid verkreeg, als waarin zich slechts weinige firma's mogen verheugen.
Het is hier niet de plaats om Krelage ook maar in zijn voornaamste handelingen
als hoofd dezer voorname kweekers- en handelsinrichting te volgen. Wat toch voor
een biografie in dit geval hoofdzaak zou wezen, is nu bijzaak. Een paar bijzonderheden
mogen hier echter plaats vinden, wijl ze eenig denkbeeld kunnen geven van de
beteekenis der zaak.
Dat die reeds tijdens het leven van den ouden heer Krelage een zeer groote
uitbreiding gekregen en zeer de opmerkzaamheid van buitenlandsche deskundigen
getrokken had, blijkt uit een opsomming, voorkomende in Loudon's Gardeners'
Magazine van 1830 (dus negentien jaar nadat ze op zeer primitieve wijze was
opgericht) van het aantal daar toen reeds gekweekte soorten der voornaamste handels
bol- en knolgewassen, uit de geslachten H y a c i n t h u s , T u l i p a , N a r c i s s u s ,
I r i s , C r o c u s , R a n u n c u l u s en A n e m o n e , ten bedrage van niet minder dan
2567 verschillende soorten en variëteiten (waarbij 300 nieuwe, die door Krelage uit
zaad gewonnen waren). En dat dit laatste van niet geringe beteekenis was, zal men
toestemmen, als men uit dezelfde bron verneemt, dat voor een zijner nieuwe
Hyacinten, toen zij voor de tweede maal bloeide, twaalf honderd gulden werd
geboden1.

1

Dit zal natuurlijk, gelijk men gewoon is te zeggen, voor de editie geweest zijn. Welke deze
was wordt niet gemeld. Vermoedelijk was het de dubb. blauwe v a n S p e y k , die bij
inschrijving onder de bloembollenfirma's is verkocht.
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Waren het de bovengenoemde plantengeslachten met welker cultuur men zich tot
omstreeks de helft der vorige eeuw te Haarlem hoofdzakelijk bezig hield en waaraan
de Spaarnestad haren wereldroem te danken heeft, de tweede helft der negentiende
eeuw bracht daarin een niet geringe verandering, of liever gaf aan de Haarlemsche
culturen een groote uitbreiding; immers, terwijl de teelt der van ouds gerenommeerde
bolgewassen gestadig meer omvang verkreeg, door het winnen en in den handel
brengen van nieuwe soorten, kwamen er enkele andere geslachten bij, die weldra
voor den handel van groote beteekenis werden, zoo b.v. A m a r y l l i s , G l a d i o l u s ,
C l i v i a en inzonderheid ook Lelies.
Wat het zegt met dat alles den tijd gelijk te blijven, kunnen alleen zij begrijpen,
die niet geheel vreemd zijn op dat gebied; en in al deze specialiteiten, waarbij nog
komen verscheidene anderen, stond Krelage steeds aan de spits of bekleedde hij een
eervolle plaats in het voorste gelid.
Ofschoon het hier de plaats niet is om Krelage's verdiensten als kweeker en
handelaar in het licht te stellen, waartoe nog heel wat anders zou kunnen aangevoerd
worden, mogen toch deze bijzonderheden niet onvermeld blijven, omdat er uit blijkt
dat hij, voor hoeveel andere zaken van maatschappelijk belang hij zijn krachten ten
beste gaf, toch in de eerste plaats hoofd eener groote firma bleef, en in dit opzicht
zoo min het noblesse oblige als zijne materiëele belangen uit het oog verloor, hetwelk
toch niet belette dat hij een opgenomen taak steeds zoo breed mogelijk opvatte en
daarin een activiteit ontwikkelde die bewondering afdwong.
Zoo groot was dan ook de roem die van het etablissement aan den Kleinen Houtweg
door de geheele be-
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schaafde wereld verspreid geraakte, dat geen deskundige van waar ook, die ons land
bezocht, in gebreke bleef er een bezoek aan te brengen; ja zelfs dat vele vorstelijke
personen, die korter of langer in Nederland verbleven, niet verzuimden zich ook naar
Haarlem te begeven, voornamelijk, zelfs meestal uitsluitend, om Krelage's ‘Bloemhof’
te leeren kennen, en, al naar het jaargetijde daartoe gunstig was, den rijken
bloemenschat aldaar te bewonderen, wat natuurlijk aan Haarlems roem en Haarlems
handel zeer ten goede moest komen.
Het komt mij voor niet van belang ontbloot te zijn, hier uit de bij de Firma
berustende aanteekeningen mede te deelen door welke vorstelijke personen deze
inrichting sedert 1859 werd bezocht, daar er schaars eene zal gevonden worden, op
welk industriëel gebied ook, die zich op zoo veel vorstelijke belangstelling kan
beroemen.
Reeds in 1839 werd de inrichting bezocht door onze toenmalige Kroonprinses
Anna Paulowna, die daarna, in 1842, met hare kinderen, later Z.M. Willem III en
Prinses Sophie, haar bezoek herhaalde, en voorts, nog tijdens het leven van den heer
E.H. Krelage, in 1850 door Prins Frederik der Nederlanden en den Kroonprins van
Zweden en Noorwegen.
Naarmate de roem van dit etablissement zich meer en meer uitbreidde werden
ook, toen de heer J.H. Krelage aan het hoofd er van stond, die vorstelijke bezoeken
talrijker en volgden ze elkaar spoediger op. Zoo bleef dan in het ‘Album’ door de
naamteekeningen de herinnering bewaard aan dat in 1859 van H.M. Koningin Sophie
der Nederlanden, meer bepaald aan den in het jaar te voren geopenden ‘Wintertuin’,
waarover hieronder nader;
in 1863 van Z.K.H. Prins Amadeus van Savoye (later Koning van Spanje);
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in 1870 van Z.K.H. Grootvorst Wladimir van Rusland;
in 1871 van Z.K.H. Prins Pierre d'Orleans en van Z.K.H. Prins Philipp van
Saksen-Coburg;
in 1875 van H.K.H. Prinses Marianne der Nederlanden;
in 1876 van HH. KK. HH. de Kroonprins en Kroonprinses van Duitschland (later
Keizer en Keizerin Friedrich);
in 1877 van HH. MM. de Keizer en Keizerin van Brazilië;
in 1879 van Z.H. den Hertog van Nassau (thans Groothertog van Luxemburg);
in 1882 van H.M. de Koningin van Zweden en Noorwegen;
in 1884 van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden met HH. HH. de
Erf-Groothertog en Erf-Groothertogin van Oldenburg;
in 1885 van Z.K.H. Aartshertog Rainer van Oostenrijk, en van Z.H. Prins Ferdinand
van Saksen-Coburg (thans Vorst van Bulgarije);
in 1889 van HH. HH. Prins en Prinses Hermann van Saksen-Weimar;
in 1890 van den Vorst en Vorstin Albert van Thurn en Taxis;
in 1893 van Z.K.H. Prins Eugenius van Zweden en Noorwegen, en van HH. MM.
den Koning en de Koningin van Saksen;
eindelijk in 1894 van HH. MM. Koningin Wilhelmina en Koningin Emma, die
van den Haag uit een bezoek brachten aan de ‘Pronkbedden der Hyacinten van de
Firma Krelage, aan den Zijlweg, te Overveen’.
Nu moge men aan zulk een vorstelijk, vaak slechts vluchtig, bezoek meer of minder
waarde hechten - ik zelf behoor tot hen, die ze steeds van weinig reëele beteekenis
achtte en veel waarde hechtte aan dat van degelijk deskundigen - in dit geval mocht
er zeker veel
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prijs op gesteld worden, daar ze niet alleen de reputatie van Krelage's ‘Bloemhof’
deden rijzen, maar zeker ook niet weinig bijdroegen om den roem van Haarlem als
bloemenstad te verhoogen en tevens den bloembollenhandel in 't algemeen niet
onaanzienlijk ten goede kwamen. Uit dit oogpunt gezien is de beteekenis er van zeker
niet gering.
Nog een paar andere bijzonderheden uit de geschiedenis dezer Firma mogen hier in
herinnering worden gebracht: de inrichting van een ‘Wintertuin’ en de expositie van
z.g. ‘Pronkbedden’. Over beiden slechts een enkel woord, alleen om te doen zien
hoezeer Krelage als vakman een man van initiatief was, en de juiste middelen wist
te vinden en aan te wenden, om de aandacht van het groote publiek op zijne inrichting
te vestigen.
Beiden waren middelen voor reclame en hebben dan ook als zoodanig goede
diensten bewezen. De in 1858 geopende ‘Wintertuin’ was iets nieuws en viel blijkbaar
zeer in den smaak van het publiek. De beschikbare ruimte in een drie- of viertal
aaneengeschakelde gewone plantenkassen was echter veel te bekrompen voor een
wintertuin in den waren zin van 't woord, al kon het bezoek op sommige tijden van
't jaar aantrekkelijk genoeg wezen.
Krelage had zich gedurende verscheidene jaren, behalve met de hoofdcultuur, die
van bol- en knolgewassen, ook bezig gehouden met die van andere groenblijvende
koudekasplanten, waarmede het, daar hij zich er niet genoeg aan kon toewijden, niet
te druk schijnt gegaan te zijn. En om die nu toch nog zoo productief mogelijk te
maken, gebruikte hij ze voor een z.g. ‘Wintertuin’, waartoe zij zich goed leenden,
en op welke wijze ze dan ook
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waarschijnlijk meer indirect voordeel opleverden, dan direct wanneer ze verkocht
waren.
Kan het oordeel over dien veel besproken ‘Wintertuin’ niet onvoorwaardelijk
gunstig zijn, anders is dit wat de ‘Pronkbedden’ betreft.
Het aanleggen van ‘Pronkbedden’ was in vroeger tijd bij de voornaamste
bollenkweekers - ook bij liefhebbers - een zaak, waaraan groote waarde werd gehecht.
Men plantte namelijk de beste Hyacinten, Tulpen en andere bolgewassen onder de
voor hare ontwikkeling gunstigst mogelijke condities; beschermde ze niet alleen in
den winter, maar ook tijdens den bloei tegen ongunstige invloeden van buiten; in
één woord men liet niets ongedaan wat een zoo krachtig mogelijke ontwikkeling en
een fraaien bloei kon bevorderen; en wanneer dan die bedden op hun fraaist waren,
werden ze ter bezichtiging gesteld.
Onnoodig te zeggen dat men het daarbij niet aan pogingen liet ontbreken om
elkander de loef af te steken, maar ook dat deze op zich zelf reeds kostbare liefhebberij
daardoor gaaadeweg nog kostbaarder moest worden, zoodat de een vóór en de ander
nà begon in te zien dat de resultaten daaraan niet geëvenredigd waren, en het opgaven.
Die ‘Pronkbedden’ waren dan ook reeds sinds lang volkomen in onbruik geraakt,
tot Krelage op het lumineuse denkbeeld kwam er weder mede te beginnen, en zijn
Hyacinten-pronkbedden hebben dan ook verscheidene jaren achtereen een onbetwist
succes gehad. Zóó toch moet men de Hyacinten zien, de sterkste bollen van de fraaiste
soorten onder de gunstigste omstandigheden in den open grond gekweekt, en tijdens
den bloei door een zeer ruime linnen tent, niet alleen tegen regen en wind,
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maar ook en vooral tegen de zon beschermd, zoodat de kleuren al hare intensiteit
behielden en men hare schoonheid, vooral bij helder weder goed kon beoordeelen.
Dat dit iets beteekende, m.a.w. zeer kostbaar was, blijkt wel hieruit, dat,
niettegenstaande gelijktijdig door de Overveensche kweekers pronkbedden werden
aangelegd, dat slechts éénmaal plaats had, terwijl Krelage er verscheidene jaren
achtereen (tot in 1894) mede doorging.
Ik meen het bovenstaande voldoende te achten om Krelage, voor hen die hem niet
als zóódanig kenden, eenigszins te doen kennen als vakman, in betrekking tot zijn
tuinbouw-etablissement. Ik zeg eenigszins, want voor een juiste waardeering van
zijne verdiensten in dit opzicht zouden we hem in zijn werken en bij de gestadige
uitbreiding zijner inrichting als op den voet hebben moeten volgen, en had ik nog
een aantal feiten moeten aanvoeren, die daarbij van overwegende beteekenis waren.
Zoo b.v. het opsporen van een zeer fraai ras van laat bloeiende Tulpen, hier volkomen
onbekend en in het bezit van een Vlaamsch liefhebber, door hem aangekocht, met
zorg aangekweekt en daarna onder den naam ‘Darwin-Tulpen’ in den handel gebracht
en die nu gaandeweg meer verspreid geraken en door ieder hoogelijk gewaardeerd
worden.
Alleen zij hier, alvorens een blik te werpen op zijn openbaar leven, zijn verhouding
tot de maatschappij, nog opgemerkt, dat hij in 1895, hoewel nog levenskrachtig
genoeg om zich met verschillende tijdroovende zaken bezig te houden, de leiding
der kweekerij en handelszaak geheel overgaf aan zijn toen zes en twintigjarigen zoon,
daar hij zeer terecht begreep dat jongere krachten noodig waren, om in alle opzichten
met den tijd gelijken tred te houden.
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Dat ook in Krelage's openbaar leven de Tuinbouw telkens op den voorgrond treedt,
kan niemand verwonderen, die bedenkt dat hij vóór en boven alles tuinbouwkundige
en vakman was, zoodat ik mij er volstrekt niet over behoef te verontschuldigen dat
in deze schets meer sprake is van Tuinbouw dan van Letterkunde, wat te dezer plaats
zeker wel een zeldzame uitzondering zal zijn.
Ofschoon hij zich reeds een viertal jaren zeer verdienstelijk had gemaakt door de
organisatie en de leiding der eerste te Haarlem gehouden bloemententoonstelling in
den Haarlemmer Hout, dagteekent toch zijn eerste krachtige en zoo goed geslaagde
poging om het algemeene belang, in casu dat van Haarlem's bloembollenteelt en
-handel, te bevorderen, van 1860, en wel door de oprichting der ‘Algemeene
Vereeniging voor Bloembollencultuur’, waarvan hij het initiatief nam, die hij
organiseerde, waarvan hij veertig jaren lang de algemeen geachte Voorzitter was, en
die onder zijne tactvolle leiding een uitbreiding verkreeg en een invloed ten goede
uitoefende, veel grooter dan hij zelf zich dien aanvankelijk had voorgesteld.
Het jaar 1864 was, gelijk hij later zelf meermalen heeft gezegd, beslissend voor
de richting van zijn volgend leven en werken.
In dat jaar namelijk was hij candidaat gesteld voor den Haarlemschen
Gemeenteraad, maar bleef met 15 stemmen in de minderheid.
Dit échec bepaalde zijn toekomstplannen.
Ware hij toch toen gekozen geworden, dan zou hij zich waarschijnlijk uit zijn
zaken hebben teruggetrokken, om zich in 't vervolg niet alleen aan de belangen van
de stad zijner inwoning, maar ook aan de politiek te gaan toewijden.
Mag dit velen vreemd, ja onwaarschijnlijk klinken, te begrijpen is het toch wel.
Weduwnaar zonder kinderen,
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en naar het schijnt, gelijk trouwens toen velen dachten, geen plannen voor een tweede
huwelijk hebbende, en geheel alleen met zijne moeder levende, miste hij dien stimulus
voor de uitbreiding zijner zaken, die steeds gevonden wordt in een zoon als opvolger;
en die op dezelfde hoogte te houden en eenvoudig te continuëeren was strijdig met
zijne natuur. Daar kwam bij dat hij zich voor algemeene volksbelangen zeer
interesseerde en veel aanleg en neiging had voor politiek. Het lidmaatschap van den
Raad was daarvoor zeker een goed uitgangspunt geweest. Waar hij het dan toe
gebracht zou hebben kan men natuurlijk zelfs niet gissen, daar dit van verschillende
niet te voorziene omstandigheden afhankelijk was. Maar wanneer men let op zijn
veelzijdige ontwikkeling, zijn bewonderenswaardig helderen blik op menschen en
maatschappelijke toestanden, en inzonderheid op zijn groot organiseerend, wetgevend
en besturend talent, waarvan hij spoedig en bij herhaling doorslaande blijken gaf, is
het niet zeer gewaagd aan te nemen dat hij, die zoo goed partij wist te trekken van
de stroomingen des tijds, niet ter halver wege zou zijn blijven stilstaan. Maar dán
ook zou de Nederlandsche Tuinbouw een kampioen hebben gemist, aan wien deze
later onschatbare verplichtingen zou hebben.
Die vijftien stemmen hebben ongetwijfeld een onberekenbaren invloed gehad niet
alleen op Krelage's later leven en werken, maar ook op een nijverheidstak, bij wiens
ontwikkeling de belangen van duizenden betrokken zijn.
Die kleine nederlaag toch schijnt hem voor goed van zijn politieke inclinaties
genezen, en hem aanleiding gegeven te hebben, om zich met vernieuwde kracht niet
alleen aan de belangen zijner Firma, maar ook en vooral
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aan die der vaderlandsche horticultuur toe te wijden.
Een als men zoo wil toevallige omstandigheid heeft daartoe veel, zooal niet
beslissend, medegewerkt.
Hierbij, wijl het als het uitgangspunt kan beschouwd worden van zijn werken naar
buiten, en het hem gelegenheid gaf om zijn krachtig organiseerend en administreerend
talent te doen uitkomen, moet ik een weinig uitvoeriger stilstaan.
Door eenige invloedrijke voorstanders van den Tuinbouw was het denkbeeld aan
de Besturen der Tuinbouw-Vereenigingen en Maatschappijen in overweging gegeven
van het ontwerpen eener groote algemeene of internationale Tentoonstelling van
planten en bloemen, enz., welk denkbeeld gereeden ingang vond. Vermoedelijk zal
het toen kort geleden voltooide Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam daar wel
aanleiding toe gegeven hebben; immers die toen nog volkomen intact gebleven ruimte
bood, met de galerijen en nevenzalen, hiertoe een gelegenheid, gelijk er toen misschien
nergens in Europa een betere kon gevonden worden. Ook bleef men in die keuze,
nadat een Commissie voor ontwerpen en uitvoeren zich had geconstitueerd, niet lang
in het onzekere, te minder daar ook het Bestuur van het Paleis, met den wakkeren
Sarphati aan 't hoofd, zich met dat plan ingenomen toonde.
Het succes dezer tentoonstelling, zeker, vooral ook met het oog op de kolossale
ruimte en om meer andere reden, een gewaagde onderneming, overtrof verre de
stoutste verwachting, en het doet geen afbreuk aan de verdiensten der overige
bestuursleden, wanneer ik zeg - ik zeg het trouwens anderen na - dat dit in zijn
geheelen omvang aan Krelage te danken was. Als 1e Secretaris heeft hij daarbij eene
kracht ontwikkeld, waarover
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ieder, die daarbij met hem in aanraking kwam, zich weldra ten hoogste verwonderde,
en die hem een zedelijk overwicht gaf, aan welks invloed niemand zich kon, ja
niemand zich zocht te onttrekken.
Daar ik, als 2e Secretaris, tevens de redactie van den Catalogus op mij genomen
hebbende, veel met hem te overleggen en te regelen had, was ik meer en beter
misschien dan iemand anders in de gelegenheid hem daarbij te leeren kennen, en,
hoewel ook niet vreemd in voorbereidende maatregelen, verbaasde ik mij telkens
weer over de wijze waarop hij in alle mogelijke eventualiteiten voorzag, en den
omslag dien hij maakte zelfs voor de schijnbaar nietigste kleinigheden. Want
omslachtig was hij in de hoogste mate, wat, ondanks het schier onbegrensde
vertrouwen dat men spoedig in hem was gaan stellen, met het oog op de daaruit
noodzakelijk voortvloeiende groote onkosten, wel eens aanleiding moest geven tot
bedenkingen bij dezen, tot tegenspraak bij anderen.
En nu was het zeker hoogst opmerkelijk, terwijl het pleit voor zijn karakter, dat
hij, niettegenstaande veel reeds vooraf genomen moeite daardoor nutteloos dreigde
te worden, zich dan in 't minst niet ontstemd toonde te zijn, maar met zijn gewone
kalmte en besliste zekerheid zijn voorstel of zijn plannen bleef verdedigen, tot men,
volkomen overtuigd, al was het misschien wel eens aarzelend, toegaf, om later
onbewimpeld te verklaren, dat hij goed had gezien en dat zijn omslachtige
voorbereiding nuttig en noodig was.
Dat ik hier geen woord te veel zeg, kunnen en zullen zij getuigen die van de twintig
bestuursleden (behalve Z.K.H. de Prins van Oranje, die Eere-Voorzitter was) nog in
leven zijn. 't Zijn er helaas niet velen meer,
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hoogstens drie of vier, maar de anderen hebben het zoo vaak beweerd, dat het van
mond tot mond ging en aldus algemeen bekend werd.
En dat Bestuur bestond toch meerendeels uit mannen, die niet gewoon waren aan
den leiband van anderen te loopen, allerminst zeker aan dien van een ‘bloemist’ (ik
gebruik hier dit woord met voordacht), dien de meesten nog niet veel meer dan bij
naam en reputatie kenden. Het is voldoende hier de namen te noemen van Mr. J.
Messchert van Vollenhoven, den toenmaligen Burgemeester van Amsterdam, Jhr.
Mr. W.M. de Brauw, Jhr. Mr. H. Hoeufft van Velsen, Prof. C.A.J.A. Oudemans, Jhr.
Mr. D.R. Gevers Deynoot, gedurende een reeks van jaren Secretaris van de Holl.
Maatsch. v. Landbouw, in verschillende opzichten Krelage's evenbeeld, Mr. W.C.M.
de Jonge van Ellemeet, om te doen begrijpen wat dit zegt.
Ik sprak daareven van vele reeds vooraf genomen moeite. Wat ik daarmede
bedoelde zal men begrijpen, wanneer ik zeg dat de verschillende in een vergadering
te behandelen punten vooraf grondig door hem werden ‘bestudeerd’. Ik zeg
bestudeerd, want hij raadpleegde daartoe alle hem ten dienste staande bronnen - en
die waren niet weinige - welke direct of indirect op het onderwerp betrekking hadden,
maakte aanteekeningen en opmerkingen, en kwam steeds ter vergadering met een
bundel papieren, die sommigen niet zonder eenige vrees vóór hem zagen liggen, wijl
ze konden voorzien dat de discussies daaraan geëvenredigd zouden zijn.
Maar bijzonder kenmerkend bij dat alles was dat het prestige van den Voorzitter
daar hoegenaamd niets door leed, en hij dezen bij elke gelegenheid de eer liet die
hem toekwam. Het bleek steeds uit alles duidelijk, en ieder wist het, dat hij de man
van het initiatief was,
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maar hij liet dit niet, of althans zoo min mogelijk blijken, en zijn tactvolle manier
van handelen was de bron der best mogelijke harmonie.
Trouwens hij had voldoening van zijn werk, want deze tentoonstelling was de
prachtigste en de best geslaagde wat de inrichting van de onderdeelen betreft, welke
tot op dien tijd waar ook gehouden was, zoodat zij dan ook later in veel grootere
landen tot model diende.
De zeer talrijke vreemdelingen, waarbij de voornaamste notabiliteiten op botanisch
en tuinbouwgebied uit alle landen van Europa1, roemden als om strijd het geheel en
niet minder de details, en namen herinneringen mede van ons land, die het tot niet
geringe eer verstrekten, en aanleiding gaven tot relaties, welke vruchtbaar zouden
zijn voor 't vervolg.
Ik mag echter, zoo ik aan deze levensschets geen al te groote uitbreiding wil geven,
hierbij niet langer stilstaan, daar ik nog andere bijzonderheden uit Krelage's openbaar
leven heb in herinnering te brengen.
Deze periode van ongeveer een jaar is echter dáárom van bijzondere beteekenis,
wijl het eigenlijk van dien tijd dagteekent dat hij zich als publiek persoon deed kennen
en onderscheidde. 't Heeft er inderdaad veel van, alsof zijn veelzijdige bemoeiingen
voor de groote tentoonstelling van '65 voor hem een oefenschool waren, waarbij hij
gelegenheid vond zijn krachten te leeren kennen, om die weldra in verschillende
richtingen te pas te brengen.
Ofschoon vroeger reeds in het buitenland door zijn

1

Alleen de Jury bestond uit ruim twee honderd leden, waarin alle Europeesche landen en
voorname instellingen vertegenwoordigd waren; nog geen vierde gedeelte daarvan waren
Nederlanders. Ook het aantal buitenlandsche inzenders was aanzienlijk.
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handelsrelaties vrij algemeen bekend, werd toch, door zijn bemoeiingen voor die
tentoonstelling, de opmerkzaamheid van de voornaamste specialiteiten in verschillende
landen zeer op hem gevestigd, en op de meeste later gehouden groote
tuinbouwtentoonstellingen was hij dan ook een al meer en meer gewaardeerd jurylid,
op congressen een talentvol debater.
Hoezeer zijn bijzondere verdiensten in andere landen werden op prijs gesteld blijkt
ten duidelijkste uit het feit dat hem, door afwezigheid van den Voorzitter, de eer te
beurt viel het eerste internationale Tuinbouwcongres te Parijs te presideeren. Zeker
geen kleinigheid, vooral als men weet dat daar een aantal autoriteiten uit verschillende
landen, ofschoon dan ook voornamelijk Franschen, aanwezig waren, wat zeker die
taak moeilijker, maar de eer niet alleen voor hemzelven, maar voor den
Nederlandschen Tuinbouw, dien hij vertegenwoordigde - haast zeide ik, en het ware
niet ten onrechte, voor ons land - des te grooter maakte. Dat was in 1885.
In 1867 ging Krelage een tweede huwelijk aan, en wel met mejuffrouw Albertine
Dina Wilhelmina Schneither, en toen, twee jaren later, een zoon de vrucht van dien
echt was en hij in dezen later een opvolger in zijn zaak mocht veronderstellen, legde
hij zich met verdubbelde kracht op de uitbreiding daarvan toe, maar bleef toch ook
zijn belangstelling in de algemeene zaak onverflauwd; ja werd die, blijkens zijn
optreden, nú als congreslid, dán, en meestal tegelijk daarmede, als jurylid, straks
weer als vertegenwoordiger der Nederlandsche Regeering, vooral ook als Voorzitter
der Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, enz., met ieder jaar grooter.
Neemt men hierbij in aanmerking zijn omslachtige en accurate manier van werken,
terwijl hij van alles wat
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hij ter hand nam grondige studie maakte, dan is het absoluut onbegrijpelijk hoe hij
zonder overijling zooveel kon uitrichten, en is men geneigd met Netscher1 te zeggen:
‘'t Schijnt wel dat hij de gave bezit (bezat) dagen van 36 uren te fabriceeren - anders
begrijpt men niet hoe hij het vele, dat hij gedaan heeft, in een gewoon menschenleven
heeft kunnen klaar krijgen’. Was reeds in 1860 op zijn initiatief en met zijn krachtige medewerking de
Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur opgericht, hetzelfde was in 1868
het geval met eene Vereeniging, die een band zou zijn tusschen de voornaamste
handelaars in bloembollen, de Bloemisten-Vereeniging te Haarlem. Dat Krelage ook
hierbij tot Voorzitter werd gekozen behoeft bijna niet gezegd te worden. Een van zijn voornaamste bemoeiingen was het krachtig deel door hem genomen
in de oprichting in 1872 van de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en
Plantkunde. Hij was haar eerste Voorzitter, en dat hij dit niet is gebleven, is een
uitvloeisel der statuten, waarin periodiek aftreden wordt voorgeschreven. Bij de
inrichting dezer thans zoo omvangrijke Maatschappij deed zijn buitengewoon
organiseerend talent zich weer degelijk gelden. De eerste jaren waren zeker de
moeilijkste, en toen alles geregeld liep en zijn tijd om als Voorzitter af te treden daar
was, kon hij met gerustheid den voorzittershamer in andere handen geven; het
moeilijkste was achter den rug. Door hem toen het Eerelidmaatschap van het
Hoofdbestuur aan te bieden, huldigde de Maatschappij zijne verdiensten en behield
men hem tegelijk in het Hoofdbestuur, daar in dit geval van periodiek aftreden geen
sprake was.

1

In de Hollandsche Revue van 1897.
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Zoo bleef hij daarin dan ook bij voortduring wel niet de leider, maar toch de voorname
raadsman, en het is moeilijk te zeggen welken invloed dit heeft gehad op de gestadige
ontwikkeling der Maatschappij, maar dat die niet gering is geweest, mag zonder
eenige aarzeling aangenomen worden. Hij bleef haar trouw tot aan zijn einde.
Een zijner voornaamste bemoeiingen in het Hoofdbestuur dier Maatschappij was
de instelling der z.g. ‘vaste Commissie's’.
Volgens zijn overtuiging kon de vooruitgang van den Nederlandschen Tuinbouw
zeer worden bevorderd door geregeld de gelegenheid open te stellen om hetgeen
men nieuws of voortreffelijks had, aan het oordeel eener bevoegde Commissie te
onderwerpen, terwijl het resultaat daarvan algemeen bekend gemaakt zou worden.
En zoo werden dan op zijn voorstel een aantal Commissies benoemd voor inzendingen
van verschillenden aard, waartoe, behalve in de drie wintermaanden, maandelijks de
gelegenheid werd opengesteld.
Het is hier alweder niet de plaats om daarover in bijzonderheden uit te weiden.
Alleen dient opgemerkt te worden dat deze poging tot bevordering van den Tuinbouw,
die nu meer en meer de sympathie van belanghebbenden vindt, vermoedelijk, na dat
eenige zoo goed als vruchtelooze opwekkingsmiddelen waren aangewend, op de
onverschilligheid der kweekers zou zijn afgestuit, als niet Krelage, overtuigd dat zij
moest slagen, als maar moedig werd volgehouden, gedurende geruimen tijd, met
opoffering van veel tijd en kosten, door belangrijke inzendingen de belangstelling
gaandeweg had doen ontwaken en die had wakker gehouden. De geheele, vrij
omslachtige oorspronkelijke organisatie daarvan dankt men hem, en de eindelijk
verkregen goede resultaten zijn 't gevolg van zijn energiek volhouden. -
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In 1872 opnieuw candidaat gesteld voor het lidmaatschap van den Haarlemschen
Gemeenteraad, werd hij als zoodanig gekozen. Vijftien achtereenvolgende jaren had
hij daarin zitting; tot hij in 1887 vrijwillig en in zijn volle kracht van dit mandaat
afstand deed, wijl een goede waarneming daarvan meer tijd vereischte, dan hij er,
met het oog op zijne zich steeds uitbreidende zaken voor kon beschikbaar stellen.
Wat hij als Raadslid gepresteerd heeft zullen de Haarlemmers beter weten dan ik.
Te oordeelen naar de wijze waarop hij in andere Commissies en Besturen handelend
optrad, is het niet aan te nemen dat hij daar een zwijgende rol zal vervuld hebben.
In de acht jaren tusschen zijn eerste en tweede candidatuur waren de toestanden
zeer veranderd. Was, door het succes der tentoonstelling van '65 zijn keus reeds ten
voordeele van den tuinbouw beslist, en had hij dan ook in datzelfde jaar door aankoop
aan zijn terreinen een aanzienlijke uitbreiding gegeven, door zijn tweede huwelijk
en zeker niet het minst nu hij zich mocht verheugen in 't bezit van een zoon als
opvolger, kon het wel niet anders of hij moest het lidmaatschap van den Raad als
bijzaak gaan beschouwen of dit mandaat opgeven. Dat dit toch in zijne schatting
geen sinecure was blijkt wel duidelijk hieruit, dat hij zich terugtrok, toen hem bleek
dat hij zich er niet meer zoo ruim aan zou kunnen blijven toewijden, als hij plichtmatig
achtte.
Een teekenend staaltje van de wijze waarop Krelage werkte ontleen ik woordelijk
aan een in '96 verschenen korte levensschets door Floris T.1 in Woord en Beeld.

1

Waarom de schrijver van dit stuk zich achter initialen schuil hield begrijp ik niet.
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Het betreft zijn optreden in zake de bekende, om niet te zeggen beruchte Berner
Conventie, ter afwering van de druifluis (P h y l l o x e r a v a s t a t r i x ).
‘Iedereen’, zegt hij, ‘is er nu wel hartgrondig van overtuigd dat deze Berner
Conventie een onding is, een noodelooze belemmering voor den handel, en geenszins
beantwoordend aan het doel, de bestrijding der voor de druiventeelende landen zeer
schadelijke druifluis. Maar Nederland is geen druivenland1, en de druifluis kan niet
van of op bollen leven. Men zou dus vermoeden dat wij met de Berner Conventie al
zeer weinig te maken hadden.
‘Het tegendeel zou echter alras blijken. Duitschland, dat aangesloten was, sloot
in 1883 op een onbewaakt oogenblik, juist toen de bloembollenverzendingen zouden
aanvangen, zijne grenzen voor de Nederlandsche tuinbouwproducten. Verzendingen
van bloembollen zonder wortels, gedekt door de bij de verordening geëischte
certificaten van oorsprong, werden tot aan het einde van Augustus toegelaten; den
4den September werd het verbod van invoer ook op bloembollen uitgestrekt, zonder
dat de oorzaak van deze wijziging in het stelsel duidelijk was geworden. ‘Het
vermoeden rijst bij mij op’ - schreef de heer Krelage aan de Opr. Haarl. Courant ‘dat hier aan een misverstand te denken was, waarschijnlijk ontstaan door den
onberaden ijver en de ondoordachte stappen in dezen door enkele belanghebbenden
in Nederland gedaan.’ Door het onverwachte van het verbod kwamen eenige
honderden kisten bloembollen, die reeds afgezonden waren en de grenzen niet
mochten passeeren, en souffrance. Bijna alle in bloembollen handelende firma's

1

De schrijver verwart hier blijkbaar druiventeelt met wijnbouw.
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van Haarlem en omstreken waren hierin betrokken, en het spreekt van zelf dat door
hen alles in het werk werd gesteld om de gevolgen van het verbod zoo dragelijk
mogelijk te maken. Hiertoe moesten in de eerste plaats strekken verzoeken aan den
Rijkskanselier om uitzonderingen voor de verzonden bollen toe te staan op de
desbetreffende § der verordening, volgens welke zij, schoon ten onrechte, behandeld
waren.
‘‘Ook mocht men’ - gaat de heer Krelage voort - een gunstigen uitslag verwachten
van de tusschenkomst der Regeering in dezen, die sedert geruimen tijd door
belanghebbenden1 op de hoogte der zaak gehouden was. Intusschen’ - laat hij er
tamelijk lakoniek op volgen - ‘daar er geen tijd te verliezen was, heb ik gemeend,
ook op anderen weg te moeten trachten wijziging der besluiten te verkrijgen, althans
ten opzichte der bloembollen zonder wortels.’ - Krelage wendde zich daartoe tot
enkele bevriende invloedrijke tuinbouw-specialiteiten te Berlijn en had de voldoening,
ten gevolge daarvan onmiddellijk de meest geruststellende verzekeringen namens
von Bötticher, den toenmaligen onder-staatssecretaris, te mogen ontvangen. Intusschen
zou het nog eenige dagen duren, voordat de desbetreffende instructiën, hoewel reeds
in de Staatscourant medegedeeld, de grenskantoren hadden bereikt. En daar de
toestand voor den handel met elken dag onhoudbaarder werd, en elke dag vertraging
belangrijke schade berokkenen kon, seinde de heer Krelage gedurende vier dagen
elken dag aan den Ober-Steuer-Inspector te Emmerik, of hij de instructies uit Berlijn
tot vrijen invoer van bloembollen nu ontvangen had? Waarop driemaal een
welsprekend ‘nein’ het

1

Men behoeft niet te vragen door wien in de eerste plaats.
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eenig antwoord was. Maar de vierde maal luidde het antwoord bevestigend. Toen
was er groote vreugde in Holland, ook onder de trouwe lezers der Opr. Haarl.
Courant, die van den loop der zaak en van de gewisselde telegrammen van dag tot
dag op de hoogte waren gehouden. Het was toen de 17de September. Zoo was dus
Krelage, door zijn energiek en beleidvol persoonlijk optreden, er in geslaagd de
beschreven crisis, wier ongungunstige oplossing den gedeeltelijken ondergang van
een bedrijf had kunnen berokkenen, binnen 14 dagen tijds te bezweren en tot een
gunstig einde te brengen, zoodat de geleden schade tot een minimum beperkt bleef
- en wel zonder eenigen steun van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, en
terwijl de Nederlandsche Gezant te Berlijn zijn post met verlof had verlaten en het
Consulaat-generaal aldaar vacant was!
‘Geen wonder dat zijn vakgenooten de gelegenheid aangrepen den wakkeren
voorvechter hunner belangen een blijvend aandenken te vereeren aan den moeilijken
strijd, welken hij zoo glansrijk voor hen gewonnen had. Als symbool hunner
erkentelijkheid kozen zij een sierlijk milieu, om den voet waarvan zich
wijngaardranken slingeren rondom de inscripties, die aan den strijd naar aanleiding
der druifluis-conventie herinneren’. Wel had men dan ook reden om een gelegenheid als deze aan te grijpen, om een
tastbaar blijk van waardeering hem aan te bieden aan wien de bloembollen-cultuur
en -handel zoo vele en zulke groote verplichtingen had, wat te meer in 't oog springt,
wanneer men bedenkt van hoe groot belang beiden zijn niet alleen voor Haarlem
alleen, maar in niet mindere mate voor de uitgebreide landstreek tusschen Alkmaar
en Leiden.
Was toch zijne bemoeiing in die phylloxera-geschiedenis,
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door de zoo gevaarlijke stagnatie, juist toen de verzendingen waren begonnen, eene
zaak van groote beteekenis, in nog andere gevallen dankte men aan Krelage's initiatief
uitkomsten van meer duurzaam belang.
Zoo b.v. de regeling van den waterstand door verschillende polderbesturen, die
vroeger veel te wenschen overliet, ten nadeele natuurlijk van een zoo subtiele cultuur
als die van verscheidene bolgewassen waarvoor hij zich veel moeite gaf, die trouwens
met een gewenschten uitslag bekroond werd.
Vervolgens had men het aan zijn klemmend betoog en zijn invloed bij de Regeering
te danken, dat, in strijd met de vroegere bepaling, dat wel land-, tuin- en boschbouw,
veeteelt en veenderij van de bedrijfsbelasting waren vrijgesteld, maar niet het bedrijf
van bloembollenkweeker, bij een gewijzigd wetsontwerp deze laatste in dit opzicht
met den landbouw werd gelijkgesteld. Dat dit voor dezen belangrijken tak van
nijverheid van groot belang was behoeft geen toelichting. Van niet geringe, van in de toekomst steeds klimmende beteekenis is het volgende.
Evenals de meeste op zeer groote schaal gekweekte planten, zijn ook sommige
geslachten van bolgewassen nu en dan, hier en daar onderhevig aan ziekten, die als
ze een epidemisch karakter aannemen, enorme schade kunnen veroorzaken, en die
men niet met goed gevolg kon bestrijden, wijl de oorzaken er van onbekend waren.
En alweder was het Krelage, die, begrijpende dat alleen wetenschappelijk onderzoek
tot de wezenlijke kennis der ziekte en eventueel ook tot het aanwenden der beste
bestrijdingsmiddelen zou kunnen leiden.
Hij stelde aan Prof. Hugo de Vries zulk een onderzoek van de z.g. ‘ringziekte’ der
Hyacinten voor, die zich
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hiertoe bereid verklaarde en dan ook tot de overtuiging kwam dat ze veroorzaakt
wordt door zeer kleine slangvormige diertjes, aaltjes genoemd. Een soortgelijk
onderzoek werd op Krelage's voorstel vervolgens gedaan door Dr. Wakker, en wel
naar de oorzaak der z.g. ‘geelziekte’. Dat hoogere autoriteiten toen reeds van het
belang daarvan overtuigd waren, blijkt hieruit, dat zoowel het Rijk als de Provincie
N. Holland hiertoe aan de Vereeniging voor Bloembollencultuur eene subsidie
verleende.
Dit een en ander was wel niet de directe aanleiding tot het oprichten der
phytopathologische Vereeniging hier te lande door de hoogleeraren de Vries en
Ritzema Bos, maar gaf er toch den sterksten stoot aan.
En alweder zien we het presidium dezer Vereeniging hem aangeboden. Veel
spoediger dan men had kunnen denken kreeg deze Vereeniging vasten voet en beter
nog kon ze aan de praktijk ten goede komen door de oprichting van het
phytopathologisch Laboratorium ‘Willie Commelin-Scholten’, na de oprichting
waarvan Krelage het presidium nederlegde, in de overtuiging dat dit onder deze
nieuwe omstandigheden beter aan hem was toevertrouwd, die zich in het onderzoek
van plantenziekten reeds zoo verdienstelijk had gemaakt. Dit geschiedde in 1895,
van welk tijdstip af Dr. - weldra Professor - J. Ritzema Bos als Voorzitter fungeert.
Met het nederleggen van het Presidium der Algemeene Vereeniging voor
Bloembollencultuur, in 1900, eindigt eigenlijk Krelage's openbare leven.
Zij, die weten wat hij voor deze Vereeniging en wat zij voor hem was, zullen
begrijpen hoeveel zelfstrijd er aan dit besluit moet voorafgegaan zijn. Zij toch was,
om het zoo eens te noemen, zijn kind, aan welks op-
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voeding hij gedurende veertig jaren een goed deel zijner krachten had gewijd. Hij
had haar gebracht op een hoogte, die hij zich aanvankelijk niet had kunnen voorstellen.
Dat hij daarbij niet altijd den wind van achteren had is licht te begrijpen. Een aantal
der leden toch zijn hoofden van groote met de zijne concurreerende firma's, en het
kon dan ook wel niet anders of zijn beslist optreden, zijn energiek doortasten en
vooral zijn groot zedelijk overwicht moesten bij dezen en genen naijver, zoo al geen
wantrouwen wekken.
Dit is zoo vanzelfsprekend, dat het noodeloos zou zijn het hier aan te stippen, ware
het niet dat in dit opzicht een exceptie op den algemeenen regel viel op te merken,
waaruit duidelijk blijkt hoezeer Krelage een man was van buitengewone verdiensten;
immers de overtuiging dat hetgeen hij in 't belang der snel zich uitbreidende
Vereeniging voorstelde en deed goed was, werd op den langen weg zóó algemeen,
dat er ten laatste van tegenwerking noch wantrouwen meer sprake was, en dat de
naijver zwichten moest voor de overtuiging, dat zijn groot moreel overwicht het
natuurlijke gevolg was van zijn groot verstand en zijn humaan en degelijk karakter.
Allen erkenden hem weldra als hun voorganger, allen eerden hem als hun hoofd.
Werd hij dan ook wel eens schertsenderwijze, maar toch uit beleefdheid en
waardeering, ‘le Roi de la Tulipe’ genoemd; hij was meer; hij was inderdaad le Roi
du pays des Tulipes, de Koning van heel het Tulpenland.
Een der sprekendste blijken van algemeene waardeering was zeker wel dat, toen
hij zich door zijn wankelende gezondheid genoodzaakt zag het Presidium der
Vereeniging
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voor Bloembollencultuur neer te leggen, hem door ongeveer twaalfhonderd leden
zijn door Haverman geschilderd portret werd aangeboden; terwijl - en hieruit blijkt
hoezeer hij ook door mannen der wetenschap werd geëerd - de vóórstudie daarvan
(teekening) voor het Museum van Teylers Stichting te Haarlem werd aangekocht,
waar het in de schilderijenzaal is opgehangen.
In 1879 werd Krelage gekozen tot Lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde.
Dit was inderdaad meer dan een beleefdheid hem bewezen, al werd ze misschien
door sommigen als zoodanig beschouwd. Op letterkundig gebied was hij volstrekt
geen vreemdeling, veel minder misschien dan sommigen, wier recht op den titel van
letterkundige gebaseerd is op de uitgave van een of meer boekwerken. Hij poseerde
niet als auteur, maar hij wás het daarom niet minder. Hij heeft geen enkel boek het
licht doen zien, maar het aantal zijner in vele binnen- en buitenlandsche tijdschriften
verschenen, min of meer uitvoerige pennevruchten is zeer groot, en in den regel
dragen ze den stempel van veel kennis, degelijke studie of een helderen blik op
maatschappelijke toestanden.
Ook mocht hij zich beroemen op het bezit eener bibliotheek, die zonder twijfel
tot de uitgebreidste particuliere boekverzamelingen in ons land behoort. Natuurlijk
is de vakliteratuur daarin het sterkst vertegenwoordigd, ook door een groot aantal
zeer zeldzame uitgaven, waardoor, en zeker ook door de zeer waardeerende
vermelding er van door buitenlandsche geleerden in buitenlandsche tijdschriften,
Krelage's bibliotheek, onder de vakgeleerden en vakgenooten vooral, maar niet
minder onder de bibliophielen, een groote vermaardheid verkreeg, niet alleen om de
groote uitgebreidheid, doch vooral ook
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om de belangrijkheid, waarbij nog komen keurige netheid en volmaakte orde1.
Zijn bibliotheek was dan ook, en mocht terecht zijn, zijn weelde en zijn trots, en
hoezeer hij er in thuis was, welk een druk en nuttig gebruik hij er van maakte, bleek
telkens uit de van zijne hand verschijnende artikelen en uit zijn talrijke
correspondenties.
Hoezeer Krelage zich ook voor andere zaken dan Tuinbouw en bloembollenteelt
interesseerde, zal blijken uit een hierachter volgend chronologisch overzicht van zijn
lidmaatschap van verschillende Besturen, waarin hij dan meestal als Voorzitter
fungeerde. Als indirect met de letterkunde in verband staande, herinner ik er hier
alleen aan, dat hij van 1879-'95 Voorzitter is geweest der Haarlemsche Afdeeling en
van '86-'91 Lid van het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Tooneelverbond en van
'79-'86 Voorzitter der Debating Society te Haarlem.
Hierboven haalde ik reeds de Hollandsche Revue aan, waarin Frans Netscher in
1897, dus even vier jaren vóór Krelage's dood, een vrij uitvoerige levensschets van
hem gaf. Ik laat dezen onvermoeiden schrijver nog eens aan het woord, niet alleen
omdat de schets die hij van hem ontwierp zoo volkomen den indruk teruggeeft dien
deze typische persoonlijkheid op elk maakte die met hem, inzonderheid te zijnen
huize in kennis kwam, maar ook

1

Ook zijn verzameling medailles (de firma behaalde er, van de oprichting af tot heden,
omstreeks 1200) was om de volledigheid en de zeldzaamheid van vele exemplaren, algemeen
bekend en beroemd, wel gedeeltelijk het gevolg hiervan, dat in een zeer net, met eikenhout
betimmerd ontvangstsalon ongeveer een honderdtal der voornaamste eerepenningen in fraaie
lijsten geëncadreerd waren. Deze collectie, een vrij aanzienlijke metaalwaarde
vertegenwoordigende, maar die nog veel grooter moreele waarde had, is echter in 1889
gestolen. Een groot en onherstelbaar verlies!
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omdat er ten deele de bevestiging in ligt van veel wat ik hierboven tot zijn lof heb
gezegd.
De geregelde bezoekers der jaarlijksche Algemeene Vergadering van de
Maatschappij der Ned. Letterkunde, die hem daar - allicht alleen dáár - vaak hebben
ontmoet, zullen hem er ongetwijfeld in herkennen.
‘Niet alleen’, zegt Netscher t.a.p., ‘door zijn kennis, zijn streven en zijn algemeene
bemoeiingen op het gebied der bloembollenkultuur is Krelage als het ware het
intellektueele en moreele hoofd van het gilde der Haarlemsche floristen. Ook door
zijn individualiteit, zijn persoonlijke verschijning, geeft hij al dadelijk den indruk
iemand te zijn, die niet geheel gelijk staat met zijn omgeving, maar er door een of
andere reden boven-uit is gegroeid. Hoe en waarom kan men zoo niet dadelijk zeggen.
Maar er emaneert van zijn optreden een impressie van meerderheid, van supprematie,
die men meer bij intuitie vóelen dan zéggen kan.
Breng hem bijv. eens een bezoek in zijn ouderwetsche woning op den Kleinen
Houtweg te Haarlem. Het is een dier huizen uit het einde der vorige eeuw - half
landhuis half stadshuis - van steen en hout tot één verdieping opgebouwd, en als het
ware ingedrukt door de vracht van een zwaar, domineerend dak.
De vertrekken zijn laag van verdieping, liggen allen achter elkaar en loopen met
kommunicatiedeuren in elkander uit - men voelt er zich als zal het plafond op het
hoofd neerkomen; en slechts in zittende houding krijgt men er wat ruimte. Eenige
der achterste kamers dier serie vertrekken zijn tot bibliotheek ingericht; alle wanden
van den vloer tot de zoldering zijn met boekenkasten bedekt; honderden en duizenden
deelen staan er op planken, barricadeeren alle muren, toonen kamer na
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kamer hun harde ruggen. En hun profusie, hun angstwekkende hoeveelheid, hun
ruimteverslindende aanwezigheid sluit deze kamers nog meer van de buitenwereld
af, maakt ze tot een stil, leegte-suizend milieu, waar men naar het kraken van oud
hout verlangt.
In dit studie-intérieur, in een dezer bibliotheekvertrekken brengt de grijze Krelage
zijn nog altijd nijvere dagen door.
Komt men binnen en staat hij op, om zijn bezoeker te verwelkomen, dan bevangt
u een verwondering - de verwondering over zijn reusachtigheid. Zwaar, massief, een
weinig gebogen van bovenlijf, breed van schouders, waarboven een met grijs haar
omstraalden kop als van een oude munt, lijkt hij in het lage vertrek een antieke
kolossus. Hij impressioneert door zijn grootte, zijn massiviteit, zijn sjoviale grijsheid,
zijn breedheid van doen; hij vult, hij beleeft het vertrek; men ziet zijn zwaar oud
lichaam, en hoort niets ánders; hij bindt het oog.
En zit hij weer, leunend in zijn bureaustoel, met de armen op de leuningen, de
grijze stralenkrans van het haar beschenen door het licht van twee over elkaar gelegen
vensters, dan heeft hij iets patriarchaals, iets imperiaals, iets van een Tulpenvorst, in
waarheid een ‘Roi de la Tulipe’.
Beter als zoo kan men hem niet zien, om aan den indruk toe te geven, dat dit de
man moet zijn, die zich naar voren heeft gewerkt in zijn omgeving, die door de natuur
met een uiterlijk is begiftigd tot domineeren aangewezen, wiens optreden alleen reeds
een impressie van leiding, van heersching geeft, en door wien anderen zich graag
laten representeeren’.
Ik moet mij bekorten, om aan dit levensbericht geen
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grootere uitbreiding te geven dan de hier beschikbaar gestelde ruimte toelaat.
Uit Krelage's leven en werken is nog veel meer te vermelden dat vermeldenswaardig
is, maar het bovenstaande zal genoeg zijn om hem aan hen, die hem slechts bij naam
of oppervlakkig kenden, te doen kennen als een man, toegerust met buitengewone
gaven, die van deze gaven een voor de maatschappij hoogst nuttig gebruik heeft
gemaakt, en het spreekwoord zegt niet ten onrechte: genoeg is meer.
Daarom ten besluite nog slechts het volgende.
Ofschoon droeve ervaringen en teleurstellingen hem in zijn lange leven evenmin
ontgingen als ieder ander, moet toch in het algemeen gezegd worden dat hij met
dankbaarheid op dat leven kon terugzien.
Hij had de voldoening van wat hij ondernam, of waarvoor hij zich op de bres
stelde, en dat was veel en velerlei, bijna zonder uitzondering tot een goed einde te
mogen brengen, en vond voor zijn werk en onvermoeid streven de beste belooning
in algemeene waardeering; een waardeering zóó groot en zóó algemeen, als maar
aan zeer weinigen die zich voor de publieke zaak interesseeren ten deel valt.
Bij moreele en physieke kracht om te werken, bezat hij ook in ruime mate
werkenslust, zeker een der onschatbaarste gaven, waarop men zich niet beroemt,
maar waarvoor men innig dankbaar is.
Die werklust, gevoegd bij algemeene belangstelling, is hem bijgebleven tot op het
laatste toe. Wel was hij in de twee, drie laatste jaren genoodzaakt zich gaandeweg
meer aan het verkeer met de buitenwereld te onttrekken; wel zag men hem minder
en minder, ten laatste in het geheel niet meer daar, waar hij anders, hoe moeilijk hij
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het zware lichaam in latere jaren ook verplaatste, nooit ontbrak, waar men op zijn
inlichtingen rekende en vertrouwde, waar zijn adviezen als axiomata golden, maar
men wist toch dat hij er was, direct of indirect ervoer men het; men wist ook dat men
nog steeds op hem kon rekenen, waar men zijn raad of zijn zedelijken steun behoefde.
Wel mag men dus Netscher nazeggen: Krelage heeft zijn leven geleefd!
Aan den heer J.H. Krelage vielen zooveel onderscheidingen, zoowel vorstelijke als
maatschappelijke, ten deel, als waarop maar zeer zelden een industriëel van
Europeesche beroemdheid zich mag beroemen.
Daar er zeker, buiten zijn zoon, niemand is, die zich hiervan bij benadering een
voorstelling kan maken, en het een sprekend bewijs is dat hierboven niets te veel
van zijn verdiensten is gezegd, kan een opgave in tijdsorde der benoemingen hier
niet misplaatst zijn.
Bij de eere- en correspondeerende lidmaatschappen moet wel in 't oog gehouden
worden dat dit benoemingen, derhalve feitelijk onderscheidingen zijn; van gewone
lidmaatschappen kan hier geen sprake wezen.

Ridderorden.
1865

Ridder van de Eikenkroon van
Luxemburg.

1869

Ridder 3e klasse van de keizerlijke
Russische orde van St. Anna.

1874

Officier van de Italiaansche Kroonorde.

1889

Ridder der Orde van den Nederlandschen
Leeuw.

1889

Officier du mérite agricole (Frankrijk).

1893

Ridder 3e klasse (Commandeur) van de
Leeuw en de Zon van Perzië.

1895

Ridder der Leopoldsorde van België.

Eere-Voorzitterschap.
1899

De Bloemistenvereeniging te Haarlem.
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Eerelidmaatschappen.
1878

Hoofdbestuur der Nederlandsche
Maatschappij voor Tuinbouw en
Plantkunde.

1882

's Gravenhaagsche Tuinbouwvereeniging.

1895

de Afd. Haarlem der Nederl.
Heide-Maatschappij.

1900

de Algemeene Vereeniging voor
Bloembollencultuur.

1901

de Bond van Bloembollenhandelaren.

1865

Société royale d'horticulture et
d'agriculture d'Anvers.

1865

Commissione d'agricoltura e pastorizia,
Palermo.

1871

Horticultural Society of Worcester,
Mass., U.S.A.

1881

Gartenbauverein in Jena.

1884

Pennsylvania Horticultural Society,
Philadelphia.

1889

Gartenbauverein in Mainz.

1892

Société royale d'agriculture et de
botanique de Gand.

1892

Verein zur Beförderung des Gartenbaues
in den k. preussischen Staaten.

1874

Freie Deutsche Hochstift in Frankfurt
a./M.

1886

Debating-Society te Haarlem.

Correspondeerende Lidmaatschappen.
1858

Keizerlijke Russische
Tuinbouwmaatschappij te Moskau.

1865

Kaiserl. Königl. Gartenbaugesellschaft
in Wien.

1865

Antwerpsch Kruidkundig Genootschap.
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1865

Svenska Trådgårds Föreningen,
Stockholm.

1872

Cercle d'arboriculture de Gand
(Belgique).

1877

Société nationale des Sciences naturelles
de Cherbourg.

1881

Société régionale d'horticulture du Nord
de la France.

1886

Keizerlijk Russische
Tuinbouwmaatschappij te St. Petersburg.

1886

Royal Horticultural Society, London.

1889

Société d'Horticulture et de Viticulture
de la Côte d'Or, Dyon.

Eereambten.
1860-64

Lid van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Haarlem.

1870-85

Lid van den Raad der Gemeente Haarlem.

1860-1900

Voorzitter der Algemeene Vereeniging
voor Bloembollencultuur.

1868-99

Voorzitter der Bloemistenvereeniging te
Haarlem.

1872-75

Voorzitter der Nederlandsche
Maatschappij voor Tuinbouw en
Plantkunde.

1892-95

Voorzitter der Nederlandsche
Phytopathologische Vereeniging.

1859-60

Voorzitter van het Genootschap
‘Oefening in Wetenschappen’ te Haarlem.

1859-62

Bestuurslid der vereeniging ‘Weten en
Werken’ te Haarlem.
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1863-64

Voorzitter van het Dept. Haarlem der
Ned. Maatschappij t. bev. v. Nijverheid.

1864-67

Voorzitter van de afd. Haarlem der Holl.
Maatschappij van Landbouw.

1868-69

Voorzitter van het Depart. Haarlem der
Maatschappij tot Nut v.h. Algemeen.

1879-82

Voorzitter van de afd. Haarlem der Ned.
Maatschappij v. Tuinbouw en Plantkunde.

1879-95

Voorzitter der afd. Haarlem v.h. Ned.
Tooneelverbond.

1879-86

Voorzitter der Debating Society te
Haarlem.

1886-91

Lid van het Hoofdbestuur v.h. Ned.
Tooneelverbond.

1889-95

Correspondent voor Haarlem der Ned.
Heide-Maatschappij.

1890-91

Voorzitter van het Depart. Haarlem der
Ned. Maatschappij t. bev. van Nijverheid.

1891

Voorzitter van het eerste Congres over
Ambachtsonderwijs.

1899

Voorzitter van de plaatselijke Commissie
voor het Nationaal Huldeblijk aan H.M.
de Koningin-Regentes.

1879

Benoeming tot Lid van de Maatschappij
der Ned. Letterkunde.

H. WITTE.
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Lijst der geschriften1 van Jacob Heinrich Krelage.
1846.

Opmerkingen over den handel in
Bloembollen en Wortelgewassen en
derzelver tegenwoordigen kultuurtoestand
(Maandschr. voor Tuinbouw I, blz.
87-106).

1847.

Gladiolus (Maandschr. voor Tuinbouw
II, blz. 78-84, 87-90, 125-128).

1847.

Daphne Cneorum var. foliis
aureo-marginatis (Maandschr. voor
Tuinbouw II, blz. 129).

1848-49.

Over de familie der Cacteeën
(Maandschr. voor Tuinbouw III, blz.
42-43, 49-52, 65-66, 77-79, 89-91,
104-105, 109-112 en IV, blz. 29-33,
37-43, 53-56).

1848.

Een bijdrage tot de geschiedenis der Roos
(Maandschr. voor Tuinbouw III, afl. 4,
omslag blz. 2).

1852.

Geelbloeijende Rhododendrons
(Maandschr. voor Tuinbouw VII, blz.
65-67).

1853.

De Cyclamen (Tuinbouw-Courant I, blz.
19 en 33).

1854.

De Arakatscha (onder pseudonym Lage,
in Navorscher IV, blz. 119).

1854.

God save the King (onder pseudonym
Lage, in Navorscher IV, blz. 153).

1854.

Rijkskanarievogel (onder pseudonym
Lage, in Navorscher IV, blz. 238).

1

Van een lijst der werken, in den zin van boekwerken, kan hier geen sprake zijn; een boek is
van Krelage nooit verschenen. Wat nu zijn geschriften betreft, bijdragen in verschillende
tijdschriften, deze zijn, gelijk uit de hier volgende lijst blijkt, niet alleen velen maar ook
velerlei. Dat hij zich onder een pseudoniem (Lage) ook op litterarisch gebied heeft bewogen,
er zullen maar zeer enkelen zijn aan wie dit bekend was.
Natuurlijk zijn die stukken ook zeer verschillend van omvang en beteekenis. Daar hij echter
nooit de gelegenheid tot schrijven zocht, maar die aangreep waar zij zich aan hem voordeed,
kunnen ze allen, zij het ook in verschillend opzicht, van belang geacht worden.
Ik aarzelde aanvankelijk deze lijst hierbij te voegen, maar een uittreksel bleek mij ondoelmatig,
en zou geheel het doel missen, waartoe dit chronologisch overzicht eigenlijk bestemd is: den
man te doen kennen uit zijn werk.
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1854.

Mandragora (onder pseudonym Lage, in
Navorscher IV, blz. 257).

1854.

Baron Sijberg, (onder pseudonym Lage,
in Navorscher IV, blz. 299).

1855.

De Roos van Jericho (onder pseudonym
Lage, in Navorscher V, blz. 82).

1855.

Etymologie van Dom of Domkerk (onder
pseudonym Lage, in Navorscher V, blz.
189).

1855.

Geboortedag van Napoleon I (onder
pseudonym Lage, in Navorscher V, blz.
188).

1855.

Plaatsmerk ‘Leipzich’ bij eenige
dichtstukjes van Bilderdijk (onder
pseudonym Lage, in Navorscher V, blz.
73).

1855.

Vervaardiger van het lied ‘Freut euch des
Lebens’ (onder pseudonym Lage, in
Navorscher V, blz. 188).

1855.

Hippeastrum Tettaui (Flora en Pomona
II, blz. 110).

1855.

Het ingraven van potgewassen (Flora en
Pomona II, blz. 149).

1856.

Nieuwe planten van 1855, ingevoerd door
E.H. Krelage en Zoon te Haarlem
(Tuinbouwflora III, blz. 152-158).

1857.

De Maclura aurantiaca geen haagplant
voor Nederland (Flora en Pomona IV,
blz. 198-199).

1857.

De invloed van den winter 1856-57 op
Coniferen te Haarlem in den open grond
gekweekt (Flora en Pomona IV, blz.
210-216).

1857.

Gynerium argenteum (Flora en Pomona
IV, blz. 216).

1858.

Crocussen uit zaad (Flora en Pomona V,
blz. 14-18).

1858.

Amaryllis fulgida flore pleno (Flora en
Pomona V, blz. 52).
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1858.

Oude vrienden in een nieuw kleed (Flora
en Pomona V, blz. 93-94).

1858.

Bolgewassen voor den vollen grond
(Flora en Pomona V, blz. 142-143).

1860.

Het geslacht Lilium (Flora en Pomona,
Nieuwe Reeks I, blz. 33-48).

1861.

Jacinthe nouvelle double jaune Guillaume
III (Flore des Jardins des Pays Bas IV,
blz. 1).

1862.

Crocus vernus ‘Le majestueux’ (Flore
des Jardins des Pays Bas V, blz.
145-148).

1862.

Cyclobothra lutea Lindl. (Flore des
Jardins des Pays Bas V, blz. 161-163).

1862.

Phyllocactus phyllantoïdes Molkenboeri
(Flore des Jardins des Pays Bas V, blz.
177-179).

1865.

Cyclamen vernum (Neerlands'
Plantentuin I, 3 blz. 8-9).

1865.

Iris Kaempferi (Neerlands' Plantentuin
I, 8 blz. 5-7).

1865.

Convallaria majalis (Neerlands'
Plantentuin I, 11 blz. 3-4).

1866.

De algemeene tentoonstelling van
tuinbouw te Londen 22-29 Mei 1866
(Neerlands' Plantentuin II, blz. 72-81).

1871.

Double Hyacinths (Gardeners' Chronicle
page 873-874).

1872-74.

De Tuinbouw-illustratie, Tijdschrift voor
Tuinbouw en Plantkunde, 1 dl. 8o.

1872.

Tentoonstellingen in den vreemde (onder
pseudonym ‘-E’, Sempervirens blz. 70;
blz. 30-31.

1872.

Bloembollententoonstellingen in 1872
(onder pseudonym ‘-E’, Sempervirens
blz. 45-46.
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1872.

7 Februari 1872 (onder pseudonym
‘Harmonia’, Sempervirens blz. 54-55.

1872.

Lilium Columbianum (Sempervirens blz.
94).

1872.

De tuinbouw op de Wereldtentoonstelling
te Weenen in 1873, (onder pseudonym
‘-E’, Sempervirens blz. 139-142).

1872.

Lilium Washingtonianum (Sempervirens
blz. 193).

1872.

Phormium tenax, in bloei in Nederland
in 1814 (Sempervirens blz. 351).

1874.

Iris Histrio (Sempervirens blz. 37-38).

1874.

Dubbelbloemige Lilium auratum
(Sempervirens blz. 83-84).

1874.

Tuinbouwkwakzalverij (Sempervirens
blz. 99-100).

1874.

Begonia octopetala (Sempervirens blz.
118).

1874.

Iris acutiloba (Sempervirens blz. 124).

1874.

Notice sur quelques espèces et variétés
de Lis. 1 vol. 8o. 34 blz.

1875.

De juiste opnaamstelling der
plantenverzamelingen op onze
tuinbouwtentoonstellingen (De
Nederlandsche Tuinbouwgids I, blz.
10-22).

1876.

Paragras (Sieboldia II, blz. 33-54).

1876.

Yucca Whippleï (Sieboldia II, blz. 206
en 271).

1876.

Blühende Phormium in Holland
(Hamburger Garten- und Blumen-Zeitung
XXXII, S. 444-446).

1877.

Cyclamen (Sieboldia III, blz. 5-6).

1877.

Lilium auratum of Lilium speciosum
imperiale (Sieboldia III, blz. 69-70).

1877.

Lilium Krameri and its varieties. - L.
Witteï. - L. cordifolium (Gardeners'
Chronicle N.S. Vol. VIII, blz. 180).
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1877.

Nieuwe en zeldzame planten in bloei in
de Tuinbouw-inrichting van E.H. Krelage
en Zoon te Haarlem (Sieboldia III, blz.
274-275).

1878.

Aan ‘een oudbloemist’ (Sempervirens
VII, blz. 133-134).

1878.

De Hyacinten te Gent (Sempervirens VII,
blz. 164-165).

1878.

Haarlemiana (onder pseudonym Egalerk,
in Sempervirens VII, blz. 176-176).

1878.

De brief van den heer L. van Houtte
(Sempervirens VII, blz. 348-349).

1878.

[Over Lilium speciosum
verscheidenheden] (Sempervirens VII,
blz. 443-444).

1878.

Nog eens Campanula Rapunculus
(Sieboldia IV, blz. 110-111).

1878.

De bol- en knolgewassen op de
Internationale Tuinbouwtentoonstelling
te Gent (Sieboldia IV, blz. 129-132,
137-140, 145-147, 153-155, 161-163).

1878.

Lilium speciosum rubrum with white
flowers (Gardeners' Chronicle N.S. Vol.
X, page 728 en Garden XIV, blz. 509).

1878.

Narcissus (Corbularia) monophyllus
(Gardeners' Chronicle N.S. IV, blz. 341).

1878.

Cyclamens (Gardeners' Chronicle N.S.
IX, blz. 342).
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1878.

Antipodal Hyacinths (The Gardeners'
Monthly XX, blz. 72).

1878.

Calochortus (Album van Eeden tekst bij
Plaat 75).

1878.

Lilium Browni v. japonicum Colchesteri
(The Garden XII, blz. 541).

1878.

Iris reticulata Krelagei and Histrio (The
Garden XII, blz. 276).

1878.

Amaryllis vittata-Kultur (Deutsche
Gärtnerzeitung II, blz. 172).

1878.

Hyazinthen zum frühesten Treiben
(Deutsche Gärtnerzeitung II, blz. 98).

1878.

Amaryllis Befrüchtung (Deutsche
Gärtnerzeitung II, blz. 113).

1879.

Roman Hyacinths (Gardeners' Chronicle
N.S. XI, blz. 145, 277 en 341).

1879.

The diseases of Hyacinths (Gardeners'
Chronicle N.S. XI, blz. 43).

1879.

Rhinopetalum Karelini (Gardeners'
Chronicle N.S. XI, blz. 277).

1879.

Seedlings of variegated Phormiums
(Gardeners' Chronicle N.S. XI, blz. 598).

1879.

Ixias and Ranunculuses (Journal of
Horticulture N.S. XXXVIII, blz. 286).

1879.

Lilium Parkmanni (Deutsche
Gärtnerzeitung III, blz. 94).

1879.

Spezialkultur von Iris (Deutsche
Gärtnerzeitung III, blz. 139).

1879.

Heracleum Frederici fol. var. (Deutsche
Gärtnerzeitung III, blz. 305).

1879.

Grossfrüchtige Erdbeeren (Deutsche
Gärtnerzeitung III, blz. 305).

1879.

Damen als Preisrichterinnen bei
Gartenbau-Ausstellungen (Hamburger
Garten- und Blumenzeitung XXXV, blz.
44).

1879.

Ueber Rhinopetalum Karelini (Hamb.
Garten- und Blumenzeitung XXXV, blz.
145).
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1879.

Nieuwe dichterlijke Sneeuwklokjes
(Sieboldia V, blz. 14).

1879.

Particuliere prijsuitlovingen (Sieboldia
V, blz. 62).

1879.

Nieuwe of min bekende planten in bloem
in de Tuinbouw-Inrichting van E.H.
Krelage en Zoon te Haarlem (Sieboldia
V, blz. 73, 107 en 172).

1879.

Pruimedanten (Sieboldia V, blz. 366).

1879.

Haarlemiana (onder pseudonym Egalerk,
in Sempervirens VIII, blz. 73, 81, 97, 153,
177 en 394).

1879.

Dr. Regel in China (Sempervirens VIII,
blz. 361 en 388).

1879.

Tritoma Uvaria grandiflora (Wiener
Illustr. Gartenzeitung Seite 267).

1880.

Lilium Parkmanni (Sieboldia VI, blz. 9).

1880.

De Haarlemsche Tentoonstelling van
Bloembolgewassen, enz., onder
pseudonym X.Y.Z. (Sieboldia VI, blz.
105, 113, 121 en 129).

1880.

Coniferen-namen (Sempervirens IX, blz.
93).

1880.

Plantnames (Gardeners' Chronicle N.S.
XIII, blz. 22).

1880.

Talrijke artikelen over bolgewassen in
Rümplers' Illustr. Gartenbau-Lexicon.

1881.

Tulip ‘Thieves’ (Gardeners Chronicle
XVI, blz. 182).

1881.

Leucojum vernum ff. pl. (Gardeners'
Chronicle XVI, blz. 793).

1881.

The tulips of the seventeenth century
(Gardeners' Magazine XXIV, blz. 165).
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1881.

Les tulipes au XVIIe siècle (Journal de
la Soc. rég. d'Hort. du Nord de la France
I, blz. 95).

1881.

Hyacinthen-namen (Sieboldia VII, blz.
153).

1882.

Haarlemiana (onder pseudonym ‘-E.’ in
Sempervirens XI, blz. 65).

1882.

Twee tentoonstellingen van bloeiende
bloembolgewassen (onder pseudonym
X.Y.Z., in Sempervirens X1, blz. 94 en
103).

1882.

De tentoonstelling in den Hertenkamp in
den Haarlemmerhout (Sempervirens XI,
blz. 253).

1882.

Recht en billijk, maar ...? (Sieboldia VIII,
blz. 67).

1882.

James Markey (Sieboldia VIII, blz. 153).

1882.

Een nationaal belang van beteekenis
(Sieboldia VIII, blz. 259).

1882.

Mislukte Crocus en Tulpen (Sieboldia
VIII, blz. 177).

1882.

Moeilijkheden bij het verzenden van
planten naar het buitenland (Berner
Conventie) (Sieboldia VIII, blz. 407 en
Sempervirens XI, blz. 399).

1882.

Een zaak van beteekenis (Sieboldia VIII,
blz. 415 en Sempervirens XI, blz. 408).

1882.

Der Haarlemer Blumenversandt
(Deutsche Gärtnerzeitung VI, blz. 226).

1882.

Tulipes pluriflores et Jacinthes à plusieurs
hampes (Revue Horticole blz. 550).

1882.

The florist's tulip (Gardeners' Chronicle
N.S. XVII, blz. 155).

1882.

The single blue Roman Hyacinth
(Gardeners' Chronicle N.S. XVII, blz.
376).

1882.

The Roman Hyacinth (Journal of
Horticulture N.S. IV, blz. 106).
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1882.

New Tritomas (The Garden XXI, blz.
192).

1882.

Lilium Witteï (The Garden XXI, blz.
281).

1882.

Scilla bifolia (The Garden XXI, blz. 323).

1882.

Night opening flowers (Gardeners'
Monthly XXIV, blz. 45 en 54).

1883.

Het verbod van invoer van planten,
boomen, bloembollen enz. in Duitschland
(Sempervirens XII, blz. 290).

1883.

Nederland en de Conventie van Bern
(Opr. Haarl. Crt. van 11 September,
overgenomen in Sempervirens XII, blz.
325 en 337 en Sieboldia IX, blz. 329 en
357).

1883.

Appelen-congres (Sempervirens XII, blz.
348 en 405).

1883.

Tritoma en Phormium (Floralia IV, No.
4).

1883.

Bonapartea (Floralia IV, No. 8).

1883.

In zake verzendingen naar het buitenland
(Floralia IV, No. 10).

1883.

Imantophyllum (Sieboldia IX, blz. 51 en
91).

1883.

De monsterprijscourant (Sieboldia IX,
blz. 114).

1883.

Dubbele Cyclamens (Sieboldia IX, blz.
149).

1883.

De bol- en knolgewassen op de Gentsche
Tentoonstelling (Sieboldia IX, blz. 241,
337 en 353).

1883.

Gastvrijheid in de Nederlandsche
Maatschappij voor Tuinbouw en
Plantkunde (Sieboldia IX, blz. 65).

1883.

Gladiolus-planting (Gardeners' Chronicle
N.S. XIX, blz. 252).
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1883.

Nochmals Sprekelia glauca
(Gartenzeitung II, blz. 45).

1883.

Aschenananalysen (Gartenzeitung II, blz.
207).

1883.

Gelbe Hyazinthen (Gartenzeitung II, blz.
272).

1883.

Hyacinth disease (Gardeners' Chronicle
N.S. XX, blz. 308).

1883.

The Phylloxera laws (Gardeners'
Chronicle N.S. XX, blz. 506).

1884.

Het Narcissen-Congres te Londen
(Sempervirens XIII, blz. 121).

1884.

Een bloemenfeest aan den Rijn
(Sempervirens XIII, blz. 153 en 161).

1884.

Phylloxera Law in Holland (The
Gardeners' Monthly XXVI, blz. 123).

1884.

Künstliche Befrüchtung von Hyazinthen
(Gartenzeitung III, blz. 326).

1884.

Iris reticulata cyanea (Gardeners'
Chronicle N.S. XXI, blz. 88 en 217).

1885.

Bulb Collecting (The Gardeners' Monthly
XXVII, blz. 120).

1885.

Einfuhr von Pflanzen über Holland nach
Deutschland (Gartenzeitung IV, blz. 40).

1885.

Maclura aurantiaca (Wiener Illustr.
Gartenzeitung X, blz. 174).

1885.

Die Blumenzwiebelzucht in der
Umgebung von Haarlem (Wiener Illustr.
Gartenzeitung X, blz. 110 en 152).

1885.

Sprekelia glauca (Gardeners' Chronicle
N.S. XXIII, blz. 504).

1885.

Flowering Agaves in Holland (Gardeners'
Chronicle N.S. XXIV, blz. 142).

1885.

Horti Floridi (Gardeners' Chronicle N.S.
XXIV, blz. 395).

1885.

Pinus sylvestris Rigaensis (Ned.
Tuinbouwblad I, blz. 33).

1885.

Kunstmatige bevruchting van Hyacinten
(Ned. Tuinbouwblad I, blz. 49).
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1885.

Cyclamen (Ned. Tuinbouwblad I, blz. 70).

1885.

Iris Susiana (Ned. Tuinbouwblad I, blz.
207).

1885.

Rapport sur la 20e question (Convention
de Berne) du Congrès de botanique et
d'horticulture d'Anvers.

1886.

Tuinbouw op zee (Ned. Tuinbouwblad II,
blz. 97).

1886.

De hardheid der Eucalyptussoorten (Ned.
Tuinbouwblad II, blz. 113).

1886.

Harde Conifeeren (Ned. Tuinbouwblad
II, blz. 209).

1886.

Ireas (Ned. Tuinbouwblad II, blz. 214).

1886.

De Wereldtentoonstelling te Parijs in
1889 (Ned. Tuinbouwblad II, blz. 321).

1886.

Hyacinthus romanus (Sempervirens XV,
blz. 372).

1886.

Nederland en de Phylloxera-conventie
(Sempervirens XV, blz. 380).

1887.

Wijziging der Wet van 25 Mei 1880 ter
bescherming van diersoorten, nuttig voor
landbouw en veeteelt (Ned.
Tuinbouwblad III, blz. 439).

1887.

Uit Haarlems Bloemhof I. Eerstelingen
(Ned. Tuinbouwblad III, blz. 131).

1887.

Enkel, dubbel en gevuld (Ned.
Tuinbouwblad III, blz. 162).

1887.

Mede ter overweging (Ned.
Tuinbouwblad III, blz. 281).
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1887.

Tentoonstelling Parijs 1889 (Ned.
Tuinbouwblad III, blz. 371).

1887.

Het voorstel der Luntersche
Tuinbouwvereeniging (Ned.
Tuinbouwblad III, blz. 401).

1887.

Schade door wild veroorzaakt (Ned.
Tuinbouwblad III, blz. 401, 417 en 444;
IV, blz. 12).

1887.

Saksen en de Berner Conventie
(Sempervirens XVI, blz. 13).

1887.

Hippeastrum Tettaui (Sempervirens XVI,
blz. 67).

1887.

De invoer van Tuinbouwproducten
(Sempervirens XVI, blz. 116 en 138).

1887.

De groote Tuinbouwtentoonstelling te
Amsterdam 2-7 April 1897. De bol- en
knolgewassen (Sempervirens XVI, blz.
185 en 193).

1887.

The Haarlem Bulb Gardens in March
(Gardeners' Chronicle I, blz. 518).

1887.

The ‘Flora exotica’, etc. (Gardeners'
Chronicle II, blz. 588).

1887.

Narcissus (Gardeners' Chronicle II, blz.
715).

1887.

Der Haarlemer Blumenzwiebelngarten
(Gartenflora XXXVI, blz. 237).

1887.

Flore horticole de Haarlem (Le Jardin I,
blz. 43).

1887.

Polyanthus Narcissus (The Garden
XXXII, blz. 580).

1887.

Zur Hyazinthenfrage (Handelsblatt f.d.
deutschen Gartenbau II, blz. 186).

1887.

Gefüllte Hyazinthen (Handelsblatt f.d.
deutschen Gartenbau II, blz. 4).

1888.

Zur Geschichte des Lilium Parkmanni
(Möllers D. Gärtnerzeitung III, blz. 96).

1888.

Frühblühende Hyazinthen und Tulpen
(Möllers D. Gärtnerzeitung III, blz. 73).
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1888.

La Jacinthe d'autrefois et d'aujourd'hui
(Le Jardin II, blz. 234).

1888.

Fuchsia Venus Victrix (Gardeningworld
IV, blz. 676).

1888.

Narcissus sulphureus Dr. Gormann and
semipartitus (Gardeners' Chronicle III,
blz. 715).

1888.

Geen geheimhouding (Sempervirens
XVII, blz. 206).

1888.

De Narcissenverkooping te Overveen
(Sempervirens XVII, blz. 173 en 181).

1888.

Kaapsche bolgewassen (Ned.
Tuinbouwblad IV, blz. 11).

1888.

De hollandsche tuinen van Jaeger (Ned.
Tuinbouwblad IV, blz. 17).

1888.

Ouderdomssysteem (Ned. Tuinbouwblad
IV, blz. 61).

1888.

Ostrowskia magnifica (Ned.
Tuinbouwblad IV, blz. 256).

1889.

Een bezoek te Nieuwer-Amstel (Ned.
Tuinbouwblad V, blz. 41).

1889.

Tentoonstelling Rotterdam. Nieuwe prijs
(Ned. Tuinbouwblad V, blz. 37).

1889.

Prijzen voor liefhebbers op
Tuinbouwtentoonstellingen (Ned.
Tuinbouwblad V, blz. 60).

1889.

Leontice Eversmanni (Ned.
Tuinbouwblad V, blz. 98).

1889.

De wetenschappelijke Commissie (Ned.
Tuinbouwblad V, blz. 273).

1889.

Huishoudelijk Reglement voor de
Bloemen- en Planten-Commissie (Ned.
Tuinbouwblad V, blz. 284).
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1889.

Haarlem, Parijs, Boskoop (Sempervirens
XVIII, blz. 487).

1889.

Boskoop te Parijs (Sempervirens XVIII,
blz. 510).

1889.

De inzendingen voor de Vaste
Commissiën (Sempervirens XVIII, blz.
584).

1889.

Origin of Parrot Tulips (The Garden
XXXV, blz. 515).

1889.

Lilium speciosum purpuratum (The
Garden XXXVI, blz. 546).

1889.

Origin of some Tulips (The Garden
XXXVI, blz. 572).

1889.

Bijbloemen Tulips (Gardeners' Chronicle
V, blz. 243).

1889.

Remontirende Iris (Erfurter Illustr.
Gartenzeitung III, blz. 534).

1889.

Narcissus semipartitus und sulphureus
(Neubert's Garten Mag. XLII, blz. 74).

1889.

Bewerking van versch. artikelen voor
Rümpler's Illustr. Gartenbau-Lexicon 2te
Aufl.

1890.

Een Nederlandsche Boekerij voor
Tuinbouw en Plantkunde (Ned.
Tuinbouwblad VI, blz. 172).

1890.

Natuur en Kultuur (Ned. Tuinbouwblad
VI, blz. 26).

1890.

Het Cruydtboeck van Dodonaeus (Ned.
Tuinbouwblad VI, blz. 191).

1890.

De inzendingen voor de Vaste
Commissiën te Amsterdam (Ned.
Tuinbouwblad VI, blz. 293).

1890.

Beoordeelingen op Tentoonstellingen
(Sempervirens XIX, blz. 261).

1890.

De Nederlandsche Tuinbouw en het
buitenland (Sempervirens XIX, blz. 498).

1890.

Lilium Witteï en Lilium Parkmanni
(Weekbl. v. Bloembollen-cultuur I, blz.
32).
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1890.

On Polyanthus Narcissi (Journal Royal
Horticultural Society XII, 339).

1891.

Bollennamen (Weekbl. v.
Bloembollencultuur I, blz. 191).

1891.

De aanstaande nationale
Chrysanthemum-Tentoonstelling (Ned.
Tuinbouwblad VII, blz. 18).

1891.

Foutieve plantennamen (Ned.
Tuinbouwblad VII, blz. 44).

1891.

Beoordeeling op
Bloemententoonstellingen naar punten
(Ned. Tuinbouwblad VII, blz. 80).

1891.

Trosnarcissen (Weekbl. v.
Bloembollencultuur 28 Febr. en 18
Maart).

1892.

Zwarte aardappelen (Ned. Tuinbouwblad
VIII, blz. 105).

1892.

Bontbladerige Clivia's (Ned.
Tuinbouwblad VIII, blz. 114).

1892.

Ontwerp van Wet betreffende een
Bedrijfs- en Beroepsbelasting. Rede,
gehouden 19 Dec. 1892 (Weekbl. v.
Bloembollencultuur III, blz. 161.

1893.

Nadere beschouwingen over de Bedrijfsen Beroepsbelasting (Weekbl. v.
Bloembollencultuur III, blz. 255, 266,
225, 335, 345 en 352).

1895.

Tuinbouw-onderwijs van Rijkswege
(Tijdschrift voor Tuinbouw I, blz. 23).

benevens een groot aantal mededeelingen, verslagen van vergaderingen en
tentoonstellingen in verschillende Tuinbouwbladen en in de Oprechte Haarlemsche
Courant.
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Levensbericht van W. Baron van Goltstein.
Willem Baron van Goltstein is geboren te Hamburg den 13en Mei 1831. De oorsprong
van zijn geslacht ligt in het Hertogdom Gulik; in 1882 is het in Duitschland
uitgestorven na sinds 1604 tot den rijksgravenstand te hebben behoord. Een tak die
zich gedurende de heerschappij van Napoleon I naar Frankrijk had overgeplant bloeit
echter in dat land nog voort.
De Nederlandsche tak stamt af van Johan van Goltstein die onder de vanen van
den woeligen Karel van Egmond, Hertog van Gelderland, dienst nam en, na den
krijgsdienst vaarwel te hebben gezegd zich in diens hertogdom vestigde. Hij werd
raad en schepen van Zutfen en overleed in die stad in 1544. Zijne nakomelingen zijn
gedurende de volgende eeuwen in de ridderschap van Gelderland beschreven
geworden en hebben verschillende betrekkingen in dat gewest bekleed. Buitengewone
daden die hunne namen in de geschiedenis zouden hebben doen voortleven, schijnen
zij niet te hebben verricht. In den regel vermaagschapten zij zich met aanzienlijke
Geldersche geslachten, één hunner huwde een Fransche jonkvrouwe, Marie de
Rechigevoisin, wier moeder een dochter was van den bekenden schoonzoon van
Oldenbarnevelt,
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van der Myle; door dezen voorzaat behoorde van Goltstein tot de rechtstreeksche
afstammelingen van den beroemden landsadvokaat.
Zijn grootvader was Evert Jan Benjamin van Goltstein lid van de Ridderschap van
de Veluwe en burgemeester van Wageningen, in 1782 gehuwd met Frederica Anna
Everdina van der Capellen, een broederskind van Robert Jasper van der Capellen
van de Marsch, in de jaren vóór 1787 de aanvoerder der Geldersche patriotten. Uit
dit huwelijk sproten vijf zonen van welke Jan Karel van Goltstein, gedurende lange
jaren lid van de Staten Generaal en van 1858 tot 1860 Minister van Buitenlandsche
Zaken, zich de meeste bekendheid heeft verworven. Een ouder broeder, Hendrik
Rudolf, vertegenwoordigde in de eerste helft der vorige eeuw het koninkrijk der
Nederlanden als minister-resident bij de Hanze steden. Als zoodanig was hij gevestigd
te Hamburg alwaar hij zich in den echt verbond met Emma von Hildebrandt dochter
van J.F. ridder von Hildebrandt, diplomatiek vertegenwoordiger van het Koninkrijk
Beyeren bij de Vrije stad Hamburg.
De twee kinderen uit dit huwelijk geboren, W. van Goltstein en zijne zuster,
gehuwd met I.W.J. Aylva Baron van Pallandt, hebben hunne moeder nooit gekend,
zij overleed reeds in 1833. Door dit vroegtijdig gemis en door het gedwongen verblijf
van den vader in het buitenland kon het moeielijk anders of de opvoeding van den
zoon moest wel eenigermate afwijkend zijn van die welke jonge Nederlanders van
zijnen stand in den regel ontvangen. Na het allereerste onderricht te huis te hebben
ontvangen werd hij reeds op achtjarigen leeftijd naar Neuchâtel gezonden waar hij
gedurende drie jaren een inrichting van onderwijs bezocht. Daarna werd hij als
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leerling geplaatst op een destijds zeer goed aangeschreven jongenskostschool, die
van den heer Klein, gevestigd op het huis te Oudwijk, toen onder den rook van Utrecht
gelegen, thans reeds geheel in den bebouwden kom dier stad ingesloten. Hier bracht
van Goltstein bijna zes jaren door, hij werd er gevormd voor het zoo gevreesde
staats-examen dat toenmaals den toegang tot de hoogeschool niet gemakkelijk maakte.
Reeds in 1847 gelukte het hem dit examen te Zwolle met goeden uitslag af te leggen.
Op zestienjarigen leeftijd had hij dus de bevoegdheid verkregen om zich als student
te laten inschrijven, maar zijn vader achtte het ongeraden om hem, ternauwernood
volwassen, van de strenge tucht der kostschool eensklaps te doen overgaan tot de
volle vrijheid van het studentenleven. Hij liet hem dus onder de leiding van zijnen
voormaligen leermeester Klein, die juist terzelfder tijd zijne kostschool te Oudwijk
opgaf om zich te Bonn te gaan vestigen.
De jonge van Goltstein werd daar zijn huisgenoot en volgde in de Pruisische
academiestad de lessen der hoogleeraren in de klassieke letterkunde ten einde zich
zoodoende voor het propaedeutisch examen te bekwamen. Voor dit doel had evenwel
het verblijf te Bonn weinig nut. In Duitschland waar, evenals bij ons sedert de wet
van 1876, de propaedeutische studieën aan de gymnasia worden voltooid, zijn de
colleges der hoogleeraren in de letterkunde uitsluitend voor studenten in dat vak
bestemd. Van Goltstein deed welhaast de ervaring op dat zijne kennis van de oude
talen voor het volgen dezer lessen niet toereikend was; meer nut trok hij van de
colleges van Dahlmann over de geschiedenis die reeds op school zijn lievelingsvak
was geweest. Intusschen droeg de nieuwe omgeving waarin hij verkeerde niet weinig
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bij tot zijne algemeene ontwikkeling. Hij maakte uit Bonn herhaaldelijk uitstapjes
naar andere steden van Duitschland waar hij met allerlei menschen in aanraking
kwam. Te Frankfort werd hij gastvrij ontvangen door den toenmaligen Franschen
gezant bij den Duitschen Bond de Tallenay, die vroeger zijn land te Hamburg had
vertegenwoordigd en aldaar met van Goltstein's vader bevriend was geweest. De
oude rijksstad gaf in die dagen binnen hare muren het geheel nieuwe schouwspel te
zien van een Duitsch parlement dat in de Paulus-kerk zetelde. Van Goltstein werd
door zijnen gastheer in de gelegenheid gesteld eenige zittingen bij te wonen van deze
merkwaardige vergadering waarin geheel Duitschland door zijne meest bekende
mannen van allerlei stand en richting vertegenwoordigd was. Hij rekende die uren
tot de belangrijkste herinneringen uit zijne jeugd.
In 1849 vertrok van Goltstein naar Utrecht om daar zijne academische studieën
aan te vangen. Als Bonnsch student werd hij zonder novitiaat tot lid van het
studentencorps aangenomen. Hij vond in Utrecht een vroolijken kring van begaafde
jongelieden die hem met hartelijke ingenomenheid ontvingen.
Door zijne studiemakkers zeer bemind bleef hij met de meesten hunner in later
jaren door warme vriendschap verbonden. Vele onder hen hebben zich in de
maatschappij op verschillende wijze onderscheiden en de nog levenden houden van
Goltstein's gedachtenis nog steeds in eere. Onder hen met welke hij het meest omging
behoorden de latere leden der Staten Generaal, E.L. Baron van Hardenbroek van
Lockhorst, A. van Naamen van Eemnes, W. Royaards van den Ham, voorts diens
oudere broeder H. Royaards van Scherpenzeel en C.G. Berger van Hengst, beide
gedurende langen tijd leden van het college van
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Gedeputeerde Staten van Utrecht, M. Mees, nog altijd hoofd van het alom bekende
handelshuis te Rotterdam, H.L.M. Luden, president van de rechtbank te Amsterdam
en de gebroeders IJssel de Schepper waarvan de eene te Batavia directeur van het
Bureau van Statistiek is geweest en de andere na verschillende betrekkingen bij de
rechterlijke macht te hebben bekleed zijne loopbaan als Vice-President van het
gerechtshof te Arnhem heeft geeindigd.
Op lateren leeftijd verweet van Goltstein zich wel eens dat de verstrooiingen van
het studentenleven hem te veel tijd voor ernstige studie hadden ontroofd. Aan trouw
collegebezoek had hij zich nooit kunnen wennen, de eenige colleges die hij met
vrucht en ingenomenheid te Utrecht volgde waren die van den hoogleeraar de Geer
van Jutfaas over de Instituten en een liefhebberijcollege dat de hoogleeraar Donders
destijds gaf over de anthropologie. Intusschen was hij een verdienstelijk lid van het
Collegium Themis, een nog steeds bloeiend rechtsgeleerd studentengezelschap, en
door zijne vlugheid van werken die vaak zijne vrienden met verbazing vervulde,
slaagde hij er in zijne examens op tijd en wel zeer voldoende af te leggen. Den 21en
December 1854 promoveerde hij op stellingen, haud sine laude.
Dadelijk na zijne promotie vestigde hij zich te 's-Gravenhage. Zijn vader die de
diplomatieke looplaan had verlaten en door de Provinciale Staten van Gelderland tot
lid van de Eerste Kamer was benoemd, vertoefde niet alleen gedurende de zittingen
van dit lichaam in de residentie maar verliet ook in den regel tegen het invallen van
den winter zijne woonplaats, het huis Oldenaller bij Putten, om aan het gezellige
Haagsche leven deel te nemen. Het was hem een groote vreugde zijnen eenigen
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zoon in de maatschappij te kunnen binnen leiden. Van Goltstein werd door zijnen
vader ten hove voorgesteld en verder aan de ministers en hoogstgeplaatsten in
regeerings- en hofkringen. Overal waar hij verscheen maakte hij een gunstigen indruk.
Koning Willem III verleende hem dadelijk den titel van kamerjonker, een niet
alledaagsche onderscheiding, en de minister van Buitenlandsche Zaken Mr. F.A. van
Hall benoemde hem in Maart 1855 tot ambtenaar aan zijn Departement. Het schijnt
wel dat deze laatste benoeming door den minister was gedaan tegen den zin van of
zonder overleg met zijne ambtenaren, zij verwekte althans aan het departement van
buitenlandsche zaken eenige ontevredenheid, zoodat na het aftreden van den minister
van Hall in den zomer van 1856 zich bij diens opvolger, Jhr. Gevers van Endegeest,
invloeden deden gelden die wisten te bewerken dat aan van Goltstein onbepaald
verlof werd verleend. Hij gebruikte dat verlof voor de vereffening van verschillende
familieaangelegenheden te Hamburg waar hij toen geruimen tijd vertoefde. In Maart
1858 trad Gevers van Endegeest af en met diens opvolger keerde van Goltstein op
het Buitenhof terug. I.K. Baron van Goltstein die thans als minister van
Buitenlandsche Zaken optrad benoemde zijnen neef tot particulier secretaris. Als
zoodanig vervulde hij de werkzaamheden die tegenwoordig aan den chef van het
Kabinet van den Minister zijn opgedragen. Bij Koninklijk Besluit van 2 Januari 1860
ontving hij den titel van Commies van staat, zonder bezoldiging doch met een
jaarlijksche toelage van ƒ 500. Reeds bij zijn eerste verblijf aan het Departement van
Buitenlandsche Zaken had hij aldaar de kennis gemaakt van een jeugdig meester in
de rechten die zoo juist de Leidsche Hoogeschool had verlaten en tot at-
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taché was aangesteld. Deze kennismaking met den lateren gezant en Gouverneur
Generaal van Lansberge was de aanvang eener innige vriendschapsbetrekking die
onafgebroken heeft voortgeduurd. De samenwerking als jonge ambtenaren aan het
Departement van Buitenlandsche Zaken was zeker niet zonder invloed op Goltstein's
besluit om zijnen vriend vijftien jaren later tot een vrij wat belangrijker samenwerking
in het opperbestuur over Ned. Indië uit te noodigen.
In 1860 genoot van Goltstein, die het jaar te voren door den Koning tot kamerheer
in buitengewonen dienst was benoemd, de hooge onderscheiding van te worden
toegevoegd aan Jhr. Steengracht van Oosterland wien Willem III den last had
opgedragen hem te Stockholm te vertegenwoordigen bij de kroning van Koning
Karel XV van Zweden en Noorwegen. De ontvangst der Nederlandsche
afgevaardigden aan het door familiebanden zoo nauw aan de Oranje's verbonden
Zweedsche hof was zeer hartelijk, en van Goltstein behield een aangename herinnering
aan Stockholm en aan de aldaar bijgewoonde feesten en plechtigheden.
Inmiddels was I.K. van Goltstein als minister van Buitenlandsche Zaken afgetreden,
in de ambtelijke stelling van zijnen neef bracht dit wel geen verandering want de
nieuw opgetreden minister Graaf van Zuylen van Nyevelt behield hem in dezelfde
betrekking en was hem zeer genegen, maar van Goltstein kwam meer en meer tot
het inzicht dat hij wat hem voor de toekomst het meest begeerlijk scheen aan het
Departement van Buitenlandsche Zaken niet zoude bereiken. De parlementaire
loopbaan trok hem zeer aan; om voor een zetel in de Tweede Kamer in aanmerking
te komen was het echter noodig dat de aandacht van staatkundige kringen op hem
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gevestigd werd. Hiervoor was openlijk optreden in de staatkunde een vereischte en
de betrekking van chef van het kabinet van den Minister van Buitenlandsche Zaken
vorderde juist het tegenovergestelde. Hij verzocht dan ook zijn ontslag dat hem door
van Zuylen's opvolger Baron van der Goes van Dirksland op eervolle wijze werd
verleend bij Besluit van 29 Januari 1861.
Van Goltstein besteedde nu zijnen overvloed van vrijen tijd aan de bestudeering
van de staatkundige geschiedenis, van het staatsrecht en bovenal van den voormaligen
en tegenwoordigen toestand der Oost-Indische koloniën. In zijne Haagsche omgeving
vond hij daarenboven ruimschoots gelegenheid om aangaande de staatkundige
vraagstukken van den dag de meeningen der meest gezaghebbende mannen te
vernemen. Men verkeerde toenmaals in Nederland in een van die tijdperken waarin
staatkundige beginselen tijdelijk op den achtergrond worden geschoven door
dringende belangen van zuiver stoffelijken aard.
Nadat het vraagstuk van het Lager Onderwijs in 1857 door het Ministerie van
Rappard-van der Brugghen tot een oplossing was gebracht, deed zich als de dringende
vraag van het oogenblik aanleg van spoorweglijnen door het gansche land gelden.
Van der Brugghen bleek onmachtig om aan dien eisch te voldoen. Een opvolgend
bewind zag zijne spoorwegplannen in de Tweede Kamer aannemen doch in de Eerste
verwerpen. Toen trad van Hall weder op en het gelukte dezen behendigen staatsman
in beide kamers voor zijne spoorwegwet de meerderheid te verkrijgen. Men had hem
bij zijn optreden een minister der minderheid genoemd. - Ben ik dat nog? - vroeg hij
eenigszins uittartend aan een zijner tegenstanders na zijne zegepraal. Voorzeker had
hij een meerderheid weten te vinden, maar de meerderheid had
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hij niet verworven zooals de loop der gebeurtenissen spoedig zoude bewijzen. Welke
staatsman kon zich echter bij den ontredderden toestand der partijen in de Tweede
Kamer destijds beroemen op het bezitten van de meerderheid?
Sedert de aftreding van Thorbecke in 1853 was er geen ministerie geweest dat
blijvenden steun van een krachtige staatkundige partij had kunnen verwerven en dit
verschijnsel begon meer en meer de bezorgdheid van alle ernstige mannen op te
wekken. Voor de wetenschappelijk gevormde staatslieden dier dagen was
Groot-Brittanje met zijn twee staatkundige partijen die elkander beurtelings op de
regeeringszetels vervingen, het voorbeeld waar zich de constitutioneele praktijk naar
moest richten; België bewoog zich in die richting maar Nederland scheen er meer
en meer van af te wijken. Was het omdat de constitutioneele instellingen van 1848
ondeugdelijk waren, of waren de leidende staatslieden blind voor de eischen die deze
instellingen stelden? In de staatkundige kringen te 's-Gravenhage waarin van Goltstein
verkeerde werden deze vragen druk besproken. Zij hielden ook zijnen geest zeer
bezig en leverden hem de grondgedachten voor de eerste voortbrengselen zijner pen.
In 1861 trad hij als schrijver op met een artikel in het Decembernummer van de Gids
geplaatst en getiteld: ‘William Pitt een minister der minderheid’. De reden was niet
ver te zoeken waarom de schrijver juist de geschiedenis van Pitt's merkwaardigen
strijd tegen de meerderheid van het Engelsche Lagerhuis in de eerste maanden van
het jaar 1784 in de herinnering zijner landgenooten wilde terugroepen. Zij bewees
dat ook in Groot-Brittannie zich het verschijnsel wel eens had voorgedaan van een
minister die zonder meerderheid bleef stand houden
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en in den ongelijken strijd ten slotte de overhand behield. Waarom zoude in Nederland
iets dergelijks niet mogelijk zijn? de vraag, al werd zij niet gesteld, moest bij de
lezers van van Goltstein's opstel vanzelve opkomen. Maar de gebeurtenissen gaven
juist in de dagen toen hij zijn stuk samenstelde het meest teleurstellend antwoord.
Van Hall had reeds in den aanvang van het jaar 1861 den strijd opgegeven, zijne
ambtgenooten hadden na eenige maanden dit voorbeeld gevolgd, een nieuw gevormd
ministerie waarin enkelen hunner zitting namen spatte nog voor het einde des jaars
uiteen en geen twee maanden na de verschijning van v. Goltstein's artikel deed
Thorbecke weder zijne intrede in het ministerie van Binnenlandsche Zaken. - Zou
hij een minister der minderheld of der meerderheid zijn? De liberalen waren vol
hoop, de conservatieven niet zonder vrees. Toch erkenden dezen dat het optreden
hunner tegenstanders niet alleen een staatkundige noodzakelijkheid maar ook voor
hen een staatkundig voordeel was en van Goltstein, die zich toen in geen enkel opzicht
tot de aanhangers van Thorbecke rekende, beaamde dit ten volle.
In den zomer van 1862 had hij, ook onder den indruk der lezing van Guizot's
Gedenkschriften die destijds verschenen, zich bezig gehouden met de bestudeering
der staatkundige geschiedenis van Nederland sedert 1848, en van de werking van
het constitutioneel stelsel ten onzent. De vrucht dezer studie had hij wederom voor
de Gids bestemd, maar de redactie zond hem zijn stuk terug met de opmerking ‘dat
het in haar tijdschrift niet op zijne plaats zoude zijn.’ Hij gaf het toen als vlugschrift
uit onder den titel: ‘Nederland tegenover de konstitutioneele beweging onzer eeuw’.
In vele opzichten is dit boekje een merkwaardig ge-
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schrift, merkwaardig ook met het oog op den leeftijd van den schrijver. Van jonge
mannen die zich met staatkundige vraagstukken bezighouden is in den regel een
forsch en ietwat eenzijdig partijtrekken te verwachten. Zij vervallen gewoonlijk in
de fout van overdrijven. Van Goltstein toont echter in dit eerste zuiver staatkundige
geschrift reeds de eigenschappen die hem in zijne latere loopbaan zouden
onderscheiden, onbevangenheid en onaandoenlijkheid. De vraag of Nederland rijp
was voor de grondwettelijke instellingen van 1848 beantwoordt hij volmondig in
bevestigenden zin, zich daarvoor beroepende op de geschiedkundige ontwikkeling;
het gebrekkige dat bij de toepassing dier instellingen aan den dag kwam wijt hij voor
een groot deel aan de eigenaardigheid van het nationaal karakter. ‘De hoofdoorzaak
van het gebrekkige in de toepassing der constitutioneele instellingen is in ons zelven
gelegen. Het gemis van groote politieke richtingen, het telkens afwisselen der
kabinetten, de onzekerheid omtrent de toepassing van sommige der grondwettige
voorschriften, de treurige toestand der dagbladpers, dat alles hangt nauw te zamen
met de in het staatkundige zoo algemeene nationale onverschilligheid’. Nadat de
schrijver de lauwheid der natie voor hare staatkundige belangen heeft veroordeeld,
spreekt hij niet minder krachtig zijne afkeuring uit over staatslieden die voor elke
verantwoordelijkheid terugdeinzen, die na met de meeste gestrengheid de handelingen
van een bewind te hebben veroordeeld ‘hetzij om financieele of familieredenen, of
ook uit vrees om zich op het gladde ijs der publieke kritiek te wagen’ zich aan het
vervullen van een moeielijken burgerplicht onttrekken.
In deze laatste uiting gelijk in eenige andere openbaart zich nog een eigenaardigheid
die van Goltstein toen reeds
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bezat maar die zich in zijn volgend leven meer heeft ontwikkeld en niet altijd
bevorderlijk is geweest aan het welslagen zijner staatkundige verrichtingen:
onomwondenheid in zijne uitlatingen. Met zijn kalmen blik merkte hij ook de
keerzijde der dingen op, waar anderen liefst de oogen voor sluiten, hij verborg of
verbloemde die niet maar legde haar bloot zonder er zich over te bekreunen dat de
aanblik daarvan aan velen ongevallig kon wezen. Zoo zal zijn oordeel over de roeping
van vertegenwoordiging en regeering ongetwijfeld vele lezers van zijn vlugschrift
verbaasd en wellicht ook ontstemd hebben. De kamers - zoo zegt hij - worden door
velen als een wettenfabriek beschouwd; geheel ten onrechte: ‘Het gepraat in de
Kamers is veelal nuttiger dan het handelen’, de wetgevende bevoegdheid der kamers
is juist het deel der taak dat het gebrekkigst door haar verricht wordt. Over de
ministerieele crisissen welker veelvuldigheid destijds de bezorgdheid van niet
weinigen opwekte luidt zijn oordeel volstrekt niet ongunstig. Hij wijst eerst op het
zonderlinge verschijnsel dat zij die deze crisissen dikwijls zeer lichtvaardig in het
leven roepen, meestal de eersten zijn om te klagen over de nadeelen die zij door
vertraging in den gang der zaken veroorzaken. Maar hij acht deze klachten inderdaad
van weinig beteekenis. Daarentegen ziet hij in de crisissen een groot nut omdat men
er het juiste karakter van de staatslieden door leert kennen en de vreesachtigheid van
hen die voor de verantwoordelijkheid terugdeinzen leert vergelijken met de
vaderlandsliefde van anderen die voor de zaak des vaderlands geen opofferingen
schuwen. Ook behooren ministerieele crisissen tot het wezen van den constitutioneelen
regeeringsvorm, zij behooren van tijd tot tijd te ontstaan, want te lang aanblijven van
dezelfde regeering is niet gewenscht.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

133
De betrekkelijke waarde van deze beschouwingen zal wel door niemand geheel
ontkend worden, maar in die dagen toen men nog in het tijdvak van de eerste
ontwikkeling der grondwettelijke instellingen verkeerde zullen vele zwaartillenden
wel geoordeeld hebben dat deze waarheden tot die soort behooren die men beter doet
niet uittespreken.
Toen eenmaal de aanleg der spoorwegen was vastgesteld kwam het koloniale
vraagstuk de algemeene aandacht vragen. Door den val van Rochussen als minister
van kolonien in 1860 was het duidelijk geworden dat de volksvertegenwoordiging
in de eigenmachtige wijze waarop de regeering de Indische zaken placht te regelen
niet langer wilde berusten.
De gewichtigste vraag betreffende de inmenging van de Staten-Generaal in de
koloniale wetgeving was die van de regeling van het geldelijk beheer van Oost-Indië.
Vaststelling van de Indische begrooting bij de wet werd meer en meer de eisch van
alle vrijzinnigen op koloniaal gebied. Thorbecke achtte haar noodzakelijk, van Bosse
bepleitte haar in een uitvoerig tijdschriftartikel, later ook afzonderlijk verschenen,
de tweede minister van koloniën in Thorbecke's kabinet, de man die als koloniaal
hervormer zijn naam zoude vereeuwigen, Franssen van de Putte stelde haar in zijn
wetsontwerp betreffende de Indische comptabiliteit aan de Staten-Generaal voor.
Toch was er onder de conservatieven nog zeer groote tegenstand. Onder hen die
consignatie- en cultuurstelsel ongerept wilden behouden, en die het batig slot een
onmisbare zaak achtten, waren er wel die zich afvroegen of al deze door hen zoo
hoog geschatte instellingen niet veiliger zouden zijn onder de hoede van de
meerderheid van de volksvertegenwoordigers dan onder die der zich
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afwisselende ministers van koloniën, maar voor zoover zij tot de behoudenden in
algemeen staatkundigen zin behoorden gevoelden zij toch dat de vaststelling der
Indische begrooting bij de wet een zeer gewichtige stap zoude zijn op den weg der
uitbreiding van de macht der Staten-Generaal.
Van Goltstein maakte zich tot tolk van den tegenstand tegen het beginsel in een
tweetal artikelen in de Bijdragen voor Staats-, Provinciaal en Gemeentebestuur in
Nederland, hetzelfde tijdschrift dat ook van Bosse's beschouwingen over dit onderwerp
had opgenomen. Hij betoogde daarin dat de Grondwet het vaststellen der Indische
begrooting bij de wet niet toeliet, dat de ondervinding zoude leeren dat het onoplosbare
moeielijkheden van praktischen aard zoude doen oprijzen en zoowel in het moederland
als in de koloniën zeer nadeelig zoude werken. Hij noemde voorts die vaststelling
door de wet geen liberaal beginsel, maar deze uitspraak was volgens het staatkundig
spraakgebruik dier dagen zeker onjuist. De conservatieven althans waren met van
Goltstein's opstel zeer ingenomen en bij de behandeling van de comptabiliteitswet
in de Kamer werd het door de liberale voorstanders der wet heftig bestreden. Meer
nog dan zijne vorige geschriften deed het de aandacht op den schrijver als conservatief
kandidaat voor de Tweede Kamer vestigen. Bij de tweejaarlijksche verkiezingen
voor 1864 werd hij dan ook door de conservatieven te Hoorn gesteld en verkozen.
Dat een Noord-Hollandsch district zijne keuze op hem vestigde had een zeer
verklaarbare reden. Hij was in datzelfde jaar in den echt getreden met de oudste
dochter van Jonkheer Mr. Boreel van Hogelanden te Velsen die als oud-commissaris
des Konings in Noord-Holland tot de meest invloedrijke mannen in dat gewest
behoorde.
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Van Goltstein nam in September zitting en reeds kort daarna hield hij zijne eerste
rede. Bij de behandeling van het adres van antwoord op de troonrede daagde Kappeyne
van de Coppello als lid van de Commissie van redactie van het adres zijne medeleden
als het ware uit om door hunne stem over de algemeene strekking van het adres zich
openlijk te verklaren als voor- of tegenstanders van het ministerie Thorbecke. Nadat
van liberale zijde hiertegen was opgekomen en zoowel van Bosse als Storm van
's-Gravezande er zich tegen hadden verzet dat hun op deze wijze door een stemming
een verklaring van onvoorwaardelijken steun aan de regeering werd afgedwongen,
sprak van Goltstein een kort woord: ‘Ik wil - zeide hij onder anderen - mijne
onafhankelijkheid niet prijs geven en laat mij niet rangschikken onder deze of gene
partij, liberale of oppositie.’ Hij stemde tegen de algemeene strekking.
Bij de behandeling der begrootingswetten voor 1865 voerde van Goltstein herhaalde
malen het woord, onder anderen bij het Hoofdstuk van Buitenlandsche Zaken. Het
bleek echter toen reeds dat de koloniale staatkunde hem het meeste belang
inboezemde. Zijne uitvoerigste rede hield hij bij het Hoofdstuk Koloniën, zij getuigde
van eenige beduchtheid voor de staatkunde van den minister van kolonien Franssen
van de Putte; hij bracht dan ook zijn stem tegen diens begrooting uit.
De jaren 1865 tot 1868 zijn in de staatkundige geschiedenis van Nederland een
tijdperk geweest van verrassende gebeurtenissen en onverwachte wendingen. In de
laatste maanden van 1865 volgde na de geschiedenis der Limburgsche brieven en
het aftreden dientengevolge van den Minister van Financien Betz de tweespalt
tusschen Thorbecke en Franssen van de Putte, die de ontbinding
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van het liberale kabinet veroorzaakte. Toen in het voorjaar van 1866 zag Franssen
van de Putte zijn kortstondig bewind door de mislukking der Cultuurwet een einde
nemen. In den zomer van dat jaar traden van Zuylen en Heemskerk op, in September
deed de onverwachte benoeming van den Minister van Koloniën Myer tot
Gouverneur-Generaal den anti-revolutionair Keuchenius zijne bekende motie
voorstellen die door alle liberalen gesteund het ministerie noopte om de Tweede
Kamer te ontbinden. In 1867 bracht de Luxemburgsche verwikkeling ons land
gedurende eenige weken in gevaar van oorlog, zij had de afstemming der begrooting
van Buitenlandsche Zaken ten gevolge die andermaal tot een ontbinding leidde
waarop in Juni 1868 wederom een liberale regeering optrad.
Onze Tweede Kamer heeft in die dagen van voortdurenden strijd haren
wetgevenden arbeid bijna geheel door staatkundige twisten zien verdringen. Nooit
hebben de partijen feller tegenover elkander gestaan, zelfs de persoonlijke verhouding
der leden, wat in ons parlement een zeldzaam verschijnsel is, leed onder den invloed
van den partijtwist.
Van Goltstein stond in dien strijd zeer beslist aan de zijde der conservatieven
zonder daarom tot de vurige partijmannen te kunnen worden gerekend. Hij toonde
den aanleg daarvoor niet te bezitten. Bij hem ging overleg steeds boven hartstocht.
Daarbij bezat hij een hooge mate van zelfvertrouwen die hem er zeer afkeerig van
maakte om eigen oordeel aan vooringenomenheid met een persoon of aan het inzicht
van partijgenooten ten offer te brengen. Hij heeft aan den staatkundigen partijtwist
van dien tijd wel deelgenomen maar altijd met kalmte en soberheid. Een zijner beste
redevoeringen uit dit tijdperk is die van 6 Maart 1868, uitgesproken bij gelegenheid
van
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de interpellatie van Thorbecke over de tweede ontbinding der Kamer. Hij keurde
daarin de ontbinding af maar evenzeer de afstemming van het Hoofdstuk
Buitenlandsche Zaken die daartoe aanleiding had gegeven.
Op de door Blussé voorgestelde motie waarbij de ontbinding werd afgekeurd ‘als
niet door het landsbelang gevorderd’ oefende hij een niet onjuiste kritiek uit. Indien
de begrooting van Buitenlandsche zaken is afgestemd omdat de afstemmers meenden
dat er een groot landsbelang bij betrokken was om het beheer van buitenlandsche
zaken in andere handen te doen overgaan, dan kan men moeielijk beweren dat de
regeering, die natuurlijk van het tegenovergestelde gevoelen was, op haar standpunt
ten onrechte oordeelde dat het landsbelang de ontbinding vorderde. Dat zij niet noodig
en niet wenschelijk was geweest gaf van Goltstein toe, maar ongewettigd volgens
de regelen van het constitutioneel recht kon men haar niet noemen. Aan een motie
die en afstemming der begrooting en ontbinding afkeurde, zoo eindigde hij eenigszins
ironisch, was zijn steun reeds vooraf verzekerd.
Wat van Goltstein over den staatkundigen toestand van die jaren dacht, heeft hij
later openlijk uitgesproken. In zijne in 1894 verschenen levensschets van Jhr. Mr.
G.C.J. van Reenen toont hij aan hoe het ministerie van Zuylen-van Heemskerk van
een onjuist begrip uitging. Het wilde tegenover Thorbecke en zijne aanhangers een
even krachtige partij bijeenbrengen; maar de bestanddeelen die daarvoor moesten
dienen misten elke neiging tot samenhang en waren volkomen weerbarstig tegen alle
aangewende pogingen.
Groen van Prinsterer hield vol dat de anti-revolutionairen even scherp tegenover
de conservatieven stonden als tegenover de liberalen. De katholieken voelden zich
veel te

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

138
machtig om in een groote partij een ondergeschikte plaats in te nemen, de oude
conservatieven wilden van geen tegemoetkoming jegens de antirevolutionairen weten
en de meer gematigden, waaronder van Goltstein zelf behoorde, wilden zich niet
laten vastsmeden aan een partij waarin zoovele uiteenloopende denkbeelden
vertegenwoordigd waren.
Onder het liberale ministerie Fock - van Bosse dat na den val van Heemskerk en
van Zuylen optrad begon de onderwijskwestie haren grooten invloed op de kiezers
meer en meer te doen gevoelen. De anti-revolutionairen en katholieken in de Tweede
Kamer stelden zich op als onvoorwaardelijke tegenstanders der bestaande wetgeving
op het lager onderwijs; het liberale ministerie, gesteund door zijne geestverwanten
in de Kamer, gaf te kennen dat geen tegemoetkoming zijnerzijds te wachten was.
Tusschen deze beide slagorden geplaatst kwamen de conservatieven van lieverlede
in een hachelijken toestand. Eenstemmigheid omtrent hunne houding was daarenboven
bij hen niet te vinden. Enkelen waren onvoorwaardelijke voorstanders van de
beginselen der bestaande onderwijswetgeving gebleven, anderen voelden zich sterk
aangetrokken tot de anti-revolutionairen, de meerderheid der conservatieve
kamerleden was echter weifelend, zij was wel overtuigd van de onmisbaarheid der
openbare school maar zij voelde toch veel voor de luid uitgesproken bezwaren van
een groot deel der bevolking. Van Goltstein die tot die leden der Kamer behoorden
van welke deelneming aan gewichtige staatkundige beraadslaging door hunne vrienden
verwacht wordt, kon niet volstaan met een zwijgende of zeer teruggetrokken houding
in de onderwijskwestie. In het adresdebat van 1868 vervulde hij zelfs ten opzichte
van dit vraagstuk een zeer belangrijke rol. Door de anti-revolutionairen was bij monde
van Gefken
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een amendement op het adres van antwoord voorgesteld waarin het leedwezen der
Kamer werd uitgedrukt over de houding der regeering die geen uitzicht opende op
eenige tegemoetkoming aan de bezwaren tegen de openbare school. Naast dit
amendement stelde van Goltstein een ander voor, dat de houding der conservatieve
partij in de onderwijskwestie moest kenschetsen. De wensch werd daarin uitgesproken,
dat de regeering de bezwaren tegen de wet op het lager onderwijs met ernst en
belangstelling zoude overwegen. De langdurige beraadslagingen over deze beide
amendementen hebben destijds in het land groote belangstelling gewekt. Beide
werden ten slotte, zooals te voorzien was, verworpen, dat van van Goltstein verkreeg
behalve de stemmen der besliste tegenstanders van de openbare school ook die van
bijna alle conservatieven.
Ik geloof niet dat de indiening van dit amendement aan de staatkundige
verwachtingen van den voorsteller heeft beantwoord, en zou wel geneigd zijn om
aantenemen dat hij reeds spoedig tot de ervaring is gekomen dat overweging van
bezwaren zonder zeker vooruitzicht op wetsverandering niet de allerminste waarde
had voor de voorstanders van het bijzonder onderwijs. Althans bij de behandeling
der begrooting van Binnenlandsche Zaken in 1869 erkende hij dat tegemoetkoming
aan de bezwaren door de onverzoenlijke tegenstanders der onderwijswet geopperd
voor hem onmogelijk was en schaarde hij zich aan de zijde van den minister Fock
die inderdaad de bewijzen gaf van oog te hebben voor werkelijke bezwaren. Hij
verklaarde zich zeer stellig tegen elk voorstel tot herziening der wet op het lager
onderwijs. Niet alleen van Lijnden van Sandenburg maar zelfs Heemskerk voelde
zich gedrongen om met nadruk tegen deze rede op te komen.
Bij voorkeur bleef van Goltstein zich echter op kolo-
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niaal gebied bewegen en daar de conservatieve beginselen verdedigen. De beide
wetten van den Minister van Koloniën de Waal, die tot aanvulling van art. 62 van
het Indisch Regeeringsreglement en de zoogenaamde Suikerwet, die in de eerste
helft van 1871 in de Tweede Kamer aan de orde kwamen gaven aan de vrijzinnigen
en behoudenden op koloniaal gebied gelegenheid om hunne bijna gelijkstaande
krachten te meten. De eerste wet werd met vijf, de tweede met zes stemmen
meerderheid aangenomen. Bij beide stemmingen behoorde van Goltstein tot de
minderheid. Ook heeft hij een niet onbelangrijk aandeel genomen aan den strijd in
de Kamer over een aangelegenheid van koloniaal beheer die, schoon de algemeene
beginselen van wetgeving niet rakende, toch door haren staatkundigen nasleep zeer
de aandacht wekte. Zij betrof het bestuur in de Preanger Regentschappen waar destijds,
als laatst overblijfsel van het stelsel der Oost-Indische Compagnie, de belastingen
der inlandsche bevolking nog werden opgebracht aan de inlandsche hoofden en
priesters en niet onmiddellijk aan de Nederlandsche regeering. Gedurende het
ministerie van de Waal wenschte de Indische regeering aan deze regeling een einde
te maken en haar op eenparigen voet te brengen met wat elders op Java regel was.
Voor de uitvoering van deze hervorming was een post op de Indische begrooting
gebracht die bij de conservatieven ernstige bestrijding ontmoette. Een amendement
van van Goltstein om de gevraagde gelden van de begrooting af te voeren werd
evenwel verworpen. Bij de behandeling van dit amendement werd in de Tweede
Kamer zeer geklaagd over de buitengewone voortvarendheid waarmede deze zaak
te Batavia scheen behandeld te worden. Men sprak het vermoeden uit dat men
eigenlijk reeds voor het voldongen feit stond, doch
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de Minister verklaarde dat de Kamer geheel vrij was. Korten tijd evenwel nadat de
begrooting was aangenomen in de Tweede Kamer, brachten de Indische bladen het
bericht dat de Gouverneur-Generaal de ordonnantiën betrekkelijk de hervorming van
het Preanger stelsel reeds had uitgevaardigd. Nu uitte zich de verontwaardiging in
conservatieve kringen luide vooral tegen den Gouverneur-Generaal Myer; de minister,
die de verantwoordelijke persoon was, had inmiddels wegens gezondheidsredenen
zijn ontslag gevraagd. Zijne Indische begrooting moest echter nog in de Eerste Kamer
behandeld worden, en uit het Verslag van dit regeeringslichaam over die wet bleek
het spoedig dat er in zijnen boezem groote ontstemming heerschte, niet ten onrechte,
want de Gouverneur-Generaal had met zijne nog te nemen beslissing volstrekt geen
rekening gehouden. De Eerste Kamer verwierp dan ook het tweede Hoofdstuk der
Indische begrooting waarin de post voor de uitvoering der Preanger regeling
voorkwam. De Waal's opvolger van Bosse liet nu de uitvoering door den
Gouverneur-Generaal schorsen, doch bracht de post weder op het nieuwe tweede
Hoofdstuk der Indische begrooting. Andermaal waagde van Goltstein een poging
om de post te doen verwerpen, doch hij verloor ditmaal zijne zaak tegen een grooter
meerderheid dan de vorige keer; ook de Eerste Kamer die blijkbaar tegen de zaak
zelve geen overwegend bezwaar had, keurde het Hoofdstuk der begrooting thans
goed.
De heftige verbittering die gedurende het ministerie van Zuylen-Heemskerk de
leden der Kamer van elkander vervreemdde en die na den val van dit bewind slechts
van lieverlede verflauwde, was oorzaak dat de beraadslagingen toenmaals in het
algemeen een veel sterker persoonlijk karakter hadden dan tegenwoordig. Bitsche
aanvallen
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vooral verwijten van ontrouw aan beginselen op grond van vroeger gesproken
woorden of gepleegde handelingen waren niet zeldzaam, ‘persoonlijke feiten’ kwamen
gedurig voor. In van Goltstein's redevoeringen zal men slechts zelden persoonlijke
aanvallen vinden, hij bleef in den regel zakelijk. De eenige staatsman tegen wien hij
met eenige scherpte te velde trok was van Bosse, wien hij in December 1868 bij
gelegenheid der behandeling van de begrooting van Financien zijn vertrouwen
ontzegde. Van Bosse had beurtelings met staatslieden van de meest uiteenloopende
richting aan de ministertafel gezeten, met Rochussen en met Franssen van de Putte,
en het was deze onstandvastigheid die van Goltstein prikkelde. De geheele
conservatieve partij was trouwens op dezen staatsman zeer gebeten en liet geen
gelegenheid voorbijgaan om hem gemis aan vaste beginselen te verwijten.
Bij de periodieke verkiezingen voor de Tweede Kamer in Juni 1871 werd van
Goltstein niet herkozen. De reden zijner niet-herkiezing voor zoover die met de
staatkunde verband hield, zal zeker meer in de onderwijskwestie dan in de koloniale
gelegen hebben. In Noord-Holland was de invloed der moderne richting op
godsdienstig gebied in den laatsten tijd zeer toegenomen en daarmede de sterke
tegenstand tegen het bijzonder onderwijs. Van Goltstein's amendement op het adres
van Antwoord in 1868 was niet vergeten, en zijne latere houding had den indruk dien
dit optreden als medestander der kerkelijke partijen toen had gemaakt niet geheel
kunnen uitwisschen. Daarbij deden zich ook hier, zooals bij elke verkiezing, allerlei
persoonlijke en plaatselijke overwegingen gelden, niet het minst de omstandigheid
dat de tegencandidaat K. de Jong een inwoner van het district was die de algemeene
achting genoot.
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Van Goltstein bleef niet lang buiten de Staten-Generaal. Na het overlijden van zijnen
oom I.K. van Goltstein die in de Eerste Kamer zitting had voor de provincie Utrecht,
werd hij in April 1872 door de Provinciale Staten van dat gewest als diens opvolger
gekozen. In de Eerste Kamer zette hij zijnen strijd tegen de vrijzinnige koloniale
staatkunde voort, doch met groote gematigdheid. Van de anti-revolutionaire partij
toonde hij zich meer en meer afkeerig. Zoo verklaarde hij op 17 Januari 1873 dat hij
steeds bereid was elk ministerie te ondersteunen dat niet onder confessioneelen noch
onder radicalen invloed stond. Zijne merkwaardigste rede in de Eerste Kamer over
een niet koloniaal onderwerp was die van 30 Juni 1874 over de Wet van Houten
tegen den kinderarbeid. Hij verdedigde daarin de economische onthoudingsleer en
bestreed de wet ook op praktische gronden met de bewering dat het lot der kinderen
niet zoude verbeteren door hun den arbeid op de fabriek te verbieden. Bij het lezen
der beraadslagingen in de Eerste Kamer en het raadplegen der stemlijst wordt men
getroffen door het verschijnsel dat het vraagstuk van den kinderarbeid toen geheel
buiten de staatkunde stond. Onder de voorstemmers der wet in de Eerste Kamers
vindt men enkelen der meest behoudende leden, onder de zes leden die met van
Goltstein hunne goedkeurende stem aan de wetsvoordracht onthielden, behoorden
Stork en Büchner die tot de meest besliste liberalen werden gerekend.
Hoezeer van Goltstein het waardeerde dat het lidmaatschap van de Eerste Kamer
hem de gelegenheid verschafte om een werkzaam aandeel te nemen aan het
staatkundig leven, toch bleven zijne blikken voortdurend op de andere zijde van het
Binnenhof gevestigd waar hij vroeger gezeteld had. De gelegenheid om daar terug-
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tekeeren opende zich voor hem in Juni 1874 toen er in het hoofdkiesdistrict
Amersfoort, waarin zijn buitenverblijf Oldenaller gelegen was en waar hij derhalve
persoonlijk zeer bekend was, een kamerzetel openkwam. Hij werd candidaat gesteld
en tegen den anti-revolutionairen candidaat gekozen, voornamelijk door den steun
der katholieken die toen nog niet onvoorwaardelijk met de antirevolutionairen zamen
gingen. Voordat hij echter zitting kon nemen werd hij tot een nog gewichtiger
werkkring geroepen.
Er was namelijk in denzelfden zomer weder een ministrieele crisis ontstaan. Het
ministerie de Vries-Geertsema, dat sinds 1872 aan het roer was, had voortdurend
met tegenspoed te worstelen gehad, en zijne belangrijkste wetsvoorstellen zien
verwerpen. In Juni 1874, toen zijn voorstel tot verlaging van den census voor de
kiesbevoegdheid in de Tweede Kamer schipbreuk had geleden, nam het zijn ontslag.
In de liberale partij, verscheurd door die innerlijke verdeeldheid die hare krachten
zoo vaak ondermijnd heeft, was geen staatsman meer te vinden die zich met de
vorming van een nieuw bewind wilde belasten. Nu de meerderheid onmachtig was
geworden moest de minderheid wel tot de regeering worden geroepen. Heemskerk
werd door den koning aangezocht om een ministerie samen te stellen en hij bood
van Goltstein de portefeuille van koloniën aan, die deze aanvaardde. In Augustus
trad het nieuwe bewind op.
Het was in zeker opzicht een hachelijk bestaan om de teugels der regeering in
handen te nemen niet alleen zonder meerderheid maar eigenlijk zonder
regeeringspartij. Buys zeide er van, zinspelende op van Goltstein's Gidsartikel van
1862, Pitt was wel als minister der minderheid opgetreden en had de meerderheid
overwonnen maar hij was jong en zonder antecedenten, terwijl deze ministers
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bijna allen antecedenten hadden die hunne verhouding tot de liberale meerderheid
bemoeielijkten. In het land werd het nieuwe ministerie evenwel niet ongunstig
ontvangen. Men voelde, dat de liberale partij, door hare houding tegen het vorig
ministerie, getoond had niet langer regeeringspartij te kunnen blijven, en er dus geen
andere uitkomst mogelijk was dan deze; men vleide zich dat vertegenwoordiging en
ministerie beide rekening zouden houden met den ongewonen toestand.
Het valt niet te ontkennen dat zij dit tot op zekere hoogte deden, maar toch kwamen
er gedurig oogenblikken waarop een van beide het eigenaardige hunner onderlinge
verhouding scheen te vergeten. Er ontstonden dan botsingen die somtijds een dreigend
aanzien kregen. Van Goltstein bleek onder zijne ambtgenooten niet de minst geschikte
om zich naar de eischen van het oogenblik te voegen. Hij had terecht ingezien dat
op koloniaal gebied teruggang onmogelijk was, en hij toonde te begrijpen dat een
verstandig staatsman de wettelijke regelingen die tegen zijnen zin tot stand zijn
gekomen en die hij niet meer kan veranderen, eerlijk en zonder tegenstribbelen moet
toepassen. Het was dan ook niet te verwonderen dat hij welhaast zijne vroegere
medestanders teleurstelde en bij voormalige tegenstanders steun vond. Reeds kort
na zijn optreden vond hij zich genoopt tot het doen van een gewichtigen stap. De
Gouverneur-Generaal Loudon had den algemeenen secretaris met een zending naar
Midden-Java belast om daar een nieuwe regeling van het grondbezit van den Javaan
voor te bereiden. Van Goltstein gaf telegrafisch last aan den Gouverneur-Generaal
om deze reis, waarbij aandrang van regeeringswege op de inlandsche bevolking niet
scheen te zijn uitgesloten, te staken. Ten gevolge van dezen maatregel nam Loudon
zijn ontslag.
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In zijne plaats werd door van Goltstein aan den koning voorgedragen de toenmalige
gezant te Brussel Mr. van Lansberge, zijn oude vriend, wiens bekwaamheid hij reeds
aan het Departement van Buitenlandsche Zaken had leeren waardeeren, die dan ook
eerlang naar Buitenzorg vertrok. Door deze benoeming verkreeg van Goltstein het
voor een minister van koloniën niet genoeg te schatten voorrecht van te kunnen
samenwerken met een Gouverneur-Generaal die tot zijne meest vertrouwde vrienden
behoorde en die, door geen verleden gebonden, een volkomen vrij standpunt kon
innemen.
Van Goltstein, die vlug en goed werkte en de gave bezat om zich de hoofdzaken
eigen te maken zonder onnoodig tijd te verspillen aan het zich verdiepen in
onderdeelen, maakte wat zijne kennis van de Indische huishouding betrof in de Kamer
een gunstigen indruk. Zijn afkeer van ophef en vertooning, zijne bedaardheid en
zelfbeheersching werden door sommigen die hem minder goed kenden als
onverschilligheid beschouwd, maar zij die hem van nabij aan het werk zagen wisten
hoe zorgvuldig en welberaden hij alle gewichtige beslissingen in zijnen omvangrijken
werkkring voorbereidde en overwoog. De redevoeringen door hem als minister in
de Staten-Generaal uitgesproken zijn weldoordacht. Hij bezat de voor een bewindsman
kostbare gave van altijd meester te blijven van zijn woord. Hij wist zijne tegenstanders
te ontwapenen zonder zijne toevlucht te nemen tot scherpe uitvallen of bittere
woorden. Buys zeide van zijne verdediging der Indische begrooting dat men er
merkwaardige voorbeelden in kon vinden van ‘ministerieele klappen die tegelijk een
blos op het aangezicht en een lach op de kaken van het slachtoffer brengen, die pijn
doen en toch het recht om boos te worden buitensluiten.’
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Elk minister en bovenal een minister van koloniën kan zijne bijzondere aandacht
slechts aan enkele zaken wijden. Twee groote belangen hebben van Goltstein
gedurende zijn eerste ministerie voornamelijk beziggehouden, het inlandsch onderwijs
en de openbare werken. Onder deze laatste dienen vooral de havenwerken van Batavia
te worden vermeld tot welker uitvoering onder zijn ministerie is besloten.
Het ministerie Heemskerk was na de tweejaarlijksche verkiezingen van 1875 niet
alleen in de Kamer niet versterkt, maar zelfs in nog grooter mate van de liberale
meerderheid afhankelijk geworden. Na de verwerping van het eerste artikel eener
militiewet, op 16 Juni 1876, verzochten de ministers dan ook den Koning om ontheven
te worden van hunne betrekkingen. De Koning was zeer weinig genegen om aan dit
verzoek te voldoen en na met den door de liberale partij openlijk als leider erkenden
Kappeyne van de Coppello een onderhoud te hebben gehad, verzocht hij de ministers
om aan te blijven. Zij voldeden aan 's Konings verlangen met uitzondering van den
minister van Oorlog Klerck en van van Goltstein, in wiens plaats Alting Mees optrad.
Voor den minister van oorlog die door de beslissing der Tweede Kamer over een
militaire wet meer bijzonder getroffen was, bestond een zeer verklaarbare
beweegreden voor dit besluit. Wat van Goltstein bewoog bij zijn aanvrage om ontslag
te volharden was minder in het oog loopend. Het waren overwegingen die zoowel
de stelling van de geheele regeering als zijne eigene als minister van koloniën
betroffen. Hij vreesde dat na het gebeurde de verhouding van het ministerie tot de
liberale meerderheid een toestand van afhankelijkheid zoude scheppen dien hij voor
zich niet begeerde te aanvaarden. Maar ook
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in de verhouding van den minister van koloniën tot de Tweede Kamer was een
keerpunt aanstaande dat zijn vooruitzienden blik niet ontging. De koloniale staatkunde
was van lieverlede geheel van aard veranderd, de hervormingen die tegen den zin
der conservatieven door Franssen van de Putte en de Waal waren tot stand gebracht,
hadden aan den rechtstoestand op Java een nieuwen vorm gegeven. Van Goltstein
was gedurende zijn ministerie tot het inzicht gekomen dat andere dan de thans door
de meerderheid der Kamer gehuldigde begrippen omtrent de koloniale staatkunde
onmogelijk meer konden worden toegepast, en hij was tot de toepassing der meer
vrijzinnige beginselen overgegaan zonder veel geestdrift, zonder over haasting, maar
tevens zonder een zweem van tegenwerking. Intusschen waren de conservatieven in
de Kamer die er de regeeringspartij vormden, voor zoover van dusdanige partij nog
sprake kon zijn, voor het meerendeel in de koloniale staatkunde op het oude standpunt
achtergebleven. Eerlang moest het beslissend oogenblik voor hen aanbreken waarop
zij te kiezen zouden hebben om òf de conservatief koloniale vlag op te rollen òf wel
den oorlog aan de regeering te verklaren, die, al ontplooide zij de liberale kleuren
niet ten volle, toch niet langer onder die vlag wilde strijden. Het is niet te verwonderen
dat van Goltstein, die zeer goed begreep hoe de keuze zoude uitvallen, de te
verwachten uitbarsting als minister niet meer verlangde te beleven. Toen zij korten
tijd na zijn aftreden plaats greep, stond op zijne plaats een man aan wiens verleden
geen beschuldiging te ontleenen viel en die dus den storm rustig over zich heen kon
laten trekken. Hoe in de Tweede Kamer en meer in het bijzonder in de liberale kringen
over van Goltstein's ministerieele loopbaan geoordeeld werd, blijkt uit een rede van
het liberale
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kamerlid Lenting in de zitting van 26 October 1876 uitgesproken:
‘De voormalige minister van koloniën, de Heer van Goltstein - zoo zeide hij heeft gemeend zijn portefeuille bij de laatste ministerieele crisis te moeten neerleggen.
Ik breng hem gaarne hier in het openbaar mijne hulde voor het constitutioneel
standpunt dat hij daarbij heeft ingenomen. Bovendien is het mij aangenaam hem lof
te mogen toekennen voor zijne bekwaamheid en takt en zijne bekendheid met Indische
toestanden. Ofschoon lid van een conservatief ministerie heeft hij niet geschroomd
de gematigd liberale beginselen met betrekking tot het regeeringsbeleid in Indië toe
te passen en hij heeft, ik durf het beweren en hij zelf zal het erkennen, eer aan deze
dan aan gindsche zijde gestaan.’
Van Goltstein gaf eenige jaren na zijn aftreden als minister, een zeer merkwaardige
getuigenis aangaande de volslagen wijziging die de koloniale staatkunde in Nederland
had ondergaan. In het Meinummer van 1879 van de Gids plaatste hij een beoordeeling
van de ten vorigen jaren verschenen levensbeschrijving van Jean Chrétien Baud door
Mr. P. Myer. Hulde doende aan de groote verdiensten van Baud, gaf hij als zijne
overtuiging te kennen dat deze conservatieve staatsman bij uitnemendheid, ware hij
nog onder de levenden, zeker rekening zoude hebben gehouden met de veranderde
omstandigheden en niet met weeklagen naar het verleden zou omzien maar met
mannelijken moed zijn blik op de toekomst vestigen. De verhouding tusschen
conservatief en liberaal op koloniaal gebied achtte van Goltstein geheel en al van
karakter veranderd, er bestond geen verschil meer in beginsel dan alleen ten opzichte
van de waardeering van het gebeurde. Indien in de Tweede Kamer
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tusschen de beide partijen nog strijd gevoerd werd als bestond er inderdaad nog een
brandend verschilpunt, dan was dit slechts te verklaren uit de macht der overlevering.
Het ging hun als legers die elkander langen tijd in het veld met groote verbittering
hebben bestreden en die, nadat de vrede gesloten is, moeielijk in den voormaligen
vijand een vriend kunnen zien.
Het ministerie Heemskerk had na de uittreding van van Goltstein nog een jaar
geleefd. In het najaar van 1877 trad een liberaal ministerie op met den erkenden
leider der partij, Kappeyne van de Coppello, aan het hoofd en met een meerderheid
in de Tweede Kamer die voor ons land zeer aanzienlijk mocht genoemd worden. Zij
die aan dit ministerie een langdurig bestaan hadden voorspeld, en zij waren talrijk,
werden spoedig door de uitkomst in het ongelijk gesteld. In den zomer van 1879
verkeerde het reeds in staat van ontbinding. De verdeeldheid in de liberale partij was
wederom oorzaak dat liberale staatslieden voor de vorming van een nieuw kabinet
terugdeinsden. De Koning wendde zich toen tot van Lijnden van Sandenburg die na
zeer gerekte onderhandelingen er ten slotte in slaagde om een ministerie te vormen
waarin naast de twee liberale hoogleeraren der Leidsche hoogeschool, Modderman
en Vissering enkele leden van het vroegere ministerie Heemskerk plaats namen,
onder dezen ook van Goltstein die zich wederom met de portefeuille van koloniën
belastte.
Van Lijnden had zijn ministerie niet kunnen samenstellen dan na zich bereid te
hebben verklaard om de wet op het Lager Onderwijs, onder het vorige ministerie tot
stand gekomen maar nog niet ingevoerd, ongewijzigd te aanvaarden. Deze stap werd
hem door zijne vroegere geestverwanten op onderwijsgebied ten zeerste
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euvel geduid en berokkende hem den felsten tegenstand van de zijde van
anti-revolutionairen en katholieken.
Van Goltstein, die zich na 1868 meer en meer had doen kennen als beslist
voorstander der gemengde school, had in dit opzicht geen verwijt te duchten; op het
gebied der koloniale staatkunde had hij evenmin zwaren strijd te wachten, want de
conservatieve kolonialen waren allengskens tot een zeer klein hoopje versmolten en
de groote strijdvragen waren op den achtergrond geraakt. Toch verliep van Goltstein's
tweede ministerie onder een minder gelukkig gesternte dan het eerste. Zijn wetgevende
arbeid droeg niet de vruchten die hij daarvan gehoopt had. Twee zijner ontwerpen,
een betreffende de uitvoerrechten in Indië en een ander regelende de geldelijke
verhouding tusschen Nederland en Indië, werden in de Tweede Kamer afgestemd.
De Eerste Kamer verwierp een wetsontwerp tot overneming door den Staat van den
spoorweg Batavia-Buitenzorg. Maar daarenboven ondervond van Goltstein gedurende
dit ministerie in hooge mate de eigenaardige moeielijkheden waaraan een minister
van koloniën kan worden blootgesteld door handelingen van het opperbestuur in de
koloniën zelve. Hij moet, zoo lang hij de bestuurders wil handhaven de
verantwoordelijkheid voor het door hen verrichte wel op zich nemen. Hij kent dit
uit ambtelijke mededeelingen zonder gelegenheid te hebben om zich door persoonlijke
besprekingen meerder licht te verschaffen, en staat bij de verdediging er van dikwijls
tegenover afgevaardigden die van hunne vrienden in de koloniën allerlei feiten,
bijzonderheden en geruchten hebben vernomen waaromtrent het den minister dikwijls
aan volledige kennis hapert.
Zoo had van Goltstein zeer veel last van klachten over den Gouverneur van
Suriname geuit door mijnbouwers
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die beweerden dat zij bij de uitgifte van gronden door dien hoogen ambtenaar niet
op eenparigen voet met anderen waren behandeld. Nog grooter moeielijkheden
berokkende hem de invoering van het burgerlijk bestuur op Atjeh door den
Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië en de daarmede verband houdende terugroeping
van den Generaal van der Heyden. Deze krijgsman was door zijn onverschrokken
gedrag en heldhaftig optreden een zeer beminde figuur in het Indisch leger geworden
en had zich ook in Nederland een roemrijken naam verworven. De openbare meening
hier te lande wilde dan ook niet wel aannemen dat hij eenigermate aansprakelijk kon
worden gesteld voor allerlei verkeerde praktijken, bovenal mishandelingen van
kettinggangers, die bij het leger in Atjeh hadden plaats gehad. Over beide
aangelegenheden hadden in de Tweede Kamer herhaaldelijk uitvoerige
gedachtenwisselingen plaats. Bij deze en dergelijke gelegenheden werd de taak van
den minister niet weinig verzwaard door de prikkelende en tevens vermoeiende
welsprekendheid van Keuchenius die, bij de verkiezingen van 1879 te Gorinchem
gekozen, uit Batavia waar hij gevestigd was, naar Nederland was overgekomen om
zijn plaats in de Tweede Kamer in te nemen.
Van Goltstein trad af tengevolge eener beslissing van de Tweede Kamer op 3 Mei
1882. Zij gold de oude vraag van de conversie van het gemeenschappelijk grondbezit
van den Javaan in persoonlijken eigendom. Had van Goltstein gedurende zijn vorig
ministerie zich verzet tegen elken aandrang van de zijde der Indische regeering om
tot conversie te komen, thans trof hem het verwijt dat de Indische regeering door een
circulaire van den Gouverneur-Generaal de totstandkoming der conversie had
belemmerd. De conclusie die door de meerderheid van
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de commissie over deze zaak aan de Tweede Kamer was uitgebracht, werd door van
Goltstein als een votum van wantrouwen beschouwd, niettegenstaande de Commissie
zelve uitdrukkelijk verklaarde dit niet te hebben bedoeld. Het geheele ministerie
stond echter in die dagen op wankelenden bodem doordien de Tweede Kamer een
handelsverdrag met Frankrijk, waarin tegemoet was gekomen aan bezwaren die tot
de verwerping van een vorig hadden geleid, andermaal had verworpen. Het geheele
ministerie diende dan ook zijn ontslag in, doch kwam hierop terug nadat een opdracht
aan een liberaal staatsman niet was aanvaard. Van Goltstein volhardde echter bij het
genomen besluit en werd vervangen door de Brauw.
Na zijn tweede aftreden als Minister van Koloniën is van Goltstein niet meer op het
staatkundig tooneel teruggekeerd. Wel werd zijn naam somtijds genoemd, bij
verkiezingen voor de Eerste Kamer ook bij de algemeene verkiezingen voor de
Tweede Kamer van 1888 na de grondwetherziening, toen hij in het kiesdistrict Wijk
bij Duurstede candidaat werd gesteld van liberale zijde en in herstemming kwam,
doch het mocht hem niet meer gelukken een zetel in de Staten-Generaal te verkrijgen.
Velerlei redenen droegen hiertoe bij. De conservatieve partij tot welke van Goltstein
aanvankelijk had behoord, was geheel opgelost in nieuwe partijverhoudingen. Ten
opzichte van de vraag die toen den staatkundigen toestand beheerschte, die van het
lager onderwijs, stond van Goltstein wel geheel aan de zijde der liberalen maar hij
werd daarom door velen nog niet gerekend tot de liberale partij. Onder de liberale
kiezers begon reeds toenmaals de vrees levendig te worden dat door uitsluitende
vasthouding aan het beginsel der gemengde school, bestanddeelen in de
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liberale partij zouden worden opgenomen die de meer vooruitstrevenden van haar
zouden vervreemden. Een afwijzende houding tegenover min of meer behoudende
elementen zoude, zoo vleide men zich, de radicalen die hier en daar als zelfstandige
partij optraden, in den schoot der liberale partij terug brengen. Mannen die door hun
verleden vat konden geven op de beschuldiging van niet volbloed liberaal te zijn,
werden dan ook door de liberale kiesvereenigingen en de liberale pers als
ongewenschte candidaten beschouwd. Daarbij moet rekening worden gehouden met
het verschijnsel, dat in landen als het onze, waar het staatkundig partijverband het
karakter van bestendigheid mist, mannen die het staatkundig tooneel nog niet of
slechts ter nauwernood hebben betreden dikwerf meer aantrekkingskracht uitoefenen
op de kiezers dan zij die daar een belangrijke rol hebben vervuld. Wat van Goltstein
wedervoer was ook in mindere of meerdere mate het lot van velen zijner meest
bekende staatkundige tijdgenooten, men denke slechts aan Heemskerk Azn., van der
Heym, Kappeyne van de Coppello, van Lijnden van Sandenburg en anderen. Eindelijk
waren ook de persoonlijke eigenschappen van van Goltstein niet de meest geschikte
om de gunst der kiezers te verwerven. Bij het uiten zijner meeningen stelde hij er
hoogen prijs op om zijne onafhankelijkheid volkomen te bewaren en het was hem
moeielijk zich te voegen naar heerschende begrippen en opvattingen die hij niet
geheel en al kon beamen. Hij was ook in den omgang met hen die hij weinig of niet
kende uit zijnen aard eer terughoudend dan toeschietelijk. Een der leden van het
diplomatieke corps te Londen, die als ambassadeur van een der groote mogendheden
gedurende vele jaren een hooge stelling in de Engelsche maatschappij heeft
ingenomen, antwoordde mij eens op
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mijne vraag, welken indruk van Goltstein op zijne ambtgenooten maakte: bij de
eerste kennismaking beviel hij ons weinig, hoe meer wij hem echter leerden kennen
des te meer leerden wij hem waardeeren en, nadat wij op een voet van meer
gemeenzamen omgang met hem waren geraakt, voelden wij hartelijke vriendschap
voor hem.
De gedwongen werkeloosheid op staatkundig gebied wierp ontegenzeggelijk een
waas van teleurstelling over van Goltstein's latere levensjaren. Er was nog een
omstandigheid in zijn leven die hem somtijds drukte. Huwelijksgeluk was ruimschoots
zijn deel maar vadervreugde bleef hem ontzegd, daardoor had hij het vooruitzicht
dat zijn naam met hem zoude uitsterven, een weemoedige gedachte voor iedereen
maar vooral voor iemand die een bekenden en geachten naam met eere voert.
Intusschen lag het niet in zijnen aard om zich door teleurstellingen of sombere
gedachten duurzaam te laten nederdrukken, nog veel minder om er zijne omgeving
mede lastig te vallen. Hij zocht onvermoeid afleiding in wetenschappelijke studie,
in kleine werkzaamheden en in het gezellig verkeer. Des winters te 's-Gravenhage
in zijne smaakvol ingerichte woning op het Korte Voorhout en des zomers op zijn
buitenverblijf Oldenaller was het hem steeds een genoegen de plichten van gastheer
te vervullen tegenover vrienden en verwanten, leden van het 's-Gravenhaagsche
diplomatieke corps en staatslieden van allerlei richting. Den voorzomer bracht hij
gewoonlijk ter wille van de gezondheid zijner echtgenoote te Ems door, waar hij, in
de dagen toen Keizer Wilhelm deze badplaats nog geregeld bezocht, somwijlen met
den grijzen vorst in aanraking kwam.
Aan werkzaamheden die hem werden opgedragen onttrok hij zich nooit, zoo
bekleedde hij onder anderen den
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voorzitterstoel op het landhuishoudkundig Congres dat in 1884 te Amersfoort werd
gehouden. In zijne openingsrede bracht hij een warme hulde aan de nagedachtenis
van Sloet van Oldhuis die den eersten stoot tot deze congressen had helpen geven,
en die door veelvuldige bemoeiingen, niet het minst door zijnen strijd voor de
afkoopbaarstelling der tienden, aan den Nederlandschen landbouw uitstekende
diensten heeft bewezen.
Zeven jaar later vertegenwoordigde hij het Koninklijk Nederlandsch
Aardrijkskundig genootschap op het Internationaal Congres te Bern in Augustus
1891 gehouden, niet dan noode - zooals hij zeide - omdat geen man van het vak zich
beschikbaar stelde, ter wille van het genootschap dat hem lief was. Van het aldaar
verhandelde gaf hij een uitvoerig verslag in het Tijdschrift van het Genootschap.
Met groote belangstelling bleef hij den gang der staatkundige gebeurtenissen
gadeslaan, meer in het bijzonder alles wat op koloniaal gebied voorviel. Vandaar dat
hij ook zeer sterk getroffen werd door het merkwaardige verschijnsel dat de laatste
twintig jaren der vorige eeuw plotseling zagen opkomen, de begeerte in alle
Europeesche landen ontstaan, om overzeesche volksplantingen te erlangen. De
Europeesche natiën - zoo schreef hij - schijnen met elkander te wedijveren welke
van haar zich de heerschappij over de meeste woeste streken en onbeschaafde
stammen zullen verzekeren, en dit geschiedt terzelfder tijd dat bevoorrechting van
den handel van het moederland in de koloniën en uitsluiting van vreemdelingen
aldaar tot de algemeen verworpen beginselen worden gerekend. Waaraan is dit
zonderlinge verschijnsel toe te schrijven, aan politieke of wel aan economische
redenen? of is het slechts de edele zucht om onbeschaafde volken te doen
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deelen in de vruchten der beschaving? Van Goltstein liet wijselijk deze vragen
onbeantwoord, hij had te veel staatkundige ondervinding om niet te weten dat, waar
de volken zichzelve ternauwernood rekenschap geven van de wenschen en begeerten
die in hunnen boezem oprijzen, het ijdel is daarnaar te gissen, en van vrij wat meer
belang opmerkzaam na te gaan op welken weg de regeeringen, door het toegeven
aan die begeerten, leiden of geleid worden. Het was dan ook door die overweging
dat hij aanleiding vond de aandacht van zijne landgenooten te vestigen op de hoogst
gewichtige onderhandelingen tusschen Engeland en het Duitsche Rijk in de jaren
1883 tot 1885 over koloniale kwesties gevoerd, in een artikel ‘Engelsch - Duitsche
koloniale discussiën’ geplaatst in het Novembernummer van de Gids van 1885. In
datzelfde tijdschrift verscheen in 1892 nog een stuk van zijne hand over een ander
hoogst gewichtig onderwerp met buitenlandsche koloniale staatkunde verband
houdende, de toekomst van Soedan, waar destijds de Mahdi zich een rijk had gesticht
dat thans ook reeds tot de geschiedenis behoort.
De meer bijzonder Nederlandsche koloniale belangen werden intusschen niet door
hem uit het oog verloren. Dit bewees hij onder meer door zijnen krachtigen steun bij
de oprichting, in 1890, van de Maatschappij tot bevordering van het natuurkundig
onderzoek der Nederlandsche koloniën, waarvan hij voorzitter en later, na zijn vertrek
naar Londen, eerevoorzitter is geweest. Wat in die jaren zijne aandacht voornamelijk
trok was de voortdurende achteruitgang van de gouvernementskoffiecultuur op Java.
Zijne ernstige bezorgdheid hierover noopte hem tot tweemalen toe om zijne
waarschuwende stem te doen hooren. In 1888 schreef hij in de Indische Gids over
dit onderwerp een artikel: ‘De
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Gouvernements-koffiecultuur onder den Gouverneur-Generaal van Rees’ en twee
jaren later, nadat de door den Minister Keuchenius in October 1888 benoemde
Staatscommissie over de koffiecultuur haar verslag had uitgebracht, kwam hij
nogmaals op de zaak terug in hetzelfde tijdschrift, in een stuk met den
onheilspellenden titel: Het doodvonnis der Gouvernementskoffiecultuur.
Ook nam hij in 1887 deel aan den pennestrijd tusschen sommigen onzer meest
beroemde rechtsgeleerden over de uitlegging van de artikelen der grondwet
betreffende de troonopvolging en de herziening van die bepalingen. In dit ingewikkeld
vraagstuk dat zeer uiteenloopende oplossingen scheen toe te laten, verdedigde van
Goltstein een zienswijze die geheel afweek van die der overige schrijvers en weinig
instemming vond. Op geschiedkundige gronden was er voor zijne meening wel wat
aan te voeren, maar voor de praktijk was zij volstrekt onaannemelijk, daar zij tot zeer
bedenkelijke toestanden had kunnen leiden. Aan een ander onderwerp van
buitenlandsch staatsrecht wijdde hij destijds bijzondere studie. De lezing van het
bekende werk van den Engelschen wijsgeer en geschiedschrijver Lecky, met wien
hij persoonlijk bevriend was, had zijne aandacht gevestigd op de verhouding tusschen
Engeland en Ierland; over dit vraagstuk was hij voornemens een uitvoerig opstel te
schrijven dat hij evenwel niet voltooid heeft.
In 1883 werd van Goltstein door Koning Willem III als een der vier Nederlanders
aangewezen die met de hooge staatsambtenaren, door de wet daartoe geroepen, den
raad van Voogdij zouden uitmaken voor het geval dat 's Konings dochter bij het
overlijden van haren vader den achttienjarigen leeftijd nog niet had bereikt.
Van den dood des Konings tot aan de wettelijke meerder-
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jarigheid der Koningin heeft van Goltstein dezen even eervollen als gewichtigen post
bekleed. Het was hem aangenaam in dit college tot voorzitter te hebben Jhr. Mr.
G.C.J. van Reenen dien hij boven alle Nederlandsche staatslieden hoogschatte. Toen
deze in 1893 plotseling overleed, werd van Goltstein in zijne plaats door zijne
medeleden als Voorzitter aangewezen. Hij bracht zijnen voorganger een warme hulde
in een kort geschrift waarin hij hem herdacht als minister van Binnenlandsche Zaken,
Voorzitter der Tweede Kamer en raadsman des Konings.
Was de betrekking van lid van den Voogdijraad een hoogst eervolle onderscheiding
waaraan wel groote verantwoordelijkheid maar geen omvangrijke werkzaamheid
verbonden was, een ander staatsambt zoude eerlang van Goltstein de gelegenheid
geven om zijne bekwaamheden en zijnen tijd wederom geheel in den dienst van het
vaderland te besteeden. De gezantschapspost te Londen was door den dood van Graaf
van Bylandt in 1893 opengevallen en de Minister van Buitenlandsche Zaken, Mr.
van Tienhoven, zag in van Goltstein, zoowel wegens zijne algemeene hoedanigheden
als wegens zijne ervaring in koloniale zaken den man die, schoon niet tot het
Nederlandsche diplomatieke corps behoorende, toch de meeste aanspraak kon doen
gelden om voor deze betrekking te worden voorgedragen. Van Goltstein liet na eenige
aarzeling zich overhalen om de hem gedane aanbieding te aanvaarden. Hoezeer het
vooruitzicht hem streelde om weder in een nuttigen en belangrijken werkkring in het
belang des lands te kunnen arbeiden, toch kostte het hem aan de andere zijde veel
om op zijnen reeds gevorderden leeftijd het vaderland te moeten verlaten. Hij wist
daarenboven hoe moeilijk het is te Londen, voor een gezant van een mogendheid
van den tweeden

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

160
rang, om zich in de maatschappij een eenigszins beteekenende stelling te verwerven
en dat deze, hoe eervol ook, toch altijd zeer veel zoude verschillen van de stelling
die hij in de Nederlandsche maatschappij innam.
Vijf jaren lang, van 1 Januari 1894 tot November 1899, heeft van Goltstein den
gezantschapspost te Londen bekleed. Hij heeft er de Nederlandsche belangen met
zorg behartigd. Buitengewone onderhandelingen of verwikkelingen van bijzonderen
aard deden zich gedurende zijn verblijf te Londen niet voor. Een vernieuwing en
aanvulling van het tusschen Nederland en Groot-Brittanje bestaande
uitleveringstraktaat was het belangrijkste verdrag dat in dien tijd is tot stand gekomen.
De dagelijksche werkzaamheden aan de Nederlandsche legatie te Londen die aan
het levendig handelsverkeer hun grootste belang ontleenen, werden, hetzij onder van
Goltstein's leiding hetzij door hem persoonlijk, steeds verricht met die zorgvuldigheid
en nauwgezetheid waardoor hij zich altijd onderscheiden had. Een der
gedenkwaardigste dagen van zijn verblijf te Londen was die waarop hij de eer genoot
de Koningin en hare moeder de Regentes te zijnent te mogen ontvangen bij
gelegenheid van hun bezoek aan het Engelsche hof. De Nederlanders die de Engelsche
hoofdstad gedurende van Goltstein's gezantschap bezochten zullen voorzeker van
zijne welwillendheid en gastvrijheid de beste herinneringen hebben bewaard, terwijl
ook de talrijke Nederlandsche kolonie te Londen zijn aandenken in eere houdt.
Gedurende het laatste jaar van van Goltstein's verblijf te Londen begon zijne
gezondheid te wankelen, hij verzocht daarom in den loop van 1899 om uit zijne
betrekking ontslagen te worden. In den aanvang van 1900 keerde hij te 's-Gravenhage
terug en betrok er weder zijn oude woning die gedurende vijf jaren ledig had gestaan;
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Oldenaller had hij tijdens zijn gezantschap geregeld in de maanden van zijn verlof
bewoond. Hoewel verzwakt, somtijds lijdend en door lichte verlamming belemmerd
in zijne bewegingen, nam hij nog steeds zooveel hem mogelijk was deel aan het
gezellig verkeer in de hofstad en bleef hij belangstelling toonen in alles wat er op
staatkundig en maatschappelijk gebied voorviel. Het was intusschen voor hen die
hem dagelijks ontmoetten niet twijfelachtig dat zijne krachten voortdurend afnamen.
Tegen den zomer van 1901 betrok hij weder als gewoonlijk Oldenaller maar hij moest
zelf erkennen dat de genoegens van het buitenleven die hij altijd zeer gewaardeerd
had, hem door zijn zwakken lichaamstoestand bijna geheel ontzegd waren. Toch
bleef hij nog zooveel mogelijk zijne oude gewoonten volgen en daaronder ook die
van bij goed weder na den maaltijd een kleine wandeling in de schemering te doen.
Zoo was hij ook in den avond van den 10en September toen het reeds vrij donker
was, nog uitgegaan, zijn terugkeer werd echter te vergeefs gewacht. Na een uur van
vreeselijke spanning moest zijne echtgenoote de ontzettende mededeeling hooren
dat men zijn lijk in de nabijheid van zijn huis in een der waterpartijen had gevonden.
Van het wandelpad door de duisternis afgedwaald was hij op den sterk afhellenden
oever van een der vijvers waarschijnlijk uitgegleden en in het water geraakt. Wat
voor een man in de kracht des levens slechts een onaangenaam ongeval zoude zijn
geweest, was voor hem die zich slechts met moeite kon bewegen noodlottig geworden.
Eenige dagen later werd zijn stoffelijk overschot in het familiegraf te Utrecht
bijgezet. Een kleine kring van bloedverwanten en een aantal oudere en jongere
vrienden begeleidden hem naar zijne laatste rustplaats. Door ver-
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schillende sprekers werden zijne verdiensten in allerlei opzicht herdacht. Maar zij
die het voorrecht hadden gehad hem meer van nabij te kennen herdachten bij dat
laatste afscheid niet alleen den staatsman maar ook den vriend. Zij wisten, wat de
groote meerderheid dergenen die van Goltstein slechts oppervlakkig gekend hadden
misschien niet vermoedde, dat een trouw en warm vriendenhart opgehouden had te
kloppen.
W.H. DE BEAUFORT.
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Geschriften van Mr. W. Baron van Goltstein.
Afzonderlijk verschenen:
Nederland tegenover de constitutioneele beweging onzer eeuw. 's-Gravenhage,
van Stockum 1863.
Het vaststellen der Indische Begrooting bij de Wet. 's-Gravenhage, van Stockum
1864. (Overdruk van twee artikelen uit de jaargangen 1863 en 1864 van de Bijdragen
tot de kennis van Staats-, Provinciaal en Gemeentebestuur in Nederland).
Troonopvolging, een ongevraagd advies. 's-Gravenhage, van Stockum 1887.
Een laatste woord over artikel 12 der Grondwet. 's-Gravenhage, van Stockum
1887.
Jhr. Mr. G.C.J. van Reenen als staatsman geschetst door Mr. W. Baron van
Goltstein, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum en Zoon 1894.
In het tijdschrift de Gids:
William Pitt, een minister der minderheid, 1861.
Koloniale politiek, 1879.
Engelsch-Duitsche koloniale discussiën, 1885.
De Mahdi en zijn rijk, 1892.
In het tijdschrift de Indische Gids:
De Gouvernements-koffycultuur onder den Gouverneur-Generaal Van Rees, 1888.
Het doodvonnis der Gouvernements-koffycultuur, 1890.
In het tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap:
Het Internationaal Congres van de Aardrijkskundige wetenschappen te Bern van
9-15 Augustus 1891, 1891.
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Levensbericht van Jan Herman de Ridder Jr.
‘Hij leefde luttel jaren,
Maar leefde met zijn hart’.

Dit kan naar waarheid getuigd worden omtrent den man, van wien ik hier op
uitnoodiging van het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
een kort levensbericht neerschrijf. Op de volle middaghoogte van zijn leven, 43 jaar
oud, is de Ridder gestorven. Tragisch, diep tragisch was dat heengaan. Vooreerst
vanwege het maanden lang worstelen met den dood. Daarnaast omdat deze man werd
weggenomen uit een gezin en uit een werkkring, waarin hij onmisbaar scheen. Doch
bovenal omdat hij over eene buitengewone werkkracht te beschikken had, en daarbij
bezield was met een ‘lust om te leven’ als zeldzaam wordt aangetroffen. En dit laatste
ofschoon hij vaak met groote moeielijkheden te kampen had en zijn pad geenszins
enkel met rozen bezaaid was. Wat ik elders noemde zijn ‘heilig optimisme’ hield
hem onder strijd en leed staande en deed hem steeds met opgewekten zin voorwaarts
gaan op zijn weg. Hij had het leven lief en aan het aanvaarden er van in al zijne
volheid was voor hem groote heerlijkheid verbonden.
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Onder zijn nagelaten papieren werd een snippertje gevonden, waarop een onafgewerkt
versje dat hij blijkbaar als niet geslaagd beschouwde en waarin hij uitsprak dat het
leven met al wat het aanbrengt, ook aan strijden en lijden, ‘zoo goed’ is, want dat
het is ‘streven naar het licht en zich geven aan den plicht’. Hierin vond hij zijne
sterkte en zijne vreugde. En onwillekeurig ging van zijn blijmoedig optreden, van
zijn frisschen geest op anderen over. Groot was inderdaad de invloed, dien hij
uitoefende. Toen hij gestorven was stonden talloozen aan zijn graf, die hem in volle
oprechtheid des harten beweenden. Dat deze man, die zelf in het werk dat hem te
doen was gegeven zoo groot behagen schepte en niets liever wilde dan daarin
volharden, en van wien bovendien zooveel goede kracht uitging, zoo vroeg werd
weggerukt uit den kring, waarin hij zich bewoog, mag wel zeer tragisch genoemd
worden.
Toch blijkt in hem opnieuw duidelijk, dat niet het ‘hoe lang’ beslist over de waarde
van iemands bestaan, maar hoe hij leeft. Betrekkelijk luttel jaren waren de Ridder
toegezegd, doch in deze leefde hij met zijn hart. Dat was in hooge mate bij hem het
geval. Dat hart was niet vlekkeloos, maar door en door onzelfzuchtig, hartelijk en
deelnemend gestemd, oprecht en van rein gehalte. Op alles wat van hem uitging zette
hij den stempel van een kinderlijk-vromen zin. En zoo is zijn leven zeer velen ten
zegen geweest.
Doch laat mij niet vergeten, dat het hier niet zoozeer te doen is om een
karakterschets van den overledene, dan wel om een levensbericht. Voor zoover de
bronnen hiertoe mij ten dienste staan, wil ik trachten het laatste te geven.
Jan Herman de Ridder is op 10 Juni 1858 geboren
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te 's-Gravenhage, en was de zoon van den bekenden Remonstrantschen predikant
aldaar Jan Herman de Ridder en van Johanna Henriëtte Catharina Raphard. Van de
elf kinderen uit dit huwelijk was hij op één na de jongste.
Het lager en meer uitgebreid lager onderwijs ontving hij van zijne zuster, Mej. M.
de Ridder, die later eene Meisjesschool voor M.U.L.O. opende te 's-Hage. In 1869
deed hij examen voor de H.B. School, van welke hij de eerste drie klassen doorliep,
waarna hij in 1872 overging naar het Haagsch Gymnasium. In 1876 werd hij, na
promotie van het Gymnasium, student te Leiden.
Van jongs af opgegroeid met het voornemen om predikant te worden, liet hij zich
inschrijven bij de faculteit der Godgeleerdheid. Te Leiden, omdat in 1873 het
Remonstrantsch Seminarium van Amsterdam daarheen was overgebracht, en hij als
van zelf krachtens geboorte en opvoeding aangewezen was om in dienst te treden
bij de Broederschap der Remonstranten. Hier kwam hij onder de leiding van Prof.
Tiele, den Hoogleeraar aan genoemde Kweekschool, en genoot hij het onderwijs van
mannen als Scholten, Kuenen, Rauwenhoff, Prins en later van Acquoy. De indrukken,
die deze grootmeesters op theologisch gebied op hem maakten, hebben zich sterk
bij hem doen gelden. Wel was hij in het ouderlijk huis in vrijzinnig-godsdienstigen
geest grootgebracht, maar het onderwijs, dat hij van zijn vader had ontvangen, was
beslist supranaturalistisch. Deze was even anti-confessioneel als anti-modern, en
behoorde in theologicis tot de zoogenaamde Evangelische richting. Aanvankelijk
bleef de zoon als student op hetzelfde standpunt staan. Doch van lieverlede kwam
hierin verandering. De invloed, dien het onderwijs zijner leermeesters en vooral ook
de persoonlijke omgang met Tiele op hem uitoefenden, werd hem
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ten slotte te machtig. Na grooten strijd gaf hij zijne vroegere opvattingen prijs en
werd met hart en ziel aanhanger van de Leidsche School. Hij wist dat hij hiermede
zijn vader pijn deed, maar gedachtig aan het ‘amicus Plato, magis amica veritas’,
heeft hij vrede gevonden bij de teleurstelling, die hij tegen zijn wil in het ouderhart
verwekte. Gelukkig heeft de goede verstandhouding tusschen vader en zoon er niet
door geleden, en hoewel geen geestverwanten meer in engeren zin, bleef men elkaar
wederkeerig de oude achting en liefde toedragen. Toen de zoon later als predikant
in zijne eerste en in zijne tweede Gemeente optrad, was het zijn vader die hem
bevestigde. En bij den dood van dien vader gaf hij een niet in den handel verschenen
preek uit, die getuigde van warme toegenegenheid, die hij den leider zijner jeugd
was blijven toedragen.
De studententijd was voor de Ridder een tijdperk van hoog genot. Vlug van geest,
werkzaam, ijverig, volbracht hij zonder bezwaar zijne studiën en behaalde in 1882
den Doctorstitel op een proefschrift getiteld: Bijdrage tot de kennis van het oudste
Christendom. Op uitnemende wijze wist hij studie en ontspanning te vereenigen.
Eén zijner tijdgenooten schrijft: ‘hij genoot volop van het studentenleven. Hij bewoog
zich gemakkelijk, had behoefte aan veel kennissen en was na een licht doorstanen
groentijd weldra zeer bekend. Daar in zijn club zich zoowel medici als juristen en
litteratoren bevonden, kreeg hij onder al die faculteiten kennissen. Onder zijne
mede-theologen was hij primus inter pares, ook in dezen zin dat hij zich als student
op sociëteit, disputen, enz. liet zien. Hij was verre van 't geen men ‘obscuur’ noemt,
zonder daarom ‘getapt’ te zijn, 't geen zijn middelen hem niet veroorloofden. Hij
was in den goeden zin van het woord
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‘gezien’. Toen hij promoveerde kon dan ook de eigenaar van ‘de Plank’ in Leiden
verklaren, dat hij nog nooit zoo'n druk bezochte felicitatie had ontvangen in de zalen
van zijn hôtel. 't Was niet meer dan natuurlijk dat de Ridder gekozen werd, eerst tot
Vice-praeses van de Theol. faculteit en daarna tot Praeses, in welke qualiteit hij in
't Collegium Supremum zitting kreeg. Juist iets voor hem, den joligen student, die
graag met anderen omging en deel nam aan het publieke leven. Maar verzuimde hij
niet de genoegens van het studentenleven, ook het werken vergat hij niet. Voor
wiskunde had hij in den aanvang bijzondere sympathie, en er zijn verscheidene
studenten, eerste-jaarlingen, die hij voor 't toen nog geëischte kleinmathesis examen
bijstond’. - Opmerkelijk uit dezen tijd is dat hij reeds toen ijverde voor 't reine en
edele in de studenten-maatschappij. Hij verzette zich tegen het onzedelijk
café-chantant op ‘de kroeg’, en redde een enkele maal ongelukkige prostituées uit
bordeelen. Hij kwam, zonder zich tegen het ontgroenen op zich zelf te verzetten,
sterk op tegen de manier van sommigen om aankomelingen tot immoreele daden te
drijven. IJverig nam hij deel aan het streven van eenige jongelui, die de billardjongens
op de sociëteit wilden afschaffen; zij zagen hun pogingen met succes bekroond. Eén
van die jongens nam hij bijzonder in zijne bescherming en hielp hem vooruit in het
verkrijgen van een goede maatschappelijke betrekking. En dit alles zonder dat hij
daardoor de vriendschap zijner Academie-genooten verloor. Integendeel de achting
voor hem nam er door toe.
Hier openbaarde zich reeds de richting, die de Ridder later zou uitgaan en waarin
hij zich het meest krachtig heeft betoond. Hij was helder van geest, vlug van bevatting,
niet geheel van critischen zin ontbloot, maar na
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het schrijven van zijne dissertatie beweegt hij zich, afgezien van een paar artikelen
in het Theologisch Tijdschrift, niet meer op wetenschappelijk terrein. In zijne
levensschets van Prof. Tiele, voorkomende in de Mannen en Vrouwen van Beteekenis
in onze dagen (November 1900), verklaart hij zelf dat zich aanvankelijk voor hem
eene groote moeielijkheid voordeed om aan de uitnoodiging van de redactie van dit
Tijdschrift te voldoen, want dat hij in de verte niet behoort tot de menschen, die zich
bevoegd mogen achten den wetenschappelijken arbeid van Tiele in zijn volle
beteekenis te waardeeren. ‘Een zeer drukke praktische arbeid’, zoo schrijft hij, ‘neemt
al eenige jaren mijn leven geheel in beslag, en voor wetenschappelijken arbeid blijven
slechts weinige uren over; op het arbeidsveld, waarop Prof. Tiele voorganger is, ben
ik niet anders dan een belangstellend toeschouwer, belangstellend in hooge mate,
dankbaar voor wat hij ons schenkt, voor wat zijn wetenschappelijke arbeid ons
openbaart, maar ten slotte toch slechts toeschouwer’. Dat is hij geweest van het
oogenblik af dat hij de Alma Mater verliet. De practijk des levens trok hem het meest
aan. Hij bewoog zich het liefst onder menschen om met hen en voor hen te werken,
en hieraan gaf hij het grootste deel van zijn tijd. Geen geleerde, maar een
Christen-philanthroop is hij geworden. Als zoodanig zien wij hem met veel ijver,
voortvarendheid en tact optreden. In zijn predikantenleven is het de pastorale arbeid,
die voor hem het voorwerp is van de grootste zorg en toewijding; daarnaast het
catechetisch onderwijs, waarbij hij nog meer opvoeder is dan onderwijzer en zich
vooral ook de persoonlijke belangen zijner leerlingen, niet het minst van de
maatschappelijk misdeelden, aantrekt. Een tijd lang geeft hij zich met veel toewijding
aan Toynbee-
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werk, en steeds vindt men hem werkzaam, dikwijls als bestuurslid, in vereenigingen
als Steun voor verwaarloosden en gevallenen, Pro Juventute, Zedelijke verbetering
van gevangenen, Ned. Mettray enz. Veel van wat hij gesproken en geschreven heeft
werd dienstbaar gemaakt aan dit voor hem zoo aantrekkelijk deel van zijn arbeid.
Vruchtbaar was hij, naast handelend optreden, in spreken en schrijven beide, ook
over andere onderwerpen dan juist over die van philanthropischen aard. Op den
kansel en in vergaderingen sprak hij met groote gemakkelijkheid, al had hij niet over
bijzondere redenaarsgaven te beschikken. Getuige tal van couranten-,
tijdschriftartikelen, brochures, etc. is hij vaardig in het hanteeren van de pen, al weet
hij de stof niet altijd te beheerschen en laat de vorm, waarin hij zijne gedachten
uitdrukt, hier en daar te wenschen over. Hij is noch orator, noch stylist in eminenten
zin, maar uit al wat hij geeft treedt veelal eene warmte en een gloed te voorschijn,
die hun oorsprong ontleenen aan de nobele bedoelingen, waarmede hij bezield is, en
die den hoorder en lezer in den regel weldadig aandoen.
Op 10 October 1882 werd de Ridder proponent bij de Remonstrantsche
Broederschap. In Februari 1883 werd hij werkzaam gesteld ten behoeve van de
Gemeente te Zevenhuizen, die kort te voren vanwege het steeds verminderen van
het aantal harer leden als predikantsplaats was opgeheven. Van uit den Haag, waar
hij in de ouderlijke woning verblijf hield, verrichtte hij voor een goed deel het daar
te vervullen dienstwerk, dat van geringen omvang doch voor den jongen proponent
eene zeer nuttige oefening was.
Tot Januari 1884 bleef hij te Zevenhuizen werkzaam, toen hij door de Commissie
tot de zaken der Remon-
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strantsche Broederschap, ter wier beschikking de proponenten staan zoolang ze nog
niet predikant zijn, werd overgeplaatst naar de Gemeente te Doesburg, die hoewel
geen predikantsplaats zijnde hem een meer uitgebreiden werkkring aanbood dan
Zevenhuizen. Hij trad er met grooten ijver op en bracht weldra deze kleine Gemeente
tot verhoogden bloei. Niet het minst door zijn toedoen werd zij het middelpunt der
vrijzinnig-godsdienstige beweging in die streek, waarvan veel kracht uitging. Als
prediker, catecheet en vooral als pastor was hij in den kring zijner geestverwanten
zeer geliefd, en in de ruim 1 1/2 jaar, waarin hij hier arbeidde, wist hij veel sluimerend
leven op te wekken en velen te winnen voor de zaak, die hij met hart en ziel voorstond.
In dezen tijd verloofde hij zich met de dochter van den Heer Mr. Pennink, notaris te
Doesburg, Jeanne Jacqueline Françoise, met wie hij op 11 Februari 1886 huwde en
uit welk huwelijk twee kinderen zijn geboren.
Tot predikant beroepen te Oude-Wetering verliet de Ridder in September 1885
Doesburg. Nu opende zich voor hem een nieuw leven, waarin hij de vervulling zag
van zijne liefste wenschen. Eene eigene Gemeente en een eigen huis, dat was voor
hem de verwezenlijking van zijne jongelingsdroomen en idealen. Hoe rijk gezegend
gevoelde hij zich toen hij op 11 October 1885 in deze eigen Gemeente zijne intrede
deed, na door zijn vader te zijn bevestigd! Hoe heeft hij in deze met groote liefde en
met warme toewijding gearbeid, doende wat zijn hand vond om te doen, zich gevende
met eene kracht die zich nooit in zijn later leven heeft verloochend! En hoe gelukkig
was hij toen enkele maanden na zijne intrede zijn huwelijk werd voltrokken en hij
in het bezit kwam van een tehuis, waar hij samenwoonde en samenleefde
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met de vrouw, voor wie zijn hart zoo sympathetisch klopte en die hem steeds met
hare trouwe liefde heeft omringd! Zin voor huiselijk leven had zich al vroeg bij hem
geopenbaard en is hem steeds bijgebleven. De tijdgenoot zijner Academiejaren, van
wien ik boven gewaagde, schrijft: ‘Onvergelijkelijk was in zijn studententijd zijne
gehechtheid aan het ouderlijk huis. Zijn talrijke afwezigheden uit Leiden en absenties
van de gezellige tafel hadden veelal een verjaardag tot oorzaak, ja! ook vaak een
gewoon maal thuis genoten. De aantrekkingskracht van den ouderlijken disch was
nog sterker dan de hechtste vriendschapsband.’ Onder de schetjes, uitgegeven door
de Vereeniging tot verspreiding van Stichtelijke Blaadjes, komen onderscheidene
voor van zijne hand. Onder deze is er één, dat wel tot de best geslaagden behoort.
Het is getiteld: Wat ik van mijne moeder leerde. Treffend is in dit stukje niet alleen
de toon van kinderlijke piëteit, die er in wordt aangeslagen, maar ook de diepe indruk,
dien de schrijver blijkbaar ontvangen heeft van eene innig vrome moeder en de groote
dankbaarheid, die hem bezielt voor wat hij in zijn ouderlijk huis ontvangen mocht.
Geen wonder, dat deze man het huiselijk leven hoog hield, en zich gelukkig gevoelde
toen hij zelf ging scheppen, waarvan hij de heerlijkheid in vroegere jaren ervaren
had. Volop heeft hij dan ook genoten van wat zijne vrouw en later zijne beide meisjes
hem aanbrachten, en menige preek en menige schets, o.m. in den Almanak De Liefde
Sticht, getuigt van zijne diepe overtuiging, gegrond op wat hij zelf doorleefde, dat
het welzijn van mensch en samenleving op het nauwst samenhangt met het bezit van
eigen haard, waar de engelen van liefde en vrede heerschappij voeren.
Gedurende zijn verblijf te Oude-Wetering treedt de
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Ridder voor het eerst, uitgenomen wat hij in zijne vroeger verschenen dissertatie
leverde, als schrijver op. De hierboven genoemde Blaadjesvereeniging telt hem van
nu af onder hare medewerkers. Evenzoo het Tijdschrift Geloof en Leven. In Onze
Godsdienstprediking plaatst hij twee preeken, getiteld: ‘Zaaien en maaien’ naar
aanleiding van Joh. 4:37b en ‘Leid ons niet in verzoeking’ naar aanleiding van Matth.
6:13a, welke later met eenige anderen vermeerderd zijn. In Gelria verschijnen enkele
artikelen van zijne hand. De Gelijkenissen is een opstel uit dezen tijd, voorkomende
in het Theologisch Tijdschrift, geschreven naar aanleiding van ‘Die Gleichnisreden
Jesu’ von Dr. A. Jülicher, Prediger in Rummelsburg, waarin de Ridder met groote
ingenomenheid gewag maakt van dit werk. In de Bibliotheek van Moderne Theologie
en Letterkunde plaatst hij onder den titel Rabijnenzoon of Zoon des Vaders? eene
beoordeeling van het Engelsche werkje ‘Jezus bar Rabba or Jezus bar Abba’ by
Henry Pratt. In Febr. 1888 richt hij in De Hervorming onder het opschrift ‘Ja’ zich
tegen Jan Holland, schrijver van ‘Neen’, die een bitteren en onbillijken aanval gedaan
had tegen het Protestantisme, welke door de Ridder met klem van redenen wordt
afgeslagen.
In datzelfde jaar verliet hij zijne eerste Gemeente en verwisselde Oude-Wetering
met Boskoop, waar hij op 23 September 1888 zijne intrede deed, wederom door zijn
vader ingeleid. Kort was hier zijn verblijf, daar hij reeds het daarop volgend jaar
geroepen werd naar Meppel, welke roepstem hij opvolgde en waar hij op 3 November
1889 zijne intreerede hield, na bevestigd te zijn door zijn leermeester Prof. C.P. Tiele
te Leiden.
Inmiddels was van lieverlede een schaduw gevallen over zijn huiselijk leven. Hij
kwam in het bezit van
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twee meisjes, van welke de eene te Oude-Wetering en de andere te Meppel geboren
werd, maar deze kinderen hebben hare moeder nooit in gezonden toestand gekend.
Spoedig na haar huwelijk werd deze tot een lijden gedoemd, dat voorbeeldeloos
gedragen werd maar dat langdurig en smartelijk was. Dit heeft veel angst en zorg
gewekt in dit zoo gelukkig gezin, vooral in dagen toen er gevaar was voor verlies
van het zoo dierbaar leven. Nochtans is hier met een moed en een geduld geleden,
die inderdaad bewonderenswaardig mogen genoemd worden. De lijderes zelve wist
‘als streed zij niet, te strijden’ en ‘als leed zij niet, te lijden,’ op eene wijze die den
toeschouwer meermalen beschaamd deed terugtreden. En de Ridder heeft onder wat
hem met angstige bezorgdheid vervulde met groote veerkracht zich vorstelijk
gedragen, met dubbele liefde en toewijding zich gevende aan zijn gezin en aan zijn
werk.
Te Meppel had hij gelegenheid zijne volle kracht te ontplooien. Op het ruime
arbeidsveld, waarop hij thans geplaatst is, beweegt hij zich met al de ambitie, die
hem eigen is. Die ijver kwam ook ten goede aan de Remonstrantsche Gemeente te
Hoogeveen, waar hij één dag in de week catechetisch onderwijs gaf en eens in de
maand eene predikbeurt vervulde. Behalve met wat in eigene Gemeente te doen is,
zien we hem spoedig in en buiten deze bezig met socialen arbeid. De Vereeniging
tot bevordering van Volksbelangen is mede op zijn initiatief opgericht en ontvangt
van hem veel steun. Van deze Vereeniging gaat Toynbeewerk van allerlei aard uit,
voor zoover de middelen zulks veroorloven en de krachten reiken. Hij zelf neemt in
dezen arbeid een werkzaam aandeel. Het oprichten van ‘Ons Huis’ ten behoeve der
werklieden voor hunne vergaderingen en ontspanningen is niet het minst door
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zijn toedoen mogelijk geworden. Bij de inwijding van dit gebouw, toen hij pas uit
Meppel vertrokken was, werd zijn naam met erkentelijkheid genoemd en aan zijn
persoon warme hulde gebracht. Ook in andere Vereenigingen als ‘De Nederlandsche
Protestantenbond’, ‘het Nut’ enz. maakt hij zich verdienstelijk. Twee jaar na zijne
komst te Meppel wordt hij beroepen te Leiden. Hij vindt nochtans vrijheid voor dit
beroep te bedanken. De vreugde hierover was in en buiten zijne Gemeente groot, en
talrijk waren de bewijzen van hartelijkheid en sympathie, welke hij bij die gelegenheid
mocht in ontvangst nemen. Nog drie jaren bleef hij te Meppel werkzaam, toen hij
naar de eerste Gemeente der Broederschap, naar Rotterdam, beroepen werd, aan
welke roepstem hij gehoor gaf.
Te midden zijner bezige bedrijvigheid in eigen kring vond hij, nu en ook later, tijd
en gelegenheid zich elders te doen hooren. Herhaalde malen trad hij als spreker in
Afdeelingen van den Protestantenbond en in Departementen van het Nut op. Ook
verschijnen enkele brochures en menig artikel in tijdschriften van zijne hand. In
Boskoop was hij voortgegaan in bovengenoemde tijdschriften, in eenige van welke
hij voortaan een trouwe medewerker blijft, te schrijven. In December 1888 geeft hij
in het Theologisch Tijdschrift eene beoordeeling van het boek van W. Baldensperger
‘Das Selbstbewustsein Jesu, im Lichte der Messianischen Hoffnungen seiner Zeit’,
waarbij de vraag beantwoord wordt, in hoeverre Jezus zich zelf de Messias achtte.
In Maart 1889 kondigt hij in het Bijblad van De Hervorming het werk aan van Dr.
M.A.N. Rovers ‘Nieuw-Testamentische letterkunde’. In Juli 1889 schrijft hij over
Confessie en Kerkorde der Remonstranten. Op deze wijze gaat hij in Meppel voort.
In 1890 wordt het Tijdschrift Uit de Remonstrantsche
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Broederschap onder redactie van Dr. J.A. Beijerman en W.M. de Vries opgericht.
Eerst medewerker, wordt hij twee jaar na de oprichting in de plaats van de Vries
mede-redacteur, wat hij gebleven is tot September 1899. Bijna geen Aflevering of
er komt een of ander, eene boekaankondiging, eene toespraak, eene tijdvraag of iets
dergelijks, van hem in voor. In De Hervorming bespreekt hij Paul Ador's ‘Jezus van
Nazareth’ en Tor. Hedberg's ‘Judas, eene passie-geschiedenis’. In datzelfde blad
schrijft hij artikelen over ‘Onze godsdienstoefeningen’, waarin de vraag beantwoord
wordt: Moet er verandering gebracht worden in de inrichting onzer
godsdienstoefeningen ter wille van veler onkerkelijkheid? Voorts over ‘Sociale
arbeid’, waarin hij het Toynbee-werk te Meppel in het licht stelt. In het Bijblad van
De Hervorming van 9 Juli 1894 komt het referaat voor, dat door hem in dat jaar
gehouden is op de vergadering van Moderne Theologen te Amsterdam: ‘De crisis,
die zich in de maatschappij voorbereidt en de academische opleiding der aanstaande
predikanten’, waarin hij de volgende stellingen bepleit: I. In den regel gevoelen de
predikanten hun onkunde bij de behandeling van sociale vraagstukken als een gemis;
II. Die onkunde is het gevolg van een gebrek in de Academische opleiding; III. Het
is de taak der kerkgenootschappen hierin te voorzien. In dezen tijd komen behalve
in De Hervorming ook enkele artikelen van stichtelijken aard van hem voor in De
Zondagsbode. Als brochures van zijne hand verschijnen: Ernstige Gedachten, naar
het Duitsch van M. von Egidy; Open brief aan Ds. A.J.A. Vermeer, naar aanleiding
van diens brochure ‘Wij en onze kinderen’. In dien brief bepleit de Ridder het
christelijk en godsdienstig karakter der volksschool, dat naar hij meent ten onrechte
door Vermeer is aan-
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getast. Na repliek van dezen laatste volgt: Mijn laatste woord over de brochure van
Ds. Vermeer ‘Wij en onze kinderen’. Niet in den handel verschijnen: Spreken na den
dood, Godsdienstige toespraak na het overlijden van zijn vader, gehouden 15 Jan.
1893, en een drietal geschriftjes, bevattende woorden tot zijne leerlingen bij hunne
toetreding tot de Gemeente, getiteld: Levensernst, Wat wilt Gij?, Welkom.
Op 26 Augustus 1894 nam de Ridder afscheid van de Gemeente te Meppel met
eene rede naar aanleiding van Coloss. 2:8, welke in het licht is verschenen. Viel het
hem niet gemakkelijk een kring te verlaten, waaraan hij zich zeer gehecht gevoelde,
ook de Gemeente zag met groot leedwezen den man vertrekken, die zich in zoovele
opzichten verdienstelijk en bemind had weten te maken. Zijn krachtdadig optreden
en zijne hartelijke belangstelling in aller lief en leed is daar steeds in dankbare en
vriendelijke herinnering bewaard gebleven.
Den daarop volgenden Zondag deed hij zijne intrede te Rotterdam, na ingeleid te
zijn door zijn ambtgenoot Dr. H.Y. Groenewegen. Gedurende ruim 7 jaren mocht
hij te Rotterdam werken. Nog meer dan te Meppel kon hij hier zijne vleugelen uitslaan.
Het is verwonderlijk, hoe hij in korten tijd in dezen grooten kring zich een waardige
plaats had veroverd en met alles, wat maar eenigszins op zijn weg lag, voeling hield.
Hij gunde zich bijna geen rust. Iederen Zondag treedt hij voor eigen of voor eene
andere Gemeente op. Ook dikwijls voor kinderen, in ‘Irene’ te Rotterdam of elders,
voor wie hij met bijzonderen tact weet te spreken. Het groot getal catechisatiën neemt
hij met de meeste nauwgezetheid waar, en in zijn pastoralen arbeid is hij onvermoeid.
Op zijne spreekuren wordt hij bezocht door tal van menschen,
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die hem komen raadplegen en nooit te vergeefs zijn hulp inroepen. Wie in
ongelegenheid verkeeren, helpt hij zooveel hij vermag en geen moeite en opoffering
is hem daarvoor te groot. Als van zelf komt hij ook hier in aanraking met allerlei
philanthropische instellingen, en neemt spoedig in deze mede een hoofdplaats in.
Behalve de boven genoemde instellingen ontvangen de Gezondheidskoloniën, de
Wijkverpleging, de Vereeniging voor kleeding en schoeisel aan behoeftige
schoolkinderen, enz. enz. van hem zeer krachtigen steun. Hierin leeft hij met zijn
gansche ziel en menigeen, die stoffelijk of zedelijk zou zijn ondergegaan, heeft aan
hem z'n redding en behoud te danken. Onder dat alles vindt hij tijd om in den
Protestantenbond, waarvan hij een tijd lang lid van het Hoofdbestuur, Secretaris der
Commissie voor Godsdienstonderwijs en Godsdienstprediking, Voorzitter der
Commissie voor de Postcolportage is, en in andere geestverwante Vereenigingen te
werken. Ook treedt hij op als lid der Commissie tot de zaken der Remonstrantsche
Broederschap, daartoe door de Algemeene Vergadering der Broederschap gekozen.
En in dit alles betoont hij zich de rechte man op de rechte plaats.
In Januari 1896 werd aan het weekblad Nieuw Leven een Bijblad voor Rotterdam
toegevoegd. Men zou het kunnen noemen een predikbeurtenblad ten behoeve der
vrijzinnigen ter genoemde stede. In de bestaande ‘Kerkbode’ werden de beginselen
der vrijzinnig-Protestanten geweerd, dikwijls miskend. Daarom werd de behoefte
aan een eigen blad gevoeld, speciaal voor plaatselijke belangen. De Ridder nam de
redactie van dit Bijblad op zich en sedert de oprichting tot op den tijd zijner ziekte,
die zulk een droevig einde nam, verschenen de meeste Nos met artikelen van zijne
hand. Deze waren van stichte-
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lijken aard, of bevatten eene aanbeveling van instellingen, die zijne liefde hadden,
of verslagen van gehouden lezingen, of bespreking van een of ander teeken des tijds.
In 1897 werd de nieuw gebouwde Kerk der Remonstranten te Rotterdam in gebruik
genomen. Bij die gelegenheid verscheen een Gedenkboek: ‘De Oude en de Nieuwe
Kerk der Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam’, ter herinnering
aan 16 en 23 Mei 1897, samengesteld door de predikanten A.P.G. Jorissen, Dr. H.Y.
Groenewegen en Dr. J.H. de Ridder, uitgegeven door het Bestuur der Gemeente. In
dat Gedenkboek heeft de Ridder het eerste Artikel geschreven: De oude Kerk. Hij
geeft daarin eene met veel zorg uit de bronnen opgediepte beschrijving van de
bewegingen der eerste Remonstranten te Rotterdam, van hunne lotgevallen, van de
plaatsen hunner samenkomsten, en van de geschiedenis van ‘de oude Kerk’ van af
hare oprichting, voor zooveel de gegevens hem daartoe in staat stelden, tot op den
tijd dat deze oude door eene nieuwe Kerk wordt vervangen. Een merkwaardig stuk
historie, dat door de Ridder na veel studie met groote nauwkeurigheid is in het licht
gesteld.
In de meeste van boven genoemde tijdschriften en weekbladen, waarbij nog kan
gevoegd worden het tijdschrift Teekenen des tijds, opgericht in 1899, waarin in de
tweede Aflevering een artikel van hem voorkomt getiteld ‘Antipapisme’, gaat hij
voort van tijd tot tijd een en ander te leveren. In ‘Onze Godsdienstprediking’ verschijnt
eene preek over Godsdienstige opvoeding, naar aanleiding van 2 Tim. 1:5, die zeer
de aandacht heeft getrokken en op veler verzoek afzonderlijk is uitgegeven onder
den titel: Hoe voeden wij onze kinderen godsdienstig op? De Vereeniging tot
Verspreiding van Stichtelijke
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Blaadjes gaf een door hem vervaardigd populair leesboek over de kritische
bijbelbeschouwing: Hoe wij den Bijbel lezen in het licht, de inhoud van welk geschrift
door hem was voorgedragen in verschillende Afdeelingen van den Protestantenbond.
Met groote liefde heeft hij kort vóór zijn dood de levensschets bewerkt van zijn
hooggeschatten leermeester Prof. Cornelis Petrus Tiele in de ‘Mannen en Vrouwen
van Beteekenis in onze dagen’, welke biographie hij den Hoogleeraar op 16 December
1900 mocht aanbieden, den dag van diens zeventigste verjaring, toen deze volgens
de wet als Hoogleeraar aan de Rijks-Universiteit te Leiden moest aftreden. Daarna
heeft hij nog den grondslag gelegd van een boek, dat na zijn dood is uitgekomen,
een boek voor het gezin: Bij het Morgenuur. Het bevat 193 schetsjes, om liefst aan
de ontbijttafel ten behoeve vooral van kinderen voor te lezen, door hem en vier
medewerkers geschreven. De voorrede is nog van zijne hand. Hij heeft evenwel dit
kind van zijn geest niet mogen aanschouwen.
Op Zondag 7 Juli 1901 trad hij voor het laatst in de vroegbeurt voor de Gemeente
op; sedert mocht hij den kansel niet meer beklimmen. Reeds te voren hadden zich
verschijnselen geopenbaard, die wezen op eene krankheid van ernstigen aard.
Aanvankelijk hoopte men dat volslagen rust tot herstel zou leiden. Die hoop bleek
spoedig ijdel te zijn. Eene hersenontsteking, die niettegenstaande alle aangewende
hulpmiddelen ter genezing bleef voortwoekeren, sloopte langzaam maar zeker het
eens zoo krachtig gestel. Dit laatste was ten slotte niet meer bestand tegen de
vreeselijke ziekte. Op 5 Februari 1902 bezweek de lijder in den ouderdom van 43
jaar.
Groot was de verslagenheid in en buiten de Gemeente. De deelneming bij zijne
begrafenis was buitengewoon.
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Woorden van warme hulde en dank, getuigende van hooge waardeering, achting en
vriendschap, zijn uit naam van honderden aan zijn graf en bij andere gelegenheden
gesproken. Een man met een kinderlijk rein en oprecht gemoed, een weldoener van
velen, een strijder voor vroomheid en waarheid is met hem ten grave gedaald. Zijn
heengaan is een onuitsprekelijk groot verlies geweest voor zijn gezin en voor de
kringen, waarin hij met zoo groote liefde arbeidde. Want hoewel betrekkelijk kort,
leefde hij daarin met zijn gansche hart.
Na zijn dood is een ‘de Ridder-fonds’ opgericht, waarvan de renten zullen strekken
tot liefdadige doeleinden. Op geen waardiger en gepaster wijze kon de nagedachtenis
van dezen menschenvriend worden geëerd.
W.H. STENFERT KROESE.
R o t t e r d a m , Juli 1902.
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Lijst der geschriften van Dr. J.H. de Ridder Jr.
Bijdrage tot de kennis van het oudste Christendom, Academisch proefschrift, 1882.
Ernstige Gedachten. Naar het Duitsch van M. von Egidy, 1891.
Open Brief aan Ds. A.J.A. Vermeer, naar aanleiding van zijne brochure, Wij en
onze kinderen, 1891.
Mijn laatste woord over de brochure van Ds. A.J.A. Vermeer, 1891.
Spreken na den dood, Godsdienstige toespraak na het overlijden van zijn vader,
gehouden 15 Jan. 1893 (niet in den handel).
Afscheidswoord, uitgesproken in de Remonstrantsche Kerk te Meppel op Zondag
26 Augustus 1894.
De Oude Kerk (uit ‘De Oude en de Nieuwe Kerk der
Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam.’ Gedenkboek ter herinnering
aan 16 en 23 Mei 1897).
Cornelis Petrus Tiele, in ‘De Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen’,
1900.
Hoe wij den Bijbel lezen, populair Leesboek over de kritische Bijbelbeschouwing,
1901.
Hoe voeden wij onze kinderen godsdienstig op? Toespraak naar aanleiding van 2
Tim. 1 : 5, 1901.
Bij het Morgenuur, een Boek voor het Gezin (met vier medewerkers), 1902.
Levensernst, Een woord tot zijne leerlingen bij hun toetreden tot de Gemeente.
(Niet in den handel).
Wat wilt Gij? Een woord tot zijne leerlingen bij hun toetreden tot de Gemeente.
(Niet in den handel.)
Welkom, Een woord tot zijne leerlingen bij hun toetreden tot de Gemeente. (Niet
in den handel).
Voorts tusschen de jaren 1886 en 1901 tal van opstellen, preeken en schetsen in de
Stichtelijke Blaadjes, Geloof en Leven, De Liefde Sticht, Onze Godsdienstprediking,
De Hervorming en Bijblad, Nieuw Leven en Bijblad voor Rotterdam, De Zondagsbode,
Gelria, Uit de Remonstrantsche Broederschap, Theologisch Tijdschrift, Bibliotheek
van Moderne Theologie en Letterkunde en Teekenen des Tijds.
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Levensbericht van J.P. Six.
Gaarne voldoen wij aan het verzoek van het Bestuur van de Maatschappij der Ned.
Letterkunde om een verkorte Nederlandsche bewerking te leveren van het uitstekende
artikel, dat prof. jhr. J. Six in het Journal International d'archéologie van Athene aan
zijnen vader wijdde.
't Stuk is met zooveel warmen eerbied en piëteit geschreven, dat het zeer zeker de
meest waardige hulde vormt voor den bescheiden, beminnelijken geleerde.
J a n P i e t e r S i x , zoon van jhr. mr. H. Six en van mejuffrouw van Winter, werd
op 6 November 1824 geboren. Zijn moeder had wat leeftijd aanging zijn grootmoeder
kunnen zijn; zij was ziekelijk, en het was dus geen wonder dat zij hare beide zonen
vertroetelde en dat de jeugd van Six niet geschikt was om hem gevoelens van krachtige
actie in te prenten. Hoewel hij een goede gezondheid genoot, heeft Six zich zijn
geheele leven niet sterk gevoeld.
Gedurende den winter woonde het gezin in Amsterdam; het voorjaar werd
doorgebracht in een villa in de omstreken der stad, en den zomer genoot men onder
de hooge boomen van het buitengoed te 's-Graveland.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

184
De eerste opvoeding was toevertrouwd aan eenen Franschen gouverneur; reeds als
jongen placht Six met den neus in de boeken te zitten en zich te verdiepen in
reisbeschrijvingen of andere nuttige werken. Of sprookjesboeken verboden vruchten
waren, is niet uit te maken, maar wel is het een feit, dat ook op lateren leeftijd romans
niet bij Six in de gunst stonden; hij vond ze onzedelijk en onwaarschijnlijk. Hij had
de Fransche en Hollandsche klassieke dichters gelezen - zijns inziens ontbrak aan
de nieuwere distinctie - maar hij verkoos toch een meer opvoedende lectuur, en als
jongeling placht hij te snuffelen in den dictionnaire der encyclopedisten.
Zijn verdere opleiding genoot hij te Noorthey in de jaren 1838-1842. Het meest
schijnt daar op den jongeling invloed geoefend te hebben Bruining, een man van
groote kennis.
Toen Six in 1842 de lessen in de Rechtsgeleerdheid te Utrecht volgen ging, was
hij zeer goed onderlegd in de klassieke talen.
De spitsvondigheden van de rechtsstudie trokken den jongen student in het minst
niet aan, terwijl zijn geest philosophischen aanleg volkomen miste. Zelfs Opzoomer's
wijsbegeerte, die in dezen tijd algemeen bewondering en aanhang vond, scheen hem
niets anders toe dan sophismen.
Hij wierp zich op de studie der klassieken; vermoedelijk was het de hoogleeraar
Karsten die zijn belangstelling wist te winnen voor het oude Latijn en wel
voornamelijk voor Plautus. In verband met deze studie begon Six uitgaven en
commentaren op dezen Romeinschen dichter aan te koopen. In zijn zoo zorgvuldig
en nauwkeurig bijgehouden aanteekeningboekjes vinden wij de opgave van tal van
klassieke schrijvers die in 1844 werden aangekocht op de auctie Hoeufft te
Amsterdam.
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Curieus is het daar ook te lezen dat door Six wel werd geboden op een exemplaar
van Eckhel ‘Doctrina Nummorum’, maar dat dit werk toen niet gekocht is. In dat
jaar en de volgende jaren vinden wij telkens den aankoop van philologische en
archaeologische boeken vermeld. Naast Plautus begon Varro de aandacht van den
jeugdigen student te trekken. Na den dood van zijnen vader - zijn moeder was in
1845 gestorven - in 1847, verliet Six de Utrechtsche universiteit, maar volgde nog
eenige lessen aan het Amsterdamsche Athenaeum, waar D.J. van Lennep, zijn oom,
een warm en werkelijk belang voor de oudheid aan zijn leerlingen wist in te boezemen.
Misschien was het ook van Lennep die voor het eerst grooter belangstelling bij
Six wekte voor de penningkunde; reeds in 1846 waren door Six eenige munten
aangekocht, maar in 1848 en volgende jaren kregen deze aankoopen steeds meer
uitgebreidheid en omvang.
In dezen tijd legde Six zich veel op landbouw en landontginning toe. Op
verschillende tentoonstellingen mocht hij onderscheidingen behalen; hij nam zelf
een werkzaam aandeel in het organiseeren van landbouwtentoonstellingen en
wedstrijden.
Doch ook op het gebied van kunst- en historische tentoonstellingen bewoog Six
zich gaarne en was voor vele dezer ondernemingen een onontbeerlijke steun, zoo
b.v. voor de tentoonstellingen van oude meesters in Arti in 1867 en 1872, voor de
oudheidkundige tentoonstellingen van 1858, 1873 en 1877; vooral ook de expositie
van 1869, bij gelegenheid van het 600-jarig bestaan van Amsterdam, had veel aan
hem te danken.
Hij was met D. van der Kellen en L.M. Beels van Heemstede medeoprichter van
het ‘Koninklijk oudheidkundig Genootschap’ in 1858, en was ook de man die
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in 1875 een klein museum wist te stichten welks schatten, voor een deel door hem
in bruikleen afgestaan, nu in het Rijksmuseum te bewonderen zijn.
Zijn groote zorg was voornamelijk ook gericht op het behoud van historische
monumenten en het verdedigen van architectonisch belangrijke gedenkstukken tegen
de schendende handen der sloopers.
Hij stelde in al deze zaken belang, zonder een bepaald systeem, zonder diepe
studiën, maar afgaande op zijn ingeboren kunstzin en zeer scherpen kennersblik.
Zijn geschiedkundige kennis was zeer grondig en ging gepaard met een buitengewoon
geheugen voor de zaken die hem werkelijk belang inboezemden.
Aan het openbaar leven nam Six weinig deel: van 1858-1877 was hij lid der
provinciale Staten, maar trok zich terug toen hij meende dat ‘politiek’ ook daar haar
intrede deed.
Zijn huiselijk leven was zeer gelukkig; hij huwde in 1856 Jonkvrouwe Catherina
Teding van Berkhout; een zware slag trof echter het gezin toen in 1885 de eenige
dochter stierf. Twee jaren daarna in 1887 overleed zijn echtgenoote, geknakt door
de vermoeienis en den angst die de ziekte en de dood van haar dochter met zich
hadden gebracht.
Wij zagen reeds hoe Six in Utrecht zeldzame uitgaven van Plautus verzamelde, en
zullen nader zien met welk een ijver en nauwkeurigheid munten werden
bijeengebracht; ook werden teekeningen, prenten, portretten, zegels, incunabelen,
glas, meubels enz. enz. verzameld. Naast zijn neiging om zich persoonlijk te omringen
door deze voorwerpen waar hij groote voorliefde voor had, kocht hij zeer veel om
het te behouden voor ons vaderland;
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veel daarvan werd later op de meest onbekrompen wijze aan openbare verzamelingen
in bruikleen gegeven.
Zijn voornaamste liefde vormden echter de oude munten. Aanvangende met
Romeinsche denarii en keizermunten, begon hij ongeveer 1848-1849 de Grieksche
munten te verzamelen.
Een korten tijd werden ook Gallische munten verzameld, toen vooral die van
Corinthe en Athene, later van Cyprus en Lycië, en gedurende zijn geheele leven
munten der Ptolemaëen. Ieder nieuw stuk dat hij verkreeg, werd voorzien van
verwijzingen naar de werken die 't behandelden. Hij plaatste elke munt in een klein
afzonderlijk kartonnetje, waar plaats op overgelaten was voor de beschrijving, de
vermelding van het gewicht, de data enz. Deze verwijzingen en mededeelingen, in
uiterst fijn schrift aangeteekend, stelden hem in staat voortdurend de seriën op andere
wijzen te rangschikken, in een chronologische volgorde, zooals hij meende die
ongeveer te kunnen vaststellen.
Het hoofddoel van Six was echter niet uitsluitend om te verzamelen, maar wel om
uit de verkregen stukken nut voor zijn studiën en voor de wetenschap te trekken.
Vooreerst wijdde Six zijn aandacht aan de Archaeologie, die voor hem een
hulpwetenschap bij de studie der penningkunde was; hij waagde zich zelden op het
eigenlijke terrein der Archaeologie. Wanneer hij het deed dan was het in betrekking
tot de Numismatiek. Zoo b.v. zijn studiën over de Aphrodite Nemesis, over een groep
van Myron(?), over Demeter, de gewapende Aphrodite, den Oosterschen oorsprong
van Apollo enz. enz.
Zijn eigenlijke numismatische arbeid bestond oorspronkelijk in voordrachten,
gehouden in het Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, en in het
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samenstellen van penningkundige catalogi, zoo b.v. die der verzameling Becker en
der verzameling van de Grieksche munten, door den heer Hoeufft gelegateerd aan
de Academie van Wetenschappen te Amsterdam (1862-1863). In dit laatste jaar werd
Six lid der Academie en hield aldaar een voordracht over de munten van Ptolemaeus
Soter.
In 1868 werd in de Academie de eerste voordracht door Six over Lycische munten
gehouden; in 1887 verscheen in de Revue Numismatique zijn ‘Monnaies Lyciennes’,
en in 1898 was hij daar weder zeer van vervuld, zoo zelfs dat hij eerst een veertien
dagen voor zijnen dood er aan wanhoopte voldoende gezondheid en krachten te
vinden om zijnen arbeid in deze te herzien.
Eerst in 1875 vangen de meer uitgebreide monographiën aan, meest geschreven
in den Numismatical Chronicle.
Hij arbeidde bij voorkeur op terreinen die nog onontgonnen waren. Niet uitsluitend
werd hij bij die keuze geleid door het aantrekkelijke van uiterst moeilijke quaestiën,
maar ook door het gevoel dat hij daar meer vragen kon van de medewerking van
anderen, omdat zij zelf dat gebied niet tot hun arbeidsveld hadden gekozen.
Dank zij de welwillende hulp van museumdirecteuren, conservatoren en geleerden
bezat hij een uiterst uitgebreide verzameling afgietsels der munten van de kabinetten
te Parijs, Berlijn, München en Londen. Hij gebruikte dit kostbare hulpmateriaal
vooreerst voor de rangschikking en verklaring der munten van Phenicië en Syrië, en
zeer kwam hem daarbij te hulp zijn uitgebreide kennis van de geschiedenis, kunst
en godsdiensten der Semieten. In 1883 verscheen zijn ‘du classement des Séries
cypriotes.’
Na de Cyprische en Phenicische opschriften waren het de Aramëische letterteekens
die hij in 1884, 1885 tot
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voorwerp van studie koos. Daaraan sloten zich aan beschouwingen over de
numismatiek van Tarsus - (1884).
Wij vermeldden reeds welk een belangrijke plaats de Lycische munten in Six'
belangstellende navorschingen innamen. Een levendige gedachtenwisseling met
Deecke was daaraan gewijd.
In 1887 verscheen de Historia Numorum van Barclay V. Head; Six waardeerde
zeer dezen uitgebreiden arbeid, en was voornemens uit zijn eigen aanteekeningen
uit te geven de opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen die hij meende dat
konden worden aangebracht op Head's standaardwerk. H i e r had hij een vergeten
feit willen in de herinnering terugroepen, d a a r weder eene nieuwe aanwijzing voor
de een of andere munt willen geven of met meer nauwkeurigheid een datum willen
vaststellen.
Six' laatste arbeid was ‘Rhegium-Jocastos’ in den Num. Chronicle van 1898.
Six reisde betrekkelijk weinig en bezocht niet veel buitenlandsche verzamelingen.
Misschien kwam dit voort uit het feit dat hij bij zijn eerste bezoek te Parijs in 1856
niet die faciliteiten vond waar hij op had gehoopt, en die later in 1881 en 1884 de
uitstekende Babelon hem zoo ruimschoots verschafte; misschien ook was het zijn
natuurlijke afkeer om zich te verplaatsen die hem aan Amsterdam en 's-Graveland
bond.
Toch had Six een zeer levendigen omgang en gedachtenwisseling met binnen- en
buitenlandsche geleerden; wij noemden reeds zijn ijverige medewerking aan den
arbeid van het Utrechtsch Genootschap en zijn voordrachten in de Academie. Met
de Amsterdamsche hoogleeraren had hij ook een zeer levendig contact: Naber richtte
in 1883-1884 op een ‘Societas Graeca’; men kwam elke maand
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samen en behandelde dan een of ander wetenschappelijk onderwerp. Six deed daar
mededeelingen van penningkundigen aard maar ook van wijder beteekenis, zoo b.v.
over den grooten weg van Azië, de Egyptische Chronologie enz. Een andere
wetenschappelijke bijeenkomst vormden in vroeger tijd de ‘Grieksche avonden’,
waar de klassieken werden gelezen en toegelicht. Met groote scherpzinnigheid wist
Six daar moeilijke gedeelten te verklaren en onduidelijkheden op te helderen.
Wat de buitenlandsche geleerden aangaat, noemden wij reeds Deecke en Barclay
V. Head.
De verhouding van Six met die geleerden was van den meest vriendschappelijken
en nobelen aard; voor een deel was dit zeer zeker te danken aan de beminnelijke
hulpvaardigheid en vriendelijkheid van Six zelf. Hij toch was er nooit op uit een
andermans ontdekkingen ten eigen bate te misbruiken of door te dringen op het terrein
dat anderen bestudeerden. Six was in zijnen wetenschappelijken arbeid trouwens in
het algemeen zonder persoonlijke ijdelheid: geheel zijn begeerte was de belangen
der wetenschap te bevorderen. Op de meest onbekrompen wijze placht Six de vruchten
van eigen onderzoekingen en werk te geven. Van niemand dacht hij ooit kwaad, en
was dus ook niet bevreesd dat anderen zijn vertrouwen zouden onwaardig worden.
In het buitenland was nog een zijner groote vrienden dr. Holm. Six was getroffen
geworden door de voortreffelijke wijze waarop Holm in zijn bekende geschiedenis
van Sicilië de penningkunde had weten te pas te brengen; hij noodigde hem en zijn
echtgenoote uit ten zijnent te komen en deze bezoeken werden later verschillende
malen herhaald. Six corrigeerde de proeven van Holm's hoofdstuk over de munten
van Sicilië en
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voegde er menige nuttige opmerking aan toe. Wij noemen nog Jensen, die van Six
getuigde dat hij steeds bewonderd had den grijsaard, die met de elasticiteit der jeugd
zich de nieuwste ideën wist eigen te maken.
Vooral Babelon, de conservator van het Parijsche Penningkabinet, verdient
vermelding.
Babelon gaf de volgende teekening van Six:
‘Ik heb het genoegen gehad twee malen dezen uitstekenden en nobelen grijsaard
te Parijs gedurende langeren tijd te ontmoeten. Zijn uiterlijk is indrukwekkend, zijn
baard zilverschemerend als een beek in April. In den mooisten zin van het woord is
hij een ‘galanthomme’. Ik bewonder hem hoog, hij is de gedienstige, onbaatzuchtige
geleerde die werkt voor de wetenschap en alleen voor haar; in allen die hem omgeven
ontsteekt hij de vlam die in hem zelf gloeit. Nooit is hij gelukkiger dan wanneer hij
iemand van zijn ontdekkingen kan spreken, zonder zich ongerust te maken voor
misbruik. Nooit vond ik in zijn geschriften iets wat maar zweemde naar grootspraak
of kwakzalverskunsten, nooit zag ik hem zich de resultaten der studie van anderen
toeeigenen.’
Babelon kan lang niet altijd met Six' conclusiën meegaan; hij zegt dan verder: ‘De
jaren hebben niet zijn krachtigen opbruisenden moed doen afnemen noch de
levendigheid van zijn verbeeldingskracht doen verminderen, hij ziet lezingen van
opschriften waar niets te zien is en draaft daarop door. Hij is een scheppende kracht;
op menig gebied was het vóór hem een chaos, hij komt en alles wordt scherp omlijnd
en duidelijk, ja! maar dat gaat niet zonder een zekere mate van verbeeldingskracht.
Die groote numismaat heeft zich dikwijls vergist, hij zou hetzelf toegeven! Maar het
soliede,
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blijvende van zijnen arbeid is werkelijk merkwaardig. Dank zij zijn streven kunnen
wij den weg vinden op paden die tot nu toe schier ongebaand waren, zoo b.v. in de
geschiedenis van Cyprus en Lycië. Ik ga nog verder: daar zelfs waar hij zich vergist,
geeft hij zelf de middelen om hem te verbeteren, doordat hij alle argumenten, voor
de discussie noodig, te berde brengt.’
Wij noemen ten slotte nog den Zwitserschen geleerde en penningkundige Imhoof
Blumer. De vriendschap en zeer enge wetenschappelijke omgang met dezen hoogst
verdienstelijken man dateert van Mei 1875. Imhoof kwam toen in Amsterdam; in
1877 en 1878 kwam Six in Winterthur, later ontmoetten zij elkander o.a. nog in het
Schwarzwald. Six bewonderde in hooge mate de energie van zijnen nieuwen vriend
en den rijkdom van onbekende gegevens waarover hij beschikte. Hij wist dat hij
eenen uitgever zocht voor het werk over Grieksche munten dat door hem werd
voorbereid. Six stelde aan Imhoof voor om zijn werk ter publicatie aan te bieden aan
de Nederlandsche Academie van Wetenschappen. In 1881 werd het na een rapport
van Six aangenomen en in 1883 verscheen Imhoof's Monnaies Grecques als veertiende
deel der Verhandelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen (afdeeling
Letterkunde). In bewogen woorden bracht de schrijver in de inleiding dank aan Six,
die vooreerst het werk had ingeleid bij de Academie, toen het drukken van het
manuscript bezorgd had, met meer toewijding dan hij zelf voor eigen werk had
kunnen hebben: hij had lettertypen, monogrammen laten vervaardigen, de proeven
gecorrigeerd, menigmaal de conclusiën van eigen onderzoek aan het oorspronkelijke
toegevoegd. Wat Imhoof Blumer niet wist, was dat de kosten der uitgave de
oorspronkelijk gestelde grens overschre-
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den, en dat Six uit eigen zak het ontbrekende bijbetaalde.
Het laatst bezocht Six Imhoof in zijn woonplaats in 1890, maar van deze reis kwam
hij terug gekweld door den eersten aanval zijner ziekte. Tegen het einde van 1895
scheen de kwaal een zeer ernstig karakter aan te nemen; men wist den lijder over te
halen zich te doen opereeren; de operatie slaagde volkomen. Wel was hij lichamelijk
verzwakt, maar zijn verstandelijke vermogens hadden niets geleden. Zijn oogen
werden echter steeds slechter, hij was weliswaar altijd bijziend geweest - een bril
had hij nooit willen dragen - maar van dichtbij kon hij met de meeste scherpte de
fijnste lettertjes lezen.
Langzamerhand echter werd de algemeene gezondheidstoestand en ook zijn
gezichtsvermogen steeds minder; het licht hinderde hem en alleen op den laatsten
dag voor zijnen dood - 17 Juli 1899 - deed hij den leuningstoel waarin hij gezeten
was, omwenden naar het venster om te genieten van het heerlijk uitzicht op land,
velden en tuinen - tuinen die door zijn zorg en smaak waren aangelegd. Zijn kinderen
en kleinkinderen omringden den stervende.
't Is ons een groot voorrecht geweest door deze korte omwerking van prof. Six' mooie
necrologie een zeer bescheiden hulde te hebben kunnen brengen aan de nagedachtenis
van een der werkelijk groote mannen die ons land in het laatst der 19de eeuw tot eer
gestrekt hebben.
D e n H a a g , Juli 1902.
H.J. DE DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ.
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Levensbericht van J.L.D. Sleeckx.
Eerst in 1887, bij de stichting van het Taalverbond, leerde ik Sleeckx persoonlijk
kennen; hij liep dan reeds naar de zeventig. Toen hij, eenige jaren later, zich te Luik
metterwoon gevestigd had, werden wij spoedig vertrouwde vrienden. Ik bezocht hem
gaarne: hij sprak immers zoo graag en zoo wel van de eerste jaren der Vlaamsche
beweging en wist steeds iets belangwekkends te verhalen van onze oudere schrijvers
en sprekers, aan wier zijde hij den heiligen kamp voor onze taalrechten, voor de
opbeuring van onze letteren en van ons volk had medegestreden. Jammer maar, dat
die genoeglijke stonden eerlang een einde zouden nemen. De ouderdom met zijn
nasleep van gebreken kwam 's mans krachten sloopen en kluisterde hem aan 't
krankbed, vooraleer hij een laatste ontwerp, het opstellen zijner gedenkschriften, had
kunnen volvoeren. Met kalme gelatenheid overhandigde hij mij, ongeveer eene maand
vóór zijn verscheiden, zijn onafgewerkte handschrift om er naar eigen goedvinden
over te beschikken. Met behulp van deze Indrukken en Ervaringen, voor zijne kinderen jongelingsjaren, ook met behulp van enkele aanteekeningen door hemzelven
opgesteld, voor zijn
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verderen leeftijd, heb ik de volgende schets vervaardigd en gepoogd een denkbeeld
te geven van het leven en streven van den dierbaren doode, die aan de Nederlandsche
letterkunde de gewichtigste diensten heeft bewezen.
Jan Lambrecht Domien Sleeckx, het oudste van zeven kinderen, werd den tweeden
Februari 1818 te Antwerpen geboren. Zijne ouders bewoonden destijds zeker huis
niet verre van de St. Andrieskerk, in de Pompstraat, diezelfde straat waar zes jaar
vroeger H. Conscience het licht zag. Zij verbleven er echter niet lang; kort na de
geboorte van hun zoontje verhuisden zij naar de St. Jansstraat, in dezelfde wijk. Hier
sleet de jonge Domien de tien eerste jaren zijns levens onder het waakzame oog
zijner moeder.
Deze, Johanna Maria Carolina Van den Bosch, was eene voorbeeldige, volijverige
huisvrouw. Zij stamde uit een Antwerpsch gezin van den ouden eed, uit een dier
gezinnen, waar men aan oude zeden en gebruiken bijzonder gehecht was en trouw
bleef. Zij bezat een sterk geheugen en was vertrouwd met de aloude herinneringen
en overleveringen harer geboortestad. Graag en vaak vertelde zij voor hare kinderen
van den reus Druon Antigon, van den Langen Wapper, van den Rijken Fokker en
andere plaatselijke beroemdheden. Deze verhalen maakten diepen indruk op het
gemoed van den knaap en boezemden hem levendige belangstelling in. ‘Het was aan
dien invloed, betuigt hijzelf, dat ik de voorliefde te danken had, waarmede ik bij den
aanvang van mijne loopbaan als schrijver, de werken over de geschiedenis van
Antwerpen las en herlas, om mijn eerste ernstig boek, De Straten van Antwerpen, te
schrijven.’ Daarenboven kende moeder Sleeckx eene menigte oude volksliederen,
die zij dlkwijls zong of neuriede. Deze ook vatte de jonge Domien gretig op,
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vooraleer hij lezen kon; zij deden bij hem van jongs af die liefde voor het oude
Vlaamsche volkslied wakker worden, welke hem tot zijn laatsten dag bijgebleven
is.
Aan de verstandige leiding van zijn vader Albert Jan was hij ook van kindsbeen
aan heel wat verschuldigd, dat hem naderhand tot schrijver zou doen opwassen en
hem als schrijver kenmerken. Deze was een eenvoudige kopergieter van beroep en
arbeidde in eene fabriek vooral van kerkornamenten. Het ambacht eischte en bracht
zekeren smaak, zekere kunstvaardigheid mede, te meer, daar de brave man na gedanen
arbeid gaarne thuis kleine koperen voorwerpen vervaardigde, om die aan
bloedverwanten en vrienden te schenken. Albert Jan was een kundig, vlijtig
ambachtsman, tevreden met zijn nederig lot, die den arbeid beminde, zijn kinderen
liefde tot den arbeid wist in te boezemen en zelf slechts liefde had voor zijn vak en
voor zijn gezin. Daar hij lezen kon, ging hij zelden uit behalve om zich naar zijne
werkplaats te begeven en bracht gaarne zijne weinige ledige stonden te huis met
lezen door. Hij had zelfs, wat voor een ambachtsman dier dagen uiterst zeldzaam
mag heeten, zich een kleinen boekenschat weten aan te schaffen. Het genot dat hij
in het lezen schepte was zoo innig, dat hij zijn zoontje heel vroeg leerde lezen. ‘Hij
leerde mij niet alleen zeer vroeg lezen, maar vooral smaak en genot in het lezen
vinden.’ Aan vaders verwachtingen in dezen heeft Domien ten volle beantwoord;
van zijn prille jeugd af werd hij een hartstochtelijk liefhebber van lezen en is tot
zijnen dood toe een onverzadelijk lezer, een echt boekenverslinder geweest; ook is
hem menige indruk van zijn jeugdige lectuur steeds bijgebleven.
Wat hij eerst las, laat zich licht gissen. Na het Gebedenboek, den Kleinen en
Grooten Mechelschen Cate-
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chismus, waarmede het leesonderricht in de Vlaamsche gewesten destijds geregeld
aanving, kwamen heel natuurlijk de boekdeeltjes der Blauwe Bibliotheek, als De
Vrouwe-Peirle, Ourson en Valentijn, De vier Heemskinderen, en andere. Zij werden
gretig verslonden, er schoot den knaap altijd lectuur te kort; immers, Vlaamsche
boeken waren toenmaals schaarsch, kostten duur en vielen bijgevolg buiten het bereik
van een eenvoudig werkersgezin.
Op zesjarigen ouderdom werd de kleine Domien in de buurt naar eene dier
privaatscholen gezonden, waar slechts de grondbeginselen van het aanvankelijk
onderwijs, in den regel heel gebrekkig, onderwezen werden en die eerder dienden
om de kinderen van straat te houden dan om ze van eenig degelijk onderricht te
voorzien. Onze jongen bleef er niet lang. Zoodra hij de vereischte zeven jaar bereikt
had, ging hij naar de gemeenteschool over, destijds de eenige voor gansch Antwerpen.
Zij stond onder het beheer van een enkelen schoolmeester, ofschoon ongeveer
driehonderd kinderen er het onderricht moesten ontvangen. Dientengevolge had men
er het Lancastersche systeem ingevoerd, zoodat onder het toezicht van den eenigen
meester de minder gevorderde leerlingen door meer gevorderde, moniteurs genoemd,
onderwezen werden. De ervaringen, welke Domien er opdeed, heeft hij later in zijn
roman Dirk Meyer heel eigenaardig verhaald. Daar hij bij zijne aankomst noch
schrijven, noch rekenen kon, werd hij naar de laagste klas verwezen en moest er
leeren lezen, wat hij reeds lang kon, of de schooluren doorbrengen met staafjes en
o-kens op de lei te teekenen. Hij had er een hekel aan; doch na den schooltijd poogde
hij zich te huis door lectuur voor de onderstane verveling schadeloos te stellen. Een
oude moei kwam hem ter hulp en leende hem enkele boekdeeltjes van pater Poirters
en het Sede-
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lyck Vermaeck-Tooneel van den Antwerpschen kanunnik Jacob Moons. De prentjes,
waarmede eenige dier werken versierd waren, bevielen hem uitermate en hierin
treffen wij bij hem een voorteeken aan van zijn lateren zin voor kunst in 't algemeen
en de beeldende kunsten in 't bijzonder. Doch, daar de knaap heel vlug las, waren
Poirters en Moons alras gelezen en herlezen en moest hij, als hij telkens deed bij
gebrek aan leesstof, tot zijns vaders kleinen boekenschat terugkeeren en ter hand
nemen wat hij reeds meer dan eens doorbladerd had. Twee, drie werken trokken dan
gewoonlijk zijne aandacht. De heerlycke ende gheluckige reyze naer het
Heyligh-Landt en de Stadt van Jerusalem door den Antwerpschen cellebroeder Jan
Van der Linden (1634); of wel een Historie des Bijbels, waaruit dikwijls in het gezin
voorgelezen werd en waaraan onze Domien vroegtijdig een vrij grondige kennis der
gewijde geschiedenis te danken had. Meest echter verlustigde hem eene Hollandsche
vertaling naar het Engelsch van William Dampier's Nieuwe Reize rond de Wereldt,
zoo zeer, dat hijzelf betuigt: ‘de groote voorliefde, waarmede ik sedert veel andere
land- en zeereizen gelezen heb en nog lees, had ik vooral aan onzen Dampier te
danken.’ De prenten, platen en landkaarten, waarmede beide laatst genoemde werken
opgeluisterd waren, droegen er natuurlijk veel toe bij om ze den jongen geliefkoosd
te maken en dit staaft verder onze opmerking aangaande zijn ontluikenden zin voor
de kunsten.
Op de gemeenteschool ging het intusschen hoe langer hoe slechter; van het
staafjesteekenen kreeg onze Domien zulke walg, dat hij zijne ouders den wensch
uitdrukte de school te mogen verlaten om het boekbindersambacht aan te leeren, daar
hij in dit bedrijf de gelegenheid waande te vinden om over leesboeken te beschikken.
Eilaas! bij
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een paar bazen, waar hij achtereenvolgens in de leer gedaan werd, had hij slechts
loopjongensdienst te verrichten. Weldra was hij het moede en verzocht naar de school
te mogen terugkeeren. Het werd hem toegestaan. Na een onderhoud met den meester
en een klein examen werd hij ditmaal rechtstreeks tot de vierde van de zeven klassen
toegelaten, zette zich met ijver aan de studie van het schrijven en cijferen, had spoedig
zijne medeleerlingen ingehaald en mocht met hen, bij het einde van het schooljaar,
naar de vijfde klas overgaan.
De vacantie, welke hierop volgde, was ook niet zonder belang. Domien had thans
weer vrijen tijd om te lezen. Een oom schonk hem enkele Hollandsche boeken,
waaronder twee deeltjes der gedichten van Cats, die hem bijzonder bevielen. Van
zijn vader kreeg hij het werk van den Brabantschen pastoor J.B. Van der Meulen
over Napoleon, waar de beruchte keizer erg toegetakeld werd. Zulken indruk maakte
dit boek op Sleeckx' jeugdig gemoed, dat hij naderhand nooit eenige geestdriftige
bewondering voor den eersten Napoleon kon koesteren.
Onder zijne vertrouwdste schoolmakkers waren er alsdan twee, J.B. Sevrin en
Pieter De Laet, welke grooten aanleg voor het teekenen bezaten en hunne vaardigheid
aan het volgen der lessen op de Academie van Beeldende Kunsten verschuldigd
waren. Door hun voorbeeld geprikkeld, wenschte Sleeckx deze ook te volgen. Zijne
ouders stemden er in toe en besloten tevens zich meer noordwaarts, in de Achterstraat,
niet verre van gemelde Academie, te vestigen. Zoo verliet Domien, toen hij zijn elfde
jaar bereikt had, de wijk zijner kindsheid. Voortaan zou hij verblijven in de nabijheid
van het eigenaardige Schipperskwartier met zijne niet minder eigenaardige bevolking,
wier zeden en gebruiken hem dagelijks onder 't oog kwamen
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en die zijn vatbare geest in 't geheugen prentte. ‘Ik leerde er ook veel van schepen,
scheepsvolk en scheepvaart kennen, wat mij later, door eigen ervaring en studie
volledigd, voor mijne romans In 't Schipperskwartier en Dirk Meyer wel te stade
kwam.’ Hij begon nu regelmatig de teekenlessen der Academie te volgen en, ofschoon
hij tot geen kunstenaar zou opwassen, was dit onderricht hem op lateren leeftijd heel
nuttig: het leerde hem z i e n , ontwikkelde zijn smaak en liet hem toe naderhand met
kennis van zaken over kunstgewrochten te oordeelen.
Niet minder gewichtig was zijne kennismaking met de familie Van Rijswijck, die
toentertijd ook in de nabijheid der Academie woonde. Tengevolge der innige
betrekkingen, welke eerlang tusschen de families Sleeckx en Van Rijswijck
ontstonden, werd Domien uitgenoodigd met de kinderen Van Rijswijck in hun grooten
tuin te komen spelen; weldra was hij hun beste vriend. De oudste zoon, de beroemde
Door van later, Antwerpen's geliefkoosde volksdichter, boezemde hem aanvankelijk
zeker ontzag in: hij was zeven jaar ouder en in allerlei opzicht vrij ontwikkeld. Tot
dezen was het nochtans dat Domien zich wendde om boeken ter lezing te bekomen:
Door genoot immers het voorrecht boeken uit vaders bibliotheek te mogen nemen
en vader Van Rijswijck bezat, als boekbewaarder van het taal- en dichtkundig
genootschap Tot Nut der Jeugd, eene boekerij tamelijk wel voorzien van Hollandsche
werken uit de drie laatste eeuwen. Ofschoon niet zonder aarzeling gaf Door aan zijn
verlangen gehoor en leende hem Sara Burgerhart, Opkomst en Bloei der Nederlanden,
Langendijk's Blijspelen en andere werken, wier lectuur het gebied zijner kennis ras
en merkbaar uitbreidde. Meest evenwel beviel hem eene Nederlandsche vertaling
van Cervantes' Novelas Ejemplares, een werk dat hij nader-
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hand in 't Fransch en in 't Spaansch las en herlas, dat zijne voorliefde voor de novelle
opwekte en er later zoo menige aan zijne pen ontlokte.
Weldra echter werden Domien's betrekkingen met Door voor eenigen tijd
onderbroken. De noodlottige omwenteling van 1830 barstte los, Door sloot zich bij
de opstandelingen aan en nam eerlang dienst bij een der onlangs gevormde
jagersregimenten. Sleeckx zijnerzijds was, als twaalfjarige knaap, ooggetuige van
vele der treurige tooneelen, welke in die dagen te Antwerpen plaats grepen. Toen de
rust eenigszins hersteld was, trok hij weer naar school en zette er zijne studiën met
zulken ijver voort, dat hij binnenkort oppermoniteur der hoogste klasse werd en bij
het einde van het schooljaar den eersten prijs in bijna alle vakken behaalde.
Wat thans aangevangen? Zou hij maar dadelijk een ambacht aanleeren? Hieraan
werd eerst gedacht; doch daar kwam op eens het voorstel van den heer F.M. Van
Cannaert d'Hamale, voorzitter der stedelijke schoolcommissie: hij zou voor den
begaafden jongeling, die de gemeenteschool als primus verlaten had, eene beurs aan
de stad vragen, waarmede hij kosteloos aan het Atheneum kon studeeren. Na eenige
aarzeling wegens de kosten, vrij zwaar voor het gezin van een eenvoudigen werkman
met verscheidene kinderen gezegend, namen de ouders het aanbod aan. De
veertienjarige Domien ging dus in den herfst van 1832 naar het Atheneum over, waar
hij vier jaren zou doorbrengen. Dadelijk moest hij afzien van het teekenen alsmede
van de muziek, waarvoor hij ook groote liefde koesterde en, naar men beweerde,
bijzonderen aanleg had. Het begin zijner nieuwe studiën was immers zeer moeilijk:
op de gemeenteschool had de knaap slechts de moedertaal aangeleerd en aan het
Atheneum werd
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alles in het Fransch onderwezen. Dit was echter geen hinderpaal, die den leergierigen
jongen kon weerhouden. Met dubbelen ijver legde hij zich op de studie der Fransche
taal toe, las tal van Fransche boeken en maakte zulke vorderingen, dat hij na korten
tijd zijne studiemakkers had ingehaald. Vooral aan zijn noeste vlijt was hij deze
triomf verschuldigd. Zijne pogingen werden ook voor een deel in de hand gewerkt
door de tusschenkomst van een zijner schoolvrienden, den begaafden P.F. Van
Kerckhoven (1818-1857), die naderhand in onze herlevende Vlaamsche letteren en
in de staatkundige polemiek eene niet onbelangrijke rol zou spelen. Hij werd weldra
en bleef steeds Sleeckx' boezemvriend; hij behoorde tot eene meer begoede
Antwerpsche familie dan die van Domien en beschikte over een aanzienlijken
voorraad Fransche boeken, die hij zijn leesgierigen makker ter hand stelde, en welke
deze als 't ware verslond. Zoo maakte hij van lieverlede kennis met de groote Fransche
klassieke schrijvers; andere, meer moderne, vooral romantieken, als Hugo, Lamartine,
Musset, Dumas, Soulié, enz. volgden. De gelezen werken werden telkens door beide
vrienden besproken en beoordeeld en zoo kwamen beiden er geleidelijk toe zich om
den strijd tusschen romantisme en classicisme te bekommeren, die destijds te Parijs
woedde en in ons verfranscht middelbaar onderwijs weerklank vond. Dat onze jonge
Antwerpenaars voor de romantiek partij kozen, hoeft geen bewijs.
Bij de letterkunde lieten de vrienden het niet. Beiden bezaten evenveel zin voor
de beeldende kunsten; zij bezochten samen museum, kerken en tentoonstellingen,
kortom al de plaatsen waar kunstwerken zich bevonden en deelden steeds elkaar
hunne indrukken en opmerkingen mede. Aldus ontwikkelde zich allengs hun
schoonheids-
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gevoel, louterde zich hun smaak en legden zij de grondslagen van degelijke kennis
en kunst.
Sleeckx' vriendschap voor en zijne nauwe betrekkingen met Van Kerckhoven
vormen, voor zijn letterkundige en andere ontwikkeling, het gewichtigste feit uit de
jaren, welke hij aan het Atheneum doorbracht. Zijne meesters schijnen minder invloed
op hem geoefend te hebben; hun onderwijs trouwens, steeds in een vreemde taal
gegeven en nagenoeg altijd over vreemde stof handelend, kon den echt Vlaamschen
knaap, die Sleeckx was, niet bijzonder behagen. Behalve Fransch, Latijn, Grieksch
en geschiedenis, waarop hij zich met ijver toelegde en waarin hij menigen prijs
behaalde, schijnt hij de onderwezen vakken weinig gesmaakt te hebben. Van het
Engelsch en het Duitsch leerde hij er slechts de grondbeginselen kennen en wat het
Nederlandsch betreft, met uitzondering van de laagste klas, werd het destijds aan het
Atheneum niet gedoceerd.
Met het jaar 1836 brak de tijd aan waarop Van Kerckhoven het Atheneum verliet
om naar Italië te trekken en met eene beurs der fundatie Jacobs aan de hoogeschool
te Bologna in de medicijnen te studeeren. Ook voor den jongen Sleeckx was weldra
de dag daar, dat hij zijne ouders niet langer tot last kon zijn en dat hij de verkregen
kennissen zou benuttigen om in zijn eigen onderhoud te voorzien. Hij ook zegde het
Atheneum vaarwel, na er slechts de vier laagste klassen, tot en met de tertia, te hebben
doorloopen en werd notarisklerk ten kantoore van meester Crabeels. Hij had alsdan
den ouderdom van achttien jaren bereikt.
Het was een schraal postje, zonder vooruitzicht in de toekomst, dat heel wat
verstompend werk mêebracht en
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derhalve geenszins geschikt was om aan de verwachtingen van een opluikenden,
leerzuchtigen jongeling te beantwoorden. Dat Sleeckx het niet langer dan twee jaar
bij den notaris uithield, zal gewis niemand bevreemden. Inmiddels wijdde hij een
deel zijner snipperuren aan de uitbreiding zijner letterkundige kennissen en
inzonderheid aan het aanleeren van Engelsch en Duitsch. Een ander deel van zijn
vrijen tijd werd aan het geven van privaatlessen besteed, waardoor hij de
ontoereikendheid zijner jaarwedde als notarisklerk poogde tegemoet te komen. Juist
die privaatlessen waren het, die hem op het spoor eener nieuwe richting brachten,
als hij naar eene andere betrekking uitzag. Les geven was trouwens niets nieuws
voor Sleeckx; hij had van jongs af zin voor het onderwijs aan den dag gelegd. Reeds
als knaap had hij zijn jongeren broeder leeren lezen en schrijven; toen hij nog de
gemeenteschool bezocht, had hij les in het lezen, schrijven en rekenen aan minder
gevorderde leerlingen gegeven; aan het Atheneum bleef hij zulke en ook andere
lessen geven; zelfs was hij er dan toe gedwongen om zich zekere dure, doch onmisbare
schoolboeken aan te schaffen. Als hij notarisklerk wordt, gaat het zoo voort; eens
verzekerde hij mij, dat hij deze betrekking enkel en alleen had aangenomen om iets
zekerder te hebben dan de lessen; zelfs was hij op het punt geweest
gemeente-onderwijzer te Rumpst of te Willebroek te worden.
Het was dus, zooals het heet, een kolfje naar zijne hand, als een zijner
oud-professoren van het Atheneum, de heer Nelis, secretaris der besturende commissie
van de toenmalige Antwerpsche L a g e r e M o d e l s c h o o l hem eene betrekking
aanbood bij dit gesticht, dat, na allerlei lotswisseling, in 1850 de thans nog bestaande
S t a a t s M i d d e l b a r e S c h o o l werd. Ofschoon de
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jaarwedde er aan verbonden niet hoog was, nam Sleeckx aan, te meer daar hem
verzekerd werd dat eerlang hierin verbetering zou komen. Aldus betrad hij in 1838
voor het eerst eene loopbaan, die hij weliswaar nog moest verlaten, doch waarop hij
steeds met voorliefde den blik gericht hield en waartoe hij na eene tusschenruimte
van zeventien jaren (1844-61) zou terugkeeren om die voortaan met glans te
bewandelen totdat hij de jaren van het pensioen bereikt had.
Voor zijne letterkundige ontwikkeling was het leeraarsambt, hoe afmattend ook,
eerder gunstig; de schrandere jongeling was thans niet langer genoodzaakt zijne
dagen met het verstompend afschrijven van notarisakten door te brengen. Er bleef
hem heel wat vrije tijd over, zelfs na het geven van privaatlessen. Dezen begon hij
onder ander aan de studie van het Italiaansch en het Spaansch te wijden. In de eerste
dier talen zou hij weldra in staat gesteld zijn rassche vorderingen te maken. In 1839
immers, nadat Sleeckx ongeveer anderhalf jaar aan de Modelschool was werkzaam
geweest, keerde onverwachts zijn vriend Van Kerckhoven uit Italië terug, vóór er
zijne geneeskundige studiën volbracht te hebben. De oude vriendschapsbanden
werden thans tusschen beide jongelingen nog nauwer toegehaald en hunne
samenkomsten, wandelingen en gesprekken over kunst en letterkunde hervat. Dat
Van Kerckhoven, die tijdens zijn verblijf in Italië de taal en letteren van dit land had
leeren kennen, zijn boezemvriend alras in dezelve vooruithielp, spreekt vanzelf.
Diep en machtig was destijds Van Kerckhoven's invloed op Sleeckx in allerlei
richting, op allerlei gebied. Aan dezen invloed is het zelfs te wijten, dat Sleeckx zijn
eersten stap als schrijver op het terrein der letterkunde waagde. Door zijn herhaald
aandringen liet hij er zich toe over-
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halen zijne krachten aan 't opstellen eener Fransche novellette, een akelig romantisch
verhaaltje met moord en doodslag, te beproeven. Het lukte slechts ten halve. Beter
slaagde hij weldra in een tweede, een schildershistorietje, dat, als mengelwerk, in
een plaatselijk Fransch weekblad opgenomen werd. Andere volgden en kregen
dezelfde bestemming. Zoo werd Sleeckx schrijver en, evenals H. Conscience, J.A.
De Laet en andere zijner stadgenooten, bediende hij zich aanvankelijk van de Fransche
taal.
Dit franschschrijven ging echter niet zonder moeite. Zijn vriend, bij wien hij er
over klaagde, bekende hem dat het hemzelven gemakkelijker viel, als hij Vlaamsch
schreef. Sleeckx beproefde het ook en met denzelfden uitslag: Vlaamsch schreef hij
vlot. Wat zijn eerste voortbrengsel in de moedertaal was? Een kort verhaal, Pieter
Block, dat als feuilleton in den Antwerpenaer (22 en 24 Augustus, 1839) opgenomen
werd en veel meer bijval vond dan zijn vorige Fransche opstellen, althans bij het
Vlaamschlezend publiek en bij zijne ouders en bloedverwanten, die niets dan
Vlaamsch spraken en verstonden. De stof was trouwens geschikt om de lezers eener
havenstad te bevallen: Pieter Block, een zeeman, was lange, lange jaren weggebleven
zonder van zich te laten hooren, zoo lang zelfs dat men hem dood waande; bij zijne
terugkomst vond hij zijne echtgenoote met een anderen zeeman gehuwd en spoedde
zich nogmaals te vertrekken zonder zich bekend te maken, om haar geluk niet te
verstoren. Het stukje heeft niet veel om 't lijf en taal zoowel als stijl laten vrij wat te
wenschen over; eerst jaren later zou dit onderwerp door A.A. Procter's Homeward
Bound (1858) en vooral door Tennyson's Enoch Arden (1864) wereldberoemd worden.
Het gunstig onthaal dezer novellette verzoende Sleeckx
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ten eenenmale met het denkbeeld schrijver te worden. Hij was echter te schrander,
om niet spoedig tot het besef te komen, dat het slechts in de moedertaal, voor het
vlaamschlezend publiek was, dat hij met de pen nut kon stichten en zichzelf een weg
banen. Zijn besluit, als literator, uitsluitend Vlaamsch te schrijven en als voorlichter
zijner landgenooten, vooral der mindere standen, op te treden, stond weldra vast en
met welke onwankelbare volharding en trouw hij het van dan af naleefde, bewijst
gansch zijn letterkundige loopbaan. Op een-en twintigjarigen ouderdom werd Sleeckx
dus zijn levensdoel bewust, vond hij zijn waren, eigen weg en kwam hij er toe het
verhaal, eenvoudige schets, kortere novelle of langeren roman, te behandelen, een
zijner geliefkoosde vakken, waar hem prachtige lauweren wachtten.
Met opzet zeggen wij een zijner vakken: nog hetzelfde jaar 1839 begon hij, geleid
door denzelfden ijver voor volksverlichting en volksbeschaving, ook voor het tooneel
te schrijven. Geen wonder: van zijn prille jeugd af had hij veel trek naar het tooneel.
Hijzelf verhaalt welk behagen hij, nog knaap zijnde, in de kunstelooze vertooningen
der poppenkast schepte en welk genoegen het hem was bij zekeren buurman eene
marionettenvertooning te mogen bijwonen. Toen hij nog de gemeenteschool bezocht,
had hij een tooneeltje op den zolder der vaderlijke woning opgeslagen, waar stukjes
van eigen vinding met schermpjes van bordpapier en marionetten voor zijne broertjes
en zusterkens met hunne gespelen opgevoerd werden. Van Door Van Rijswijck kreeg
hij wat later Langedijk's Blijspelen terleen en tijdens zijne studies aan het Atheneum
las en herlas hij Corneille, Racine, enz. en vooral Molière. Eerst echter nadat hij deze
school verlaten had, was het hem gegund ware vertooningen bij
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te wonen. Dan ontwikkelde zich spoedig zijne tooneelkennis; hij werd lid der
Antwerpsche rederijkerskamer Liefde en Eendragt (1838) en midden dezen kring
kwam hij weldra tot het besef van de belangrijkheid van het tooneel voor de
ontwikkeling en beschaving van het volk en besloot hij ook voor het tooneel te
arbeiden. Zijn eerste stukje was Karlina of Het Weesmeisje, tooneelspel in een bedrijf,
dat den 6en Februari 1840 door Liefde en Eendragt opgevoerd werd. Een drietal
andere volgden spoedig en vormden, met het eerste vereenigd, het bundeltje Dramata
door Albrecht Van Bossche - het is de naam zijner moeder lichtjes gewijzigd - dat
in 1841 te Antwerpen uitkwam. Dit is Sleeckx' allereerste afzonderlijk gedrukt werk.
Volledigheidshalve mag er hier nog eventjes aan herinnerd worden, dat Sleeckx
in die dagen, alweer op 't voorbeeld van Van Kerckhoven, ook in het dichten zijne
krachten beproefde. Hij zag echter alras in, dat hij voor het verzenmaken in de wieg
niet was gelegd en onthield er zich verder van, evenwel niet alvorens enkele versjes
in druk verschenen waren. Mocht het iemand lusten deze proefjes in 't rijmen, meest
vertalingen na te gaan, hij kan ze vinden o.a. in het tijdschrift De Noordstar 1842.
Eens ervan overtuigd, dat hij het dichten aan anderen gerust mocht overlaten, legde
Sleeckx zich in zijne snipperuren met dubbele vlijt op het volksverhaal in proza toe.
Weldra had hij er eenige klaar, welke met ongemeenen bijval werden voorgelezen
in den kring De Olyftak, alsdan het centrum der Antwerpsche kunst- en lettervrienden,
en opgenomen in dezes orgaan, de zooeven genoemde Noordstar; het eerste was zijn
Happart en Everdy. Naderhand werden zij met nog andere vergaderd in den bundel
Krony-
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ken der Straten van Antwerpen, die in 1843 verscheen. Het is Sleeckx' eerste ernstig
boek, ook het eerste dier reeks, waaraan zijn naam zal gehecht blijven. Reeds de keus
van het onderwerp is op zichzelve een gelukkige greep: de overleveringen en sprookjes
zijner geboortestad op eenvoudige, doch boeiende wijze voor jan en alleman in de
landstaal te vertellen, was eene stof behandelen, die heel natuurlijk voor een
behendigen schrijver, al was hij nog slechts een beginneling, de gunst van het publiek
moest winnen; het boek was aan Antwerpen's verleden ontleend en sprak tot het
Antwerpsche hart. Geen wonder dat het van den beginne af populair is geweest en
steeds gevierd gebleven.1 Wie had dan kunnen voorspellen, dat de jeugdige schrijver
nog datzelfde jaar zijne geboortestad, met wier overleveringen hij zoo innig bleek
ingenomen te zijn, zou verlaten? Wat toch gaf er aanleiding toe?
Sleeckx was inmiddels getrouwd, de zorgen voor het huishouden deden hem naar
eene winstgevende betrekking uitzien en het voorbeeld van Th. Van Rijswijck, H.
Conscience en anderen liet hem maar al te duidelijk bevroeden, dat van letterkundigen
arbeid in de volkstaal destijds slechts een schraal inkomen te verwachten stond. Zijne
jaarwedde als leeraar aan de Modelschool bedroeg slechts 600 frank; men had hem,
weliswaar, verhooging

1

‘De meeste stukken van De Straten van Antwerpen, teekende hij voor dit werk aan, waren
romantiek gekleurd, dewijl zij geschreven werden onder den invloed der denkbeelden, die
toen in de literatuur en in de schilderkunst overheerschten, en min of meer ingegeven werden
door de werken, welke ik in dien tijd las. Enkele, als Het Melkboerinneken, hebben met
romantiek weinig gemeens. Het komt hierbij, dat ik weldra gewaar werd, hoe ik 't
gemakkelijkst schreef wat ik zag of hoorde.’ Hij was dus op den weg om realist te worden
en zou eerlang ‘de afschildering van het werkelijke leven als het eerste vereischte eens
romans’ beschouwen.
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beloofd, doch deze was tot nu toe achterwege gebleven en hij vermoedde niet dat
het stadsbestuur eindelijk thans op het punt was zijn jaarloon te verdubbelen. Zijn
toestand was dus alles behalve schitterend, toen, tijdens een bezoek in December
1843, Jan De Laet (1815-91), zijn stadgenoot en tot dan toe zijn vriend, hem
voorstelde naar Brussel te vertrekken, om er met hem een Vlaamsch dagblad,
Vlaemsch België te stichten, het eerste dat in het land zou verschijnen, daar de overige
hoogstens driemaal per week uitkwamen. Sleeckx aarzelde: hij zou eene nederige,
maar vaste betrekking opgeven voor eene meer winstgevende, doch geenszins zekere.
De Laet sprak echter geestdriftig van het onvermijdelijk welslagen der onderneming,
van het aanzienlijk kapitaal waarover hij beschikte, en beloofde hem eene jaarwedde
van 2000 frank! Sleeckx liet zich ten slotte overreden, nam zijn ontslag als leeraar
en vertrok met De Laet nog vóór nieuwjaar naar Brussel, waar een ander medewerker,
Jaak Van de Velde (1817-?), zoon van een Dendermondschen notaris, hen verwachtte.
Zoo kon het eerste nummer van Vlaemsch België op 1 Januari 1844 verschijnen. De
Laet wordt er aangeduid als bestuurder en hoofdopsteller, Sleeckx als opsteller en
Van de Velde als tweede opsteller.
Sleeckx was naar Brussel gekomen het hart vol moed en vol hoop; bittere
teleurstellingen wachtten er hem. Niet lang duurde het, of hij bevond dat het door
De Laet opgegeven kapitaal niet toereikend was voor de onderneming en voor het
grootste gedeelte slechts op het papier bestond; er viel niet te rekenen op een
aanzienlijk getal abonnenten, ook niet op veel ondersteuning in de hoofdstad, daar
deze zich te dien tijde het Vlaamsch weinig
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genegen toonde.1 Na een paar maanden moest men naar een anderen drukker uitzien;
men sukkelde voort tot den 22en November. Dan viel Vlaemsch België; doch tijdens
zijn kortstondig bestaan had het in de Vlaamsche gewesten weerklank gevonden;
ook in Duitschland had het opgang gemaakt en de toenadering, welke zich destijds
tusschen Duitschers en Vlamingen scheen voor te bereiden, in de hand gewerkt; de
Allgemeine Augsburger Zeitung o.a. had menig zijner artikels overgenomen. Na den
val van het blad scheidde zich De Laet van zijne twee medeopstellers af, nam eene
vijandige houding tegenover hen aan en verliet eerlang de hoofdstad.
Het blad De Vlaemsche Belgen (23 Nov. 1844-30 Juni 1845), dat, onder leiding
van Sleeckx en Van de Velde, dadelijk op Vlaemsch België volgde, had insgelijks
een onzeker en kortdurend bestaan om dezelfde reden als zijn voorganger: de
onmogelijkheid om zonder een aanzienlijk kapitaal destijds te Brussel een Vlaamsche
courant in stand te houden. Toen ook De Vlaemsche Belgen ophielden te verschijnen,
werd Van de Velde, volgens het B i o g r a p h i s c h Wo o r d e n b o e k , vertaler van
het Bulletin Officiel en vervolgens corrector aan den Moniteur Belge. Sleeckx kreeg
insgelijks dan en later zoo iets te

1

Men oordeele liever zelf: Zes maanden na zijne aankomst in de hoofdstad, den 2en Juli 1844,
bood zich Sleeckx met twee getuigen ten stadhuize van Brussel aan om zijn pasgeboren
zoontje in het Vlaamsch te laten opschrijven. De schepen van den burgerlijken stand, M.
Verhulst, een Vlaming van geboorte, weigerde een Vlaamsche akte te laten opstellen. Sleeckx
zond hem eene indaging bij deurwaarder, welke op spot onthaald werd. De zaak kwam voor
de rechtbank van eersten aanleg, waar, den 27en Juli, Sleeckx' eisch verworpen werd en
hijzelf tot de kosten verwezen. Dit bespottelijk vonnis baarde destijds opschudding gansch
het land door, zelfs tusschen rechtsgeleerden, bleef steeds levendig in het geheugen en heeft
naderhand veel bijgedragen tot het indienen en stemmen van het eerste wetsontwerp op het
Vlaamsch in strafzaken. (Cf. Vlaemsch België, 29 Juli 1844).
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doen; het Staatsbestuur belastte hem o.a. met vertalingen voor de
Landbouwbibliotheek.1 Dergelijke vertalingen leverden soms heel wat moeilijkheid
op en deden beide vrienden de behoefte inzien aan een degelijk Fransch-Vlaamsch
en Vlaamsch-Fransch woordenboek; men beschikte immers slechts over het zeer
onvolledig werk van Olinger (1784-1873). Zij besloten deze leemte aan te vullen en
vatten het plan op van hun groot Fransch-Nederduitsch en Nederduitsch-Fransch
Woordenboek. Zij arbeidden er ongeveer zes jaar aan en mochten zich verheugen in
de medewerking van talrijke Vlaamsche letterkundigen als David, Ecrevisse, Pietersz,
Van Kerckhoven enz. en vele onderwijzers, die hun lijstjes van plaatselijke woorden
of opvattingen van woorden toezonden. Het werk verscheen 1848-52 en beleefde
een tweede uitgave in 1861. Eet werd ook, met de hulp van Dodd, omgewerkt en
verkort voor schoolgebruik en zelfs tot een zakwoordenboek besnoeid. Het genoot
gunst en gezag totdat de aanneming der spelling van De Vries en Te Winkel als
officiëele (1864) het opstellen van nieuwe woordenboeken medebracht. Hoe lastig
en ondankbaar eene taak het vervaardigen van een woordenboek ook zij, Sleeckx
wist zich die ten nutte te maken en op gevorderden leeftijd deelde hij mij eens mede,
dat hij hoofdzakelijk aan dien arbeid zijn uitgebreiden woordenschat verschuldigd
was.
Nog vóór de voltooiing van het woordenboek was Sleeckx tot de journalistiek
teruggekeerd; ik vermoed zelfs, dat hij die, in zekeren zin, na den val van de De
Vlaemsche Belgen, nooit volkomen heeft opgegeven. Wat hier ook van zij, in 1851
trad hij in de redactie op van het onlangs

1

Bibliothèque rurale, instituée par arrêté royal du 15 Sept. 1848. (Moniteur Belge du 17 Sept.
1848 [II, p. 2687] et du 16 Nov. 1848 [II, p. 3395]). Sleeckx vertaalde ongeveer 45 deeltjes.
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gestichte Fransche blad L'Etoile Belge en kort daarna in die van De Vlaemsche Stem,
eene courant mede in de bureelen van de Etoile Belge uitgegeven. In 1852 werd hij
eigenaar van deze Vlaamsche courant, gaf ze alleen uit en nam ze het volgende jaar
naar Antwerpen mede, waar zij tot 1856, meen ik, voortleefde.
Middelerwijl had Sleeckx zijne zuiver letterkundige bedrijvigheid voortgezet.
Melden wij eerst zijne medewerking aan het Muzen-Album, een Antwerpsch
jaarboekje, dat hij in 1843 met Th. Van Rijswijck had opgericht; te Brussel stichtte
hij met Van de Velde en Ecrevisse het bellettristisch tijdschrift De Vlaemsche Stem
(1846-49), waarvan hij met Van de Velde, de drie eerste jaargangen bestuurde en
waaraan de befaamdste Vlaamsche letterkundigen medewerkten. Hij zelf liet er in
verschijnen een artikel Waer-Henen (1846) over de wenschelijke toenadering tusschen
Vlamingen en Duitschers, ettelijke boekbeoordeelingen, een blijspel De Keizer en
de Schoenlappers en een reeks schetsen met realistische strekking1, die het bundeltje
Volksverhalen (1848) zouden uitmaken; het is dit vak dat hij toentertijd bijzonder
liefhad en bij voorkeur beoefende. Enkele dezer verhalen dagteekenen echter van
wat vroeger: Het Kasteel te W., een episode uit Th. Van Rijswijck's soldatenleven
uit zijn eigen

1

Voor een latere beoordeeling van Slceckx' realismus, kan deze, zijne eigen bekentenis zeker
belang opleveren: ‘Mevrouw Düringsfeld heeft een waar woord geschreven, toen zij van mij
zegde, dat ik slechts door de werkelijkheid tot de poëzie kom. Bijna alles wat ik sedert De
Straten van Antwerpen uitgaf, is daar om het te bewijzen; want bijna geen der verhalen,
welke ik schreef, of het is op eene ware gebeurtenis gegrond, en de personen, die er eene rol
in spelen, heb ik gekend. Die gebeurtenissen en die personen zijn volgens de behoeften van
het verhaal gewijzigd, dat is zeker, doch in den grond zijn zij zooals ik ze voor mij had. Van
daar dat ik zonder het te weten een realist geweest ben, vóór dat in Frankrijk zelfs van
realismus spraak was.’
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mond gehoord, werd te Antwerpen in 1843 geschreven; Koben Daeltjes, Dry kleine,
ware Geschiedenissen en Mieken Tummers werden vervaardigd te Brussel, de twee
eerste in 1845, het laatste in 1846.
Ook aan tal van andere Noord- en Zuidnederlandsche tijdschriften leverde Sleeckx
van dan af verhalen of schetsen; noemen wij slechts: Het Album der Schoone Kunsten
('s-Gravenhage), Gouverneur's Huisvriend en Het Taelverbond (Antwerpen). Enkele
dezer bijdragen werden in den bundel In alle Standen (1851) vergaderd. Vooraleer
zij in druk verschenen, had Sleeckx er eenige te Brussel in Vlaamsche of
Vlaamschgezinde kringen voorgedragen, als in Het Nederduitsch Letterkundig
Genootschap, De Verbroedering, Het Gombert's Genootschap (voornamelijk aan
Vlaamschen koorzang gewijd), de tooneelmaatschappijen De Wyngaerd en De
Morgenstar; hij had zich immers bij deze kringen aangesloten en was in alle zeer
werkzaam.
De twee laatstgenoemde genootschappen en het Vlaamsch tooneel in 't algemeen
wekten vooral levendig zijne belangstelling. Ook bleef hij niet werkeloos op
dramatisch gebied. De Wyngaerd voerde zijn blijspel De Keizer en de Schoenlappers
op (het stukje is gegrond op een verhaal uit zijn vroegeren Meester Spinael), dat ook,
in eene Fransche vertaling door L. Schoonen, herhaalde malen te Brussel werd
vertoond; voor De Morgenstar vervaardigde hij Smeke Smee, Jan Steen uit Vrijen
en De Kraankinders; met dit laatste stuk behaalde hij een eervolle melding in een
prijskamp te 's-Gravenhage (een prijs werd niet toegekend). Dit drama werd eerst in
den Tijdspiegel gedrukt, later door Ida von Düringsfeld in 't Duitsch vertaald en 23
Maart 1860 te Praag gespeeld.
Tot deze periode (1844-53) behoort nog 's mans Be-
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schrijving der Provincie Antwerpen (1852), welke later door die der provinciën
Oost-Vlaanderen (1858) en Brabant (1861) zou gevolgd worden. Het is de periode
van 's schrijvers verdere ontwikkeling als mensch, als Vlaamsch burger, als Vlaamsch
letterkundige. Hij is buiten den Antwerpschen kring getreden en heeft betrekkingen
aangeknoopt met de hoofdmannen der Vlaamsche Beweging, Willems, David, Van
Duyse, Blommaert en anderen. Ook met tal van Noord-Nederlandsche schrijvers
staat hij reeds in briefwisseling en in 1850 wordt hij tot lid onzer Maatschappij
benoemd. Een jaar vroeger heeft hij het eerste Nederlandsch Congres bijgewoond1.
In verscheiden richtingen heeft hij noest gewerkt; hij is iemand geworden2.
Als dagbladschrijver had Sleeckx in 1843 zijne geboortestad verlaten; als
dagbladschrijver keerde hij er, op aandringen van vrienden, tien jaar later terug, om
met F. Van Kerckhoven, J.F.C. Verspreeuwen (1807-60), J.J. Ducaju (1824-83) en
anderen de vrijzinnige politiek in de onlangs gestichte Schelde voor te staan. Hij
bleef er aan verbonden tot 1857, het sterfjaar van

1

2

Op de congressen van Gent (1849), Brussel (1851), Brugge (1864), Gent (1867), Leuven
(1869) en Antwerpen (1873) las Sleeckx verhandelingen voor, welke, behalve de twee eerste,
naderhand in het eerste deel van zijn Literatuur en Kunst herdrukt werden. Die van Antwerpen
(1856), 's-Gravenhage (1868), Mechelen (1879), Brugge (1884) en Amsterdam (1887) woonde
hij bij, doch nam er geen of slechts een gering deel aan de beraadslagingen. Van de overige
was hij geen lid.
Niet echter in eens, luidens eene eigenhandige aanteekening: ‘Dat ik lang naar luiden bijval
wachten moest, was voor mij een geluk. Hoe meer men mij wilde doodzwijgen, hoe ernstiger
ik werkte. Zoo konde ik op den duur de gunst van het bevoegde publiek winnen. Rens was
lang de eenigste geweest, die mij, en wel in De Eendracht, aanmoedigde en mijne werken
prees.... Het bezoek van Ida von Düringsfeld (1858) stelde mij voor vele miskenningen
schadeloos. Zij begroette mij als den eersten novellist.’
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Van Kerckhoven. Dan was hij het geharrewar en gekibbel eener kleingeestige
partijpolemiek zoo moede geworden, dat hij naar den ernstigen en bezadigden
Franschen Précurseur overging. Hier ook hield hij het niet lang uit; het blad
veranderde van eigenaar en Sleeckx verliet het in 1860 om op te treden als
hoofdredacteur van den Lloyd Anversois, het orgaan der Antwerpsche
scheepmakelaars. Deze betrekking zou hij insgelijks eerlang neerleggen. Dit jaar
immers stierf zijn vriend Verspreeuwen, leeraar der Nederlandsche taal aan het
Antwerpsch Koninklijk Atheneum. Sleeckx dong naar dit ambt; het werd echter
toevertrouwd aan dichter Jan Van Beers, die zelf bij 's Rijks normaalschool te Lier
door Sleeckx vervangen werd (25 Oct. 1861). Deze had thans ongeveer zeventien
jaar in het journalisme doorgebracht. Dat dit beroep, althans het strijdend en woelig
partij-journalisme, niet al te zeer met zijn rechtschapen en bezadigd karakter strookte,
laat zich licht bevroeden. Met welke vreugde hij het verliet, beseft men des te beter,
als men het bezoek herdenkt, dat hem in 1858 Ida von Düringsfeld (Barones von
Reinsberg) bracht en de bekentenis, die zij uit zijn eigenhandigen brief aan haar
overschreef: ‘Arbeiten ist mein Leben... Mein Arbeitszimmer ist mein Himmel und
das Familienleben gewährt mir das grösste Gnügen1.’ Niet dat hij, na zijn optreden
als leeraar te Lier, de journalistiek volkomen zou opgeven; neen; van staatkundigen
strijd en polemiek zou hij wel afzien, maar aan menig Belgisch blad, Vlaamsch of
Fransch, als b.v. La Gazette (Brussel), zou hij nog jaren lang geregeld of anders zijne
medewerking verleenen, doch slechts waar het de Vlaamsche belangen, letterkunde,
tooneel of schoone kunsten gold.

1

Das geistige Leben der Vlamingen, II, 215.
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Wat zijne letterkundige bedrijvigheid in deze periode betreft, het tooneel schijnt hem
meer dan eenig ander vak aangetrokken te hebben. Een twaalftal stukken of stukjes,
wellicht nog meer, bewijzen dit ten volste. Wij noemen hier slechts Neel de Loods,
tooneelspel, eene herinnering uit Sleeckx' jongenstijd, toen hij dicht bij 't
Schipperskwartier woonde (cf. In 't Schipperskwartier, XXV); Meester en Knecht,
drama, bekroond met den eersten prijs in den wedstrijd uitgeschreven door de
maatschappij Het Nederlandsch Verbond, te Antwerpen, in 1856; Het Erfdeel, blijspel,
bekroond in den kampstrijd van de Rhetorika, te Nieuwpoort, in 1856; en Grétry,
drama in vier tijdvakken, dat in 1861 den prijs behaalde in den driejaarlijkschen
prijskamp van tooneelletterkunde (1859-61), ingesteld door het Staatsbestuur1.
Sleeckx' verhalend proza uit die jaren bevat eerst een bundel van vier stukjes,
Ontmoetingen (1855); een dezer, een echt juweeltje, de geschiedenis van het renpaard
Miss Arabella Knox, was reeds vroeger in den Vlaem-

1

Onder zijn niet herdrukte stukken uit dien tijd is er een, De Kleeren van mijn Vrouw, onder
het pseudoniem Van den Bogaert in 1857 verschenen, wiens ontstaan en gehalte een helder
licht werpt op het tooneel dier dagen en den smaak van het publiek. ‘Dit stukje, verhaalt hij
zelf, werd geschreven ten gevolge eener weddenschap. Iemand verweet aan mijne blijspelen,
dat zij niet genoeg deden lachen. Ik wedde dat ik een stukje zou vervaardigen, hetwelk
zoozeer zou doen lachen, dat de acteurs zelven moeite zouden hebben om het uit te spelen
.... en ik won de weddenschap. Het vermakelijkste was, dat in dien tijd in eene der
Antwerpsche tooneelmaatschappijen een Van den Bogaert was, wien men het ding toeschreef
en die het zich zeer wel getroostte. Ik wachtte mij wel te reclameeren, want ik hield zoo
weinig aan de klucht, dat ik er nooit aan gedacht heb ze onder mijnen naam te laten opvoeren
of ze te herdrukken.’ Hij had gelijk: het is een uiterst kunsteloos ding, dat op een quiproquo
en eene vermomming berust, waar een bejaard dorpsman en zijn stumper van een zoon zich
als vrouwen verkleeden en als dusdanig beide gevrijd worden. Zoo iets viel destijds in den
smaak van spelers en publiek!
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schen Rederyker van Van Kerckhoven, en andere in Het Leesmuseum opgenomen
geworden1. Ook op het gebied van den uitvoerigeren roman zou hij zich thans wagen.
De Amsterdamsche boekhandelaar Van Kesteren vroeg hem in 1856 een roman met
Antwerpsche zeden. Sleeckx schreef voor hem In 't Schipperskwartier, dat in 1861
te Amsterdam in twee deelen verscheen. Het is wellicht de eerste Vlaamsche
realistische roman. De bijval was groot; Lodewijk Gerrits (1827-73) o.a. schreef er
eene allergunstigste recensie over in de Vlaamsche School, een tijdschrift dat onzen
auteur tot dan toe niet had willen kennen. Ten gevolge van dit goed onthaal werd
een tegenhanger vervaardigd, Dirk Meyer, die in 1864 te Gent uitkwam. Hier ook
zijn de meeste personen naar het leven geteekend en de feiten aan de werkelijkheid
ontleend; de schipbreuk o.a. is historisch waar en maakte in dien tijd veel gerucht te
Antwerpen. - Nog vóór In 't Schipperskwartier verscheen Paul (1857), een roman
uit het kunstenaarsleven van onzen tijd. Op 't Eksterlaar, geschreven in 1859, werd
eerst in 1863 uitgegeven; het bevat, behalve novellen en verhalen, gedachten over
literatuur, kunst, wijsbegeerte, enz. in den vorm van gesprekken tusschen vrienden,
onder versierde namen opgevoerd. Sleeckx zelf, Conscience, Van Kerckhoven,
Vleeschouwer en Vertommen zijn de voornaamste en redeneeren ieder volgens de
zienswijze, welke zij aankleven. Luidens 's schrijvers eigen bekentenis is het werk
opgesteld in den trant van de Serapionsbrüder van Hoffmann en den Phantasus van
Tieck. Men vindt er, benevens de voortreffelijke Gescheurde Kraag, het verhaal der
lotgevallen van den

1

Later ook opgenomen in Onze Nationale Letterkunde onder toezicht van Pol De Mont, (VIII),
Ninove, 1889, en in Flandria's Novellen Bibliotheek, (Nrs. 8, 9), Gent, 1901.
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slagershond Jol, wellicht het mooiste, dat ooit uit Sleeckx' pen gevloeid is.
Misschien hoefden wij hier nog aan te stippen welke werken destijds opgevat en
gansch of gedeeltelijk voltooid werden; ook de talrijke bijdragen over allerlei
onderwerpen in dagbladen en tijdschriften verspreid. Dit zou echter te ver leiden.
Vruchtbaarheid en veelzijdigheid zijn reeds de hoofdkenmerken dezer periode
(1853-61); het is die van 's mans volkomen ontwikkeling, die der volle rijpheid van
zijn talent. Tot haar behooren zijne twee onoverschatbare verhalen Miss Arabella
Knox en Jol, zijn prachtig In 't Schipperskwartier, zijn afwisselend Eksterlaar en
zijn historisch kunstenaarsdrama Grétry.
Sleeckx trad dus weer in het onderwijs als leeraar der staatsnormaalschool te Lier.
Behalve het Nederlandsch, zijn hoofdvak, doceerde hij er de schoonschrijfkunst tot
het einde van het schooljaar 1865-66 en tot 1868-69 het boekhouden. Niemand kan
ooit in zijn ambt nauwgezetter plichtbesef, liefderijker toewijding aan den dag gelegd
hebben dan hij. Ook won hij dadelijk de achting, het vertrouwen en de liefde zijner
leerlingen. Wegens zijne hartelijkheid noemden zij hem weldra Vader Sleeckx, eene
benaming, die hem insgelijks naderhand als schoolopziener door zijn personeel werd
toegekend; tot zijnen dood toe is zij hem bijgebleven, wellicht ook eenigszins om
zijne vaderlijke gemoedelijkheid jegens de jongere letteroefenaars. Gedurende zijne
achttienjarige betrekking aan de normaalschool heeft hij aan ongeveer zevenhonderd
onderwijzers onze taal geleerd en aan allen wist hij eerbied en achting voor haar in
te boezemen. Hoe degelijk zijn onderricht was, blijkt o.a. uit de talrijke schaar
Vlaamsche dichters en prozaschrijvers, welke zich
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onder zijne leiding vormden1. Hij schepte immers behagen in zijn nieuwen werkkring
en vond er zijn eigen geluk. ‘De jaren, teekende hij ergens aan, die ik met mijn gezin
in die kleine, doch lieve stad doorbracht, mag ik tot de gelukkigste van mijn leven
rekenen. Zoo had ik eindelijk weer eene vaste betrekking en kon zonder onrust aan
den dag van morgen denken. Schitterend was stellig die betrekking niet. Want
ofschoon men tot groote verbazing van den heer Bestuurder der Normaalschool bij
mijne indiensttreding reeds mij de jaarwedde had toegekend, welke Van Beers eerst
na jaren bereikte, hadden wij nogal moeite, ik en de mijnen, ermede rond te komen.
Gelukkig was ik vol moed en arbeidslust en, zoowel tehuis na mijne lessen als in de
school met mijne leerlingen, werkte ik dapper, wijl ik in mijn werk het genoegen
vond, dat ik immer als het grootste voordeel beschouwde, welk een schrijver, evenals
ieder kunstenaar en niet minder een leeraar, in zijnen arbeid vinden kan.’ Overigens
had hij eerlang vriendschapsbetrekkingen aangeknoopt met zijne collega's en enkele
der deftigste familiën der stad, als Burgemeester Bergmann, Tony Bergmann en zijne
vrouw, enz. Vaak ook brachten vrienden uit het bijgelegen Antwerpen hem bezoek,
als P. Benoit, Arnould, R. Van Maldeghem en anderen. De Liersche tooneel- en
andere maatschappijen trokken hem ook aan. Doch, zooals wij reeds zagen, hield
Sleeckx niet veel van uitgaan en bracht hij bij voorkeur zijn vrijen tijd met
letterkundigen arbeid door. Van daar ook dat de lijst der werken, die hij destijds
leverde, weer aanzienlijk is.
Een twaalftal andere tooneelstukken op zijn minst zagen het licht tusschen 1861
- 1870, waaronder zijn po-

1

J. Stinissen, De Normaalschool van Lier in de Nederlandsche Taalen Letterkunde, Lier, Van
In, 1900.
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pulairste, het frissche en kleurrijke blijspel De Visschers van Blankenberg (1863),
getrokken uit de laatste episode van Op 't Eksterlaar, en zijn grootsch vaderlandsch
drama Zannekin (1865)1. Ook de reeks zijner romans is vrij lang. Van 1864 tot 1875
tellen wij er eerst drie uitvoerige, welke boven de overige uitschitteren: Tybaerts en
Cie (1867), een prachtig, krachtig konterfeitsel van looze, arglistige, sluwe
kleinsteedsche winkeliers; De Plannen van Peerjan (1868), een niet minder ingrijpend
tafereel van het buitenleven in de Antwerpsche polders, met zijne schurken en
schavuiten vol grap- en schraapzucht; Hildegonde (1870), een geschiedkundige
roman, die ons in het vijftiend'eeuwsche Lier verplaatst. Dan, Kunst en Liefde (1870)
en Het Erfdeel (1872) slechts bij hun titel noemende, gaan wij dadelijk tot de bundels
over, welke, evenals vroegere, uit reeksen verhalen bestaan, die nagenoeg alle eerst
in 't een of ander tijdschrift verschenen waren: In de Vacantie (1864), Neef en Nicht
en andere Verhalen (1869); De Scheepstimmerlieden (1870), in 's mans Vo l l e d i g e
We r k e n met zes andere verhalen samengevat, waaronder nog een juweeltje, Hoe
Engel zijn Bientje kreeg, dat, te Lier in 1870 geschreven, eerst in den Tijdspiegel
opgenomen werd2.
Daarmede is onze lijst nog verre van volledig. Wij zouden hier nog bij te voegen
hebben talrijke voordrachten dan of naderhand gedrukt en eene menigte artikelen
over letterkunde, tooneel en schoone kunsten in allerlei Noord- en Zuidnederlandsche
tijdschriften verspreid; wij

1
2

Hij teekende er bij aan: ‘Nooit vertoond; ik weigerde altoos, dewijl ik er een jaar aan gewerkt
had en het niet wilde laten vermorsen.’
Later ook verschenen in Bibliotheek van Nederlandsche Letteren onder bestuur van Pol De
Mont, (Nr. 11), Gent, 1895.
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stippen hier alleen aan zijn bekend Te zijn of niet te zijn, brieven over het
Nederlandsch tooneel (Nederduitsch Tijdschrift, 1866). Onder de periodieken, waaraan
hij destijds reeds medewerkte, komt vooral in aanmerking De Toekomst, een tijdschrift
voor onderwijs en letterkunde, dat hij naderhand van 1876 tot 1879 bestuurde en
waarin hij een aanzienlijk getal bijdragen van zeer verscheiden aard, o.a. zijn vermaard
Maskers en Aangezichten, liet verschijnen. Ook mogen hier niet onvermeld blijven
enkele schoolboeken als Stijl en Letterkunde (1866) en Voorbeelden van Stijl en
Letterkunde (1867), die uit zijne ambtelijke bezigheden voortvloeiden en de uitgave
van P.F. Van Kerckhoven's Volledige Werken (1869-73). Men vat het licht, in deze
periode (1861-1879) is Sleeckx' werkzaamheid echt verbazend en terecht mocht hij
van zichzelven betuigen: ‘Ik ging vooral naar Lier om op mijne rust te kunnen werken
en heb, meen ik, er mijnen tijd wel besteed.’
Reeds in 1875 had Sleeckx om familieredenen zich weer te Antwerpen metterwoon
gevestigd; hij kwam slechts naar Lier over om er zijne ambtsplichten te vervullen.
Kort na het optreden van een liberaal kabinet, de oprichting van een Ministerie van
Openbaar Onderwijs en de stemming eener nieuwe wet voor het Lager Onderwijs
in 1879, werd Sleeckx benoemd tot hoofdopziener van het lager onderwijs voor het
schoolgebied Leuven-Nijvel (29 Augustus 1879). Dientengevolge verliet hij nogmaals
zijne vaderstad om zich thans te Brussel-Schaarbeek neder te zetten.
Zijne taak was geene lichte: de schoolstrijd brak uit, de Belgische geestelijkheid
trok tegen het officieel onderwijs te velde. Vastberaden en onverschrokken stond
Sleeckx steeds in de bres, alom en altoos door woord en daad
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zijn talrijk personeel opwekkende, leidende, beschuttende, voortdurend het voorbeeld
gevende van plichtbesef, zelfopoffering en zelfverloochening. Evenals te Lier voor
zijne leerlingen, gedroeg hij zich thans als een vader tegenover zijne onderwijzers
en onderwijzeressen. Ondanks deze liefderijke toewijding, of liever juist daarom,
was hij, na den val van het Ministerie Frère-Van Humbeek (1884), als 't ware
aangeduid om, wegens zijne staatkundige overtuiging1, een der eerste slachtoffers
der zegevierende partij te worden. Ofschoon hij nauwelijks zijn 67ste jaar bereikt had
en zich nog steeds in volle, frissche werkkracht mocht verheugen, werd hij op
pensioen gesteld (8 Mei 1885). Welke liefde en achting het onderwijzend personeel
hem toedroeg, blijkt o.a. uit de betooging te zijner eer, welke de onderwijzers en
onderwijzeressen van zijn ressort in September van hetzelfde jaar te Leuven inrichtten,
om hem als bewijs van genegenheid en erkentelijkheid een fraai bronzen kunstwerk,
Il Pensieroso, van Michel Angelo, groot model, aan te bieden.
De drukte zijner ambtsbezigheden belette hem in die jaren zich op letterkunde toe
te leggen. De weinige vrije uren, waarover hij beschikte, werden aan de uitgave zijner
Volledige Werken en enkele tijdschriftartikelen gewijd. Na zijne pensionneering bleef
hij te Schaarbeek. Hij stond er trouwens in aanzien en was er zelfs gemeenteraadslid
van 1888-1893; hij woonde trouw alle vergaderingen bij, ook toen hij reeds deze
Brusselsche voorstad verlaten had; natuurlijkerwijze wijdde hij zijn bijzondere
aandacht aan het plaatselijk onderwijs.

1

Men leze b.v. Literatuur en Kunst, II, bl. 251. Die voordracht over Maerlant, jaren vroeger
gehouden, werd cerst opgenomen in De Toekomst, 1883. Beschouwingen als die, waar wij
naar verwijzen, vielen alsdan op geen blauwe steenen, zooals het in de wandeling heet.
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In 1886 benoemde hem de Vlaamsche Academie tot lid; zij weigerde echter, om
redenen van staatkundigen en wijsgeerigen aard, dezelfde eer aan enkele zijner
vrienden, wier candidatuur tegelijk met de zijne gesteld was. ‘Sleeckx aarzelde geen
oogenblik’, zooals Prof. P. Fredericq in zijne lijkrede zegde. ‘Hij bedankte voor de
eer en volgde vastberaden het voorbeeld van Jan Van Beers en Rooses, die ook bij
die gelegenheid en om dezelfde reden uit de pas opgerichte Academie waren getreden.
Die zaak, die in ons klein Vlaamsch wereldje alsdan zooveel gerucht maakte, kan
op meer dan ééne wijze beschouwd worden. Maar wie zal loochenen, dat het bij
Sleeckx eene daad van opoffering en van oprechtheid was, die als zoodanig bij ieder
eerlijk man eerbied en achting afdwingt, zelfs bij andersdenkenden?’ 's Mans
buitengewone letterkundige verdiensten werden overigens naderhand van een andere
zijde gehuldigd. In 1893 (8 Mei) benoemde hem de Klasse der Letteren van de
Koninklijke Academie van België tot briefwisselend en in 1898 (10 Mei) tot titulair
lid.
Een gevoelige slag trof den 72-jarige in 1890: zijn geliefde echtgenoote, die hem
ongeveer een halve eeuw trouw en opwekkend, ook in zijn letterkundige bedrijvigheid,
ter zijde had gestaan, ontviel hem1. Diep geschokt door deze ramp verliet hij weldra
Schaarbeek om zich te Luik te vestigen (1891) bij eene liefdevolle dochter, welke
aldaar regentes bij 's Rijks normaalschool voor onderwijzeressen was. Sinds leefde
hij ietwat afgezonderd

1

Sleeckx huwde 3 Nov. 1840 Jozefina Catharina Nelsen, geboren te Antwerpen 31 Mei 1823;
hare familie was uit Breda herkomstig. Zij overleed 18 April 1890. Zeven kinderen werden
uit dit huwelijk geboren. Een zoontje en een dochtertje, geboren in 1844 en 1848, stierven
heel jong; een zoon, geboren in 1852, overleed in 1898; twee zonen en twee dochters
overleven.
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in de Waalsche hoofdstad, zich nagenoeg uitsluitend met kunsten en letteren onledig
houdende; zijn werklust en werkkracht waren nog steeds frisch. Met het jaar 1900
echter begonnen zijne krachten af te nemen en van lieverlede liet hij de pen rusten.
Het volgende jaar nam de verzwakking snel toe; bij elk bezoek vond ik zijn toestand
erger. Eindelijk ontsliep zachtjes de waardige man den zondag 13en October, te zeven
uren 's morgens; de Nestor der Zuid-Nederlandsche schrijvers had den gezegenden
ouderdom van 83 jaren bereikt. Den volgenden woensdag had de lijkplechtigheid
plaats; 's morgens werd te Luik de lijkdienst gehouden en bood schrijver dezes aan
den dierbaren doode den laatsten afscheidsgroet namens onze Maatschappij en namens
alle vrienden en vereerders. Daarna werd Sleeckx' stoffelijk overschot per spoor naar
Brussel gebracht. Een aanzienlijke menigte Vlaamsche strijders, schrijvers en
geleerden wachtten het op aan het noordstation aldaar en begeleidden het naar het
gemeentekerkhof van Schaarbeek, waar de familie een kelder bezit. Bij de geopende
groeve werden vier lijkreden gehouden: door Prof. P. Fredericq, namens de
Koninklijke Academie van België; door den heer M. Rooses, belast met het neerleggen
eener rouwkroon, namens het gemeentebestuur der stad Antwerpen; door den heer
F. Van Cuyck, namens Het Taalverbond en door den heer J.M. Brans, namens De
Distel en ook namens de oud-leerlingen der normaalschool van Lier. Aan de treurige
plechtigheid wijdde dichter Karel Bogaerd een versje Begraven.
Ofschoon Sleeckx tot een paar jaren vóór zijn verscheiden de pen hanteerde, is
het niettemin onmiskenbaar, dat de periode zijner weelderigste vruchtbaarheid met
zijne benoeming tot hoofdopziener van het lager onder-
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wijs eindigt. Zijne veelvuldige ambtsbezigheden nemen hem alsdan geheel in beslag.
Na zijne pensionneering blijft hij als schrijver ijverig voortarbeiden; doch het aantal
zijner voortbrengselen neemt af, zijn werkkring krimpt in; zijn laatste periode, die
der critiek en didactiek, hoofdzakelijk zoo niet uitsluitend, is aangebroken. Na over
den Schoolstrijd in België gehandeld te hebben, verrast hij in de jaren 1886-89 het
lezend publiek door een vijftal geschiedkundige opstellen, Anneesens, Karel VI en
Maria Theresia, Jozef II en zijne Regeering, De Patriottentijd, De Jacobijnen in
België, alle modellen van lossen stijl en populaire geschiedschrijving. Van het tooneel
heeft hij sinds lang afgezien en levert thans slechts enkele verhandelingen als
Tooneelen en Tooneelzaken, Een Chinees over het Chineesch Tooneel. Ook de novelle
laat hij rusten; doch hij voltooit een historischen roman, Vesalius in Spanje, waaraan
hij sedert 1870 gedacht of gearbeid had en waarvoor hij ontelbare Spaansche en
andere werken las, om in de zeden en gewoonten van het Spanje der tweede helft
van de zestiende eeuw in te dringen en er een getrouw tafereel van te malen. Deze
lectuur gaf anderzijds aanleiding tot menig opstel aan de Spaansche letterkunde
gewijd, als Cervantes als Tooneeldichter, Guillen de Castro en Las Mocedades del
Cid, Calderon. Ook andere letterkundige vraagstukken trokken zijne aandacht, als
blijkt uit Hans Sachs en zijne Gedichten, Chamfort, Dumas père en de Fransche
Critiek, de Theodora van Sardou en eene recensie van P. De Mont's Op mijn Dorpken.
Zijne steeds bijgebleven belangstelling in de kunst vindt uiting o.a. in Het Triptiek
van Lier en De oude Monumenten van Luik. Doch alle deze verhandelingen zijn niet
bijzonder omvangrijk, behooren onloochenbaar tot de critiek en didactiek en wer-
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den in tijdschriften of jaarboeken opgenomen. In 1896 dacht hij eraan, ze in een paar
boekdeelen, Letterkundige Studiën getiteld, te verzamelen; een dezer moest die
bevatten, welke hem het meest aan het hart lagen en zou Spaansche Studiën heeten.
Hieraan werd echter geen gevolg gegeven; evenmin kon Sleeckx een bibliographisch
werk voleindigen over Cervantes en dezes Don Quixote in de Nederlanden, dat hij
destijds op touw had gezet. Immers, ongeveer ten zelfden tijde begon hij aan zijne
Indrukken en Ervaringen te arbeiden, eene autobiographie, die voor de geschiedenis
der Vlaamsche Beweging en der Vlaamsche letteren buitengemeen belangrijk beloofde
te wezen. Helaas, hij kon zijn verhaal niet verder brengen dan het jaar 1844, dat
zijner eerste verwijdering uit Antwerpen! Volledigheidshalve stippen wij hier nog
eventjes de verslagen aan, welke hij voor de A c a d e m i e opstelde en de
schoolboeken, die hij in zijn laatste jaren uit- of heruitgaf.
Sedert zijne overkomst naar Luik kon hij, natuurlijk, aan het leven en de
werkzaamheden van Vlaamsche genootschappen geen belangrijk deel meer nemen.
Doch vroeger, als hij nog te Schaarbeek woonde, was hij o.a. een ijverig en
voorbeeldig voorzitter van het in 1887 gestichte Taalverbond en een getrouw bezoeker
der vergaderingen van het Brusselsche letterkundig genootschap De Distel, dat er
fier op was hem onder zijne eereleden te tellen en het voorrecht genoot hem eenige
zijner latere opstellen te hooren voorlezen.
Zooals ruimschoots uit de voorafgaande schets blijkt, was Sleeckx zijn leven lang
een man van buitengewoon noeste vlijt, een man die letterlijk met zijn tijd wist te
woekeren. Het aantal zijner werken is vrij aanzienlijk;
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er een eenigszins voldoend overzicht van te geven, zou zooveel ruimte vereischen,
dat daarvan hier geen sprake kan zijn. Over het ontstaan en den aard van eenige is
door ons een enkel woord gezegd; voor algemeene beschouwingen meenen wij gerust
o.a. naar die van Stecher, Hamelius en Rooses te mogen verwijzen1. De laatste vooral
heeft Sleeckx' beteekenis en eigenaardigheden als criticus, tooneelschrijver en novellist
in 't licht gesteld; wij verhopen dat anderen eerlang 's mans verdiensten als
dagbladschrijver, als schoolman en opsteller van schoolboeken, als ijverig strijder
voor de rechten van taal en volk, als huisvader en als vriend, als burger en als mensch
in 't algemeen zullen huldigen.
Hij verdient dit ten volle, wellicht nog meer dan menig ander. Immers, was Sleeckx
steeds een man van voortdurende, onvermoeide, veelzijdige werkzaamheid, paarde
hij een gezond oordeel aan een vluggen geest, hij was ook een ernstig denker, die
veel en grondig nadacht; en zoo hij met zorg nadacht en overwoog, zoo arbeidde hij
ook met de uiterste nauwgezetheid, steeds zijne stof degelijk bestudeerende, steeds
naar keurigheid van uitdrukking en verscheidenheid van vormen strevende. Behalve
deze en andere eigenaardigheden als schrijver, bezat hij ook als mensch deugden en
gaven, die bij een ieder eerbied en bewondering afdwingen. Zijn edel en gevoelig
hart klopte warm voor al wat recht en goed, voor al wat schoon en waar is; hij was
in alle omstandigheden een toonbeeld van eerlijkheid en rechtschapenheid; niets
boezemde hem vuriger liefde in dan de op-

1

J. Stecher, Histoire de la littérature Néerlandaise en Belgique, 1887, bl. 319. P. Hamelius,
Histoire politique et littéraire du mouvement flamand, 1894, bl. 136-145. M. Rooses, Sleeckx.
De Gids, April, 1887; herdrukt in Letterkundige Studiën, 1894. bl. 1-26.
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rechtheid, de rechtzinnigheid, zooals hij ze weleens noemde, niets meer afschuw,
dan wat naar valschheid of huichelarij zweemde. Daarenboven, vooral op lateren
leeftijd, kalm, bezadigd, ingetogen, was hij natuurlijkerwijze wars van alle
overdrijving, afkeerig van alle dweperij, van alle opschroeverij. Trots zijn uitgebreide
belezenheid, zijn grondige en veelzijdige kennissen, zijn letterkundige faam, was en
bleef hij altoos eenvoudig, zedig en bescheiden. Op de uitgave zijner Volledige
Werken prijkt voor alle titulatuur L i d d e r M a a t s c h a p p i j v a n
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 . Naar lof noch aanzien, naar
onderscheiding noch eerebetoon stond hij ooit; en, werd hij tot ridder in de
Leopoldsorde benoemd, met het burgerkruis der eerste klasse vereerd, het geschiedde,
niet ten gevolge van eenig verzoek van zijnentwege, maar enkel en alleen omdat zijn
opzienersambt en zijne lange dienstjaren dit vanzelf medebrachten. Verscheidene
letter- en tooneelmaatschappijen hadden hem met het eerelidschap vereerd en meer
dan eens werden door deze of gene pogingen aangewend, opdat hij erin zou
toestemmen eene betooging te zijner eer te laten inrichten. Stelselmatig wees hij
telkens dergelijk aanbod van de hand, zelfs nog in Juli 1898, toen de
Zuid-Nederlandsche Tooneelbond (Antwerpen) er nogmaals op aandrong. Zijn
genoegen en zijn geluk zocht - en vond - hij tot het einde zijner dagen in het naleven
zijner plichten, aan zijne schrijftafel, in zijnen familiekring.
Na deze poging om met enkele hoofdlijnen den man te schetsen, wien deze bladen
gewijd zijn, kan ik, dunkt mij, dit overzicht van zijne werkzaamheid besluiten. Het
is een onvolledig overzicht geweest, waar slechts een gedeelte van zijn arbeid is
herdacht, waarbij ik, beknoptheidshalve, verplicht was den schrijver uit de lijst
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zijns tijds en zijner omgeving te nemen, waarbij ik steeds aan de verlokking moest
weerstaan tegelijk een blik te werpen in Belgische toestanden en in de geschiedenis
der Zuid-Nederlandsche letterkunde en der Vlaamsche beweging.
Mocht ik ten slotte in een paar woorden den indruk samenvatten, dien het leven
en de werken van Sleeckx op mij gemaakt hebben, liefst zou ik ze, met een lichte
wijziging, aan den beroemden Romeinschen rhetor ontleenen en den dierbaren
afgestorvene kenschetsen als v i r b o n u s s c r i b e n d i p e r i t u s .
L u i k , Juni 1902.
F. VAN VEERDEGHEM.
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Lijst der voornaamste geschriften van J.L.D. Sleeckx1.
Ve r h a l e n , N o v e l l e n e n R o m a n s .
De Straten van Antwerpen, Kronieken en Legenden, 1843, 1852, 1872, 1878 vw.
Volksverhalen, 1848, 1868, 1872, 1881 vw.
In alle Standen, 1851, 1870, 1879 vw.
Ontmoetingen, 1855, 1870, 1879 vw.
Paul, 1857.
In 't Schipperskwartier, 1861, 1864, 1877 vw.
Op 't Eksterlaar, 1863, 1879 vw.
De Scheepstimmerlieden en andere novellen, 1863, 1884 vw.
Dirk Meyer, 1864, 1878 vw.
In de Vacantie, 1864, 1880 vw.
Tybaerts en Cie, 1867, 1881 vw.
De Plannen van Peerjan, 1868, 1882 vw.
Neef en Nicht en andere verhalen, 1869, 1882 vw.
Kunst en Liefde (Livinus), 1870, 1884 vw.
Hildegonde, 1870, 1879 vw.
Het Erfdeel en andere verhalen, 1872, 1884 vw.
Vesalius in Spanje, 1895.
De Baan- en de Boschwachter, verhaal (Bibliotheek voor alle Standen, Antwerpen,
L. De Cort).

1

Volledigheid is vooralsnog onmogelijk, daar Sleeckx aan tal van Noord- en Zuidnederlandsche
tijdschriften en dagbladen bijdragen leverde, welke, even als zijne vrij talrijke vertalingen
naar Duitsche schrijvers, nog behoeven nagespoord te worden. vw. = Volledige Werken, in
zeventien boekdeelen, Gent, Hoste, 1877-85.
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D r a m a t i s c h e We r k e n .
Hoon en Wraak, drama in twee tafereelen. Dramata, door Albrecht Van Bossche,
1841.
Van Dyck te Saventhem, tooneelspel in een bedrijf. Dramata, door Albrecht Van
Bossche, 1841.
Meester Spinael, blijspel met zang in een bedrijf. Dramata, door Albrecht Van
Bossche, 1841.
Karlina, tooneelspel met zang in een bedrijf. Dramata, door Albrecht Van Bossche,
1841.
De Keizer en de Schoenlappers, blijspel in een bedrijf, 1848, 1856, 1883 vw.
Smeke Smee, duivelarij met zang in drie bedrijven. 1851.
De Kraankinders, drama in drie bedrijven, 1852, 1878 vw.
Jan Steen uit vrijen, blijspel met zang in twee bedrijven, 1852, 1878 vw.
Neel de Loods, tooneelspel met zang in een bedrijf, 1854, 1878 vw.
Berthilda, drama met zang in drie bedrijven, 1854, 1878 vw.
De Kleeren van mijn Vrouw, blijspel met zang in een bedrijf, 1857. (Pseud. Van
den Bogaert).
Geld of Naam (Het Erfdeel), blijspel in een bedrijf, 1858, 1883 vw.
De Suikeroom, tooneelspel in drie bedrijven, 1858, 1881 vw.
Meester en Knecht, drama in drie bedrijven, 1858, 1881 vw.
De Alleenloopers, blijspel in een bedrijf, 1860, 1881 vw.
Matroos, Soldaat en Sjouwerman, blijspel in een bedrijf, 1860, 1883 vw.
Het Spook, blijspel in een bedrijf, 1861, 1881 vw.
Zoo de Ouden zongen, piepen de Jongen, spreekwoord in een bedrijf, 1861, 1881
vw.
Geert en Geertje, blijspel in een bedrijf, 1861.
Grétry, tooneelspel in vier tijdvakken, 1862, 1881 vw.
De Genaamde P...., blijspel in een bedrijf, 1862, 1881 vw.
Guldentop, blijspel in een bedrijf, 1862, 1881 vw.
De Visschers van Blankenberg, blijspel met zang in een bedrijf, 1862, 1869, 1881
vw.
Voor eene Wedding, tooneelspel in een bedrijf, 1863.
Zannekin, drama in vier bedrijven met een voorspel, 1865, 1881 vw.
Basilio en Quiteria, blijspel in een bedrijf, 1865, 1883 vw.
De Vrouw met den Baard, kluchtspel in een bedrijf, 1866, 1883. vw.
In 1814, vaderlandsch tooneelspel in vier bedrijven, 1866.
Oude en nieuwe Adel, tooneelspel in drie bedrijven, 1866, 1883 vw.
De Scheepstimmerlieden, drama in een bedrijf, 1870.
De Wraak van den Jood, tooneelspel in een bedrijf, 1870, 1883 vw.
Stella, tooneelspel met zang in een bedrijf, 1877 (De Toekomst).
De Haan, blijspel in twee bedrijven, 1878 (Ibidem).
Hoogmoed komt voor den val, spreekwoord, 1879 (Ibidem).
In den nood kent men zijn vrienden, spreekwoord (De Kinder-Courant.)
De doode Vrijer, blijspel in een bedrijf (Onuitgegeven).
Zannekin, zangspel in vier bedrijven en vijf tafereelen (Idem).
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D i d a c t i s c h e We r k e n .
Over den toestand der Vlaamsche beweging, voordracht 1849. - Over het
Nederlandsch toonnel, voordracht, 1850. - Zannekin, voordracht, 1864. - Over de
Nederlandsche letterkunde, voordracht, 1865. - Theodoor Van Rijswijck, voordracht,
1867. - De Rederijkers, voordracht, 1869. - Over de lichtteekening, 1871.
Literatuur en Kunst, I, 1880 vw.: Te zijn of niet te zijn. - Jacques Cazotte en Le
Diable Amoureux. - Eduard III en de Gravin van Salisbury. - Bret Harte. - Shakespeare
en Charles Lamb. - Alexandre Dumas fils, als zedenmeester. - Over het Realismus
in de Letterkunde. - Over eenige Dwaalbegrippen in de Nederlandsche Taal- en
Letterkunde. - De Rechtzinnigheid in de Kunst. - Onderwijs der Kunstgeschiedenis.
- Een weinig Esthetiek.
Literatuur en Kunst, II, 1885 vw.: Robert Hamerling en zijn Danton und
Robespierre. - Wilhelm von Kaulbach. - Caliban van Ernest Renan. - Jacob Cats en
zijn Invloed op Zuid-Nederland. - Luiz de Camoëns. - De Gedachte in de Kunst. De Geschiedenis onzer Letterkunde aan het Volk verhaald. - Oude Vlaamsche
Tapijten. - De Nederlandsche Roman. Bekker en Deken. - De Volkliefheid van
Tollens. - Een eenvoudig Hart.
De Theodora van Sardou, 1885. - Hans Sachs en zijne Gedichten, 1885. - Dumas
père en de Fransche Critiek, 1886. - Chamfort, 1886. - Een Chinees over het Chineesch
Tooneel, 1887 (De Tijdspiegel). - Op mijn Dorpken (recensie van De Mont's), 1887
(Dicht- en Kunsthalle). - Cervantes als Tooneeldichter, 1888 (Nederlandsch Museum).
- Calderon. - Tooneelen en Tooneelzaken, 1889 (Jaarboek van Het Taalverbond). Guillen de Castro en Las Mocedades del Cid, 1892 (De Tijdspiegel). - Manneken-Pis
(De Zweep?) - Het Stadhuis van Schaarbeek, 1889 (Ons Vaderland). - Het Triptiek
van Lier, 1891 (De Vlaamsche School). - De oude Monumenten van Luik, 1893 (De
Vlaamsche School).
Beschrijving der Provincie Antwerpen, 1852.
Beschrijving der Provincie Oost-Vlaanderen, 1858.
Beschrijving der Provincie Brabant, 1861.
Anneesens, 1886. - Karel VI en Maria-Theresia, 1888. - Jozef II en zijne Regeering,
1888. - De Patriottentijd, 1889. - De Jacobijnen in België, 1889.
Inleiding tot het Historisch Album der Stad Antwerpen.
Indrukken en Ervaringen (ter perse). Gent, Vuylsteke, 1902.
Histoire de la Peinture et de la Sculpture, Paris, Philippart, 1864.
Volledig Fransch-Nederduitsch en Nederduitsch-Fransch Woordenboek, 2 deelen,
1848-52, 1861.
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Fransch-Nederduitsch en Nederduitsch-Fransch Woordenboek, ten gebruike van
colleges, 2 deelen, 1849-52, enz.
Fransch-Nederduitsch en Nederduitsch-Fransch Zakwoordenboek, 2 deelen,
1850-52, enz.
Stijl en Letterkunde, 1866, drie uitgaven.
Voorbeelden van Stijl en Letterkunde, 1867, drie uitgaven.
Nederlandsche Spraakleer, 1887, drie uitgaven.
Oefeningen op de Nederlandsche Spraakleer, 2 deelen, 1890.
Gronden der Nederlandsche Spraakleer, 1888, drie uitgaven.
Over de Plichten der Werklieden jegens hun Huisgezin, voordracht, 1850.
De Gilde van St. Lukas en Tael en Kunst, door een ex-gildebroeder, 1854.
Lichamelijke Straffen in de School, 1885 (De Toekomst).
De Schoolstrijd in België, 1886 (De Tijdspiegel, onder het pseudoniem Belgicus).
Publications Académiques, dans les Bulletins de l'Académie Royale de Belgique, (3e
série), 1893 et suiv.
Bijdragen in tijdschriften: Noordstar, Vlaamsche Rederijker, Vlaamsche School,
Taalverbond, Fédération artistique, Revue artistique en Muzen-Album (Antwerpen);
Journal des Beaux-Arts (St. Nikolaas); Vlaamsche Stem, Vaderland, Nederduitsch
Tijdschrift, Dicht- en Kunsthalle (Brussel); Toekomst (Brussel en Gent); Nederduitsch
Letterkundig Jaarboekje, Leesmuseum, Nederlandsch Museum, Jaarboek van het
Willems-Fonds, Jaarboek van het Taalverbond (Gent); Album voor Schoone Kunsten,
Oude Tijd (Haarlem); Kunstkroniek, Kinder-Courant, Tijdspiegel, Caecilia
('s-Gravenhage); Nederlandsch Tooneel, Nederland, Portefeuille, L'Art Chrétien
(Christelijke Kunst) (Amsterdam); Huisvriend (Groningen); enz.
Bijdragen in dagbladen: Vlaamsch België, Vlaamsche Belgen, De Zweep, Etoile
Belge, Gazette (Brussel); Vlaamsche Stem (Brussel en Antwerpen); Schelde,
Koophandel, Précurseur, Lloyd Anversois, Courrier de la Semaine (Antwerpen);
Journal pour Tous; enz.
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Levensbericht van Dr. M.A.N. Rovers.
De jongelui, die vóór 1860 aan de Utrechtsche Hoogeschool in de Theologie
studeerden, vonden in de professoren, die er de theologische faculteit vormden, juist
geen bezielende voorgangers en leidslieden.
Bouman, Vinke, ter Haar, aan wie de eigenlijke godgeleerde vakken waren
toevertrouwd, hadden zeker hun verdiensten en, de een meer de ander minder, over
zekere dosis geleerdheid te beschikken. Met name Bouman stond ook buiten Utrecht
als een geweldig latinist bekend. Ter Haar was als dichter en als schrijver van De
Kerkhervorming in ruimen kring geliefd. Vinke had onderscheidene gemeenten der
vaderlandsche Kerk zeker met eere gediend. Maar dat alles leverde geen afdoende
waarborgen, dat zij in de hun toevertrouwde vakken zich meesters betoonden. Ik
geloof niet, dat de jeugdige Utrechtsche theologen van dien tijd hen ooit als zoodanig
hebben leeren kennen en erkennen.
Kerkelijke hoogleeraren waren er toen nog niet. De faculteit der godgeleerdheid
was, ook officieel, dienstbaar aan de opleiding van Hervormde predikanten. Men
weet dat dit tot 1878 zoo bleef. Van de theologische profes-
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soren werd mitsdien ook zulk een persoonlijke invloed verwacht, als hun voor de
practische opleiding tot de taak, die zij tegemoet zagen, zou ten goede komen. Men
kan echter niet zeggen, dat zij die verwachting in de drie genoemde personen vervuld
zagen. Gemoedelijkheid genoeg, geen bezieling ging van hen uit. De professoren
maakten de theologen klaar voor hun candidaats- en hun proponentsexamen,
overeenkomstig de toen gestelde eischen. Vele theologen maakten zich ervoor gereed
zelfs buiten hen om, met, of ook zonder repetitor. Van nieuwe uitzichten of inzichten
in de theologische wetenschap, als waarvan in Groningen en Leiden werd vernomen,
om van het buitenland niet eens te spreken, viel in Utrecht niet te bespeuren; bij de
officieele faculteit althans niet. De traditioneele tred werd aangegeven en
aangehouden; de deftig-gemoedelijke baan bewaard. Dit alles voegde bij Utrechts
aloude grachten en was in overeenstemming met heel de atmosfeer, die om den
Utrechtschen dom lag en ... wel eens drukte, nu en dan, en hier en daar. Sommige
theologen, die door persoonlijke omstandigheden niet aan Utrecht gebonden waren,
ontvluchtten de zwoele, loom-makende, neerdrukkende gemoedelijkheid der
theologische faculteit van het Sticht naar Leiden. Een jaar althans wilden zij Scholten
hooren en deelnemen aan de beweging der geesten, door hem gewekt. Zij die te
Utrecht bleven en er hun studiën voltooiden konden zich enkel troosten met
Opzoomer's colleges, voor zoover ze niet bij professoren van andere faculteiten, als
Donders of Mulder, hospiteerden.
Bij Opzoomer hadden ze college te houden in Logica en Metaphysica. Alleen zij
die ze bijwoonden, niet enkel om aan het wettelijk voorschrift dat een testimonium
eischte te voldoen - daar waren er die ermee volhielden
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tot ver over den verplichten termijn - alleen zij kunnen begrijpen, hoezeer klaarheid
van inzicht, ruimte van blik, juistheid van onderscheiding en onbevangenheid van
oordeel er door bevorderd werd. Ze maakten niet rijker aan theologische wetenschap,
maar gaven zeker wel een en ander wat den mensch in 't algemeen, en zoo ook den
theoloog en den predikant ten goede komt.
Opzoomer was niet voor allen gelijkelijk genaakbaar. Wie hem echter nader
kwamen en bijv. van zijn bijzondere, onverplichte colleges over Schleiermacher of
Plato genoten, hebben heel hun leven lang een dankbare herinnering bewaard aan
dezen buitengewonen man. Er was iets in hem dat niet dadelijk tot vertrouwelijkheid
noopte. Maar wie zich den bijzonderen toegang tot hem ontsloten zag wist te spreken
van zijn vriendelijkheid en van de humaniteit, die van heel zijn persoonlijkheid
uitstraalde. Voor velen echter versperde het opzien tegen hem den weg tot nadere
en verrijkende kennismaking. Doch voor velen was ook het deelnemen aan zijn
colleges gelijk aan een stout ondernemen, waaraan zij zich waagden met een kloppend
hart. Voor anderen had het de bekoorlijkheid van een moedig durven.
De brave Utrechtsche burgers beschouwden Opzoomer als een soort van
‘Antichrist.’ Ik geloof niet dat een der theologische professoren hem ooit met dien
naam heeft genoemd of als zoodanig aangewezen, maar geheel de Utrechtsche
orthodoxie, door hen vertegenwoordigd, trok om Opzoomer's persoon een lijn, die
men niet kon overschrijden zonder dat men geacht werd door een soort van
demonische betoovering te worden bevangen. De jonge aanstaande theologen, die
uit min of meer piëtistische, supranaturalistisch-kerkelijke kringen kwamen, voor
wie Egeling's De Leer der Zaligheid het huisboek was ge-
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weest - om van hen die uit beslist positief-orthodoxe gezinnen kwamen niet eens te
spreken - werden door een soort van huivering bevangen, als zij voor 't eerst de
college-kamer van den befaamden man betraden.
Het heugt mij nog zoo goed, in welk een angstige spanning, met een gevoel bijkans
van aan iets misdadigs deel te nemen, wij van de uiteenrafeling der dusgenaamde
‘bewijzen voor het bestaan van God’ getuigen waren. Het ontologisch, het
physico-teleologisch bewijs viel uiteen, en welk ander er mocht zijn, 't was niet
bestand tegen het logisch proces, waaraan het werd blootgesteld. Hoe sidderden de
jonge, vrome harten, die het aanzagen. Men was gekomen met het devotelijk
aangenomen geloof, dat er een God was. Men had naar bewijzen nooit gevraagd.
Doch nu het bleek dat ze gegeven waren, en dat ze op de keper bezien geen van allen
bestaanbaar, laat staan afdoend, waren - kon men nu nog het bestaan van God
aannemen? Maar daarna - daarna wist Opzoomer het bestaan van God òp te tooveren
uit de ‘kenbron van het godsdienstig gevoel’! En dan - welk een opluchting, welk
een verruiming! En de planken vloer der zaal op de eerste verdieping van het
bouwvallig gebouw aan het einde van de Lange Nieuwstraat, waar Opzoomer college
hield, daverde van het blijde voetgetrappel, dat de ontspanning te kennen gaf, zoodat
de ruiten rinkinkten en de kachel met het oude haardstel mede rommelden van de
algemeene ontroering. Daar was toch iets verkwikkends en stalends in het bewustzijn
van een groote vraag, die de denkers had beziggehouden, onder de oogen te hebben
durven zien. 't Was de aanraking met den tijdgeest, die werd gevoeld, en iets werd
er bespeurd van een worsteling der geesten, waarvan de Utrechtsche grachten geen
zweem van besef hadden
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en die op de colleges der theologische professoren geen enkele emotie placht wakker
te roepen.
In een theologische omgeving als ik daar met enkele trekken trachtte te schetsen
leefde Rovers met ons in de Stichtsche Academiestad. Lijkt het niet een wonder, dat
uit een dergelijk milieu degelijke theologen zijn voortgekomen, die naast algemeene
humanitaire vorming zich heel wat theologische wetenschap wisten te vermeesteren?
De onmiddellijke omgeving gaf hun die niet.
In de theologische studentenkringen, waarmee ik in aanraking kwam, bestond wel
intellectueel leven. De nieuwe letterkunde hadden we lief, vooral de Duitsche. Voor
een Schleiermacher, een Lessing wist Opzoomer belangstelling te wekken.
Wijsgeerige vraagstukken .... wel! wij durfden ze aan.
Op het gezelschap Panta Noëta, dat thans nog, zij 't in gewijzigden vorm bestaat,
ontmoetten elkaar studenten van verschillende faculteiten en zij bediscussieerden er
samen ‘alles en nog wat.’ Tegen bespreking van stellingen als: ‘zelf bewustzijn is
niet uit stofwisseling te verklaren,’ zagen wij niet op. Spruyt, de bekende latere
hoogleeraar te Amsterdam, viel er reeds Opzoomer's empirisme aan.
Schimmelpenninck van der Oye, thans Commissaris der Koningin te Utrecht,
verdedigde er het Staatsrecht van Stahl.
In dien kring fungeerde Rovers een tijdlang als ondervoorzitter.
Intusschen, de in engeren zin theologische vakken kwamen daar, behalve
kerkgeschiedenis, uit den aard der zaak niet aan het woord.
Wij hadden onze afzonderlijke studentengezelschappen, die aan vakstudie waren
gewijd. Rovers behoorde tot den kring van theologen die daarvoor in ‘Calliope’ zich
vereenigden.
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Doch ook dit - kenmerkend voor den kring, waartoe wij behoorden - was niet een
gezelschap uitsluitend voor theologen. ‘Calliope’ had naast de theologische, een
litteraire en een juridische sectie, die haar eigen samenkomsten hadden en van tijd
tot tijd in een algemeene vergadering bijeenkwamen. Het was een tijdlang het
middenpunt van ons gemeenschapsleven en van ons wetenschappelijkstreven.
Elke sectie had haar ‘moderator’, die er onze studiën leidde. In de letterkundige,
waartoe de propaedeutici behoorden en waar alleen de classieke letteren aan de orde
kwamen, was Bronsveld, tegenwoordig de bekende redacteur van de Stemmen voor
Waarheid en Vrede, onze moderator. In de juridische heb ik Mr. J.J. van Geuns en
Mr. E.H. Karsten gekend. En in de theologische - daaruit treden uit de ouderen in
mijn herinnering op den voorgrond Van der Wijck, de tegenwoordige Utrechtsche
hoogleeraar, toen reeds huisvriend van Opzoomer, groot in de wijsbegeerte - brak
hij destijds als ‘Wallon’ in de Godgeleerde Bijdragen niet reeds een lans met Hoekstra
voor het Determinisme? - en Dr. A.H.C. van Leeuwen, die voor een paar jaar als
predikant in Indië overleed, ‘de Tubinger’ bijgenaamd, door wien voor ons, jonge
theologen, de Tubingsche richting, door onze professoren veroordeeld en in den ban
gedaan, werd onthuld. Herinnert gij u nog, mijne oudere en jongere tijdgenooten,
hoe wij ons als samenzweerders voelden, dien gedenkwaardigen avond, dat van
Leeuwen kritiek oefende op de opstandingsverhalen?
In die theologische sectie kwamen de vraagstukken der kritiek ter sprake en
oefenden wij ons in de speciaal-theologische vakken van Isagogie en Exegese van
O. en N. Testament1.

1

Wat de dogmatiek betreft - Vinke's handboek, in 't latijn gesteld, de zoogenaamde ‘puntjes
van de Vink,’ leerden wij van buiten voor ons ‘candidaats.’ 't Was, herinner ik 't mij goed ik heb het boek van buiten gekend - niet veel meer dan een theologia biblica, zonder eenigen
wijsgeerigen of kritischen achtergrond. Maar wij hadden Hase en Hagenbach en Scholten's
Leer der Hervormde Kerk. Overigens - onze overtuigingen op godsdienstig gebied verkeerden,
vrees ik, in chaotischen toestand; daaruit den kosmos eener dogmatiek op te roepen, de man
ontbrak, die er ons bij zou helpen.
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Daar heb ik Rovers als onzen ‘moderator’ gekend1.
Dat hij die betrekking bekleedde had hij uitsluitend aan zijn geleerdheid te danken.
Want toen reeds had hij onder ons den naam van een geleerde te zijn, en hij was het
inderdaad.
Dat hij goed Latijn sprak, verwonderde niemand. Zijn vader, uit Groningen als
hoogleeraar in de oude geschiedenis en de Romeinsche Antiquiteiten naar Utrecht
over gekomen, gaf college in 't Latijn. Het gebruik dezer taal werd toen reeds
aangevochten, doch hij bleef er getrouw aan. Nog klinkt mij het Auditores ornatissimi,
waarmede hij elk college begon, in de ooren. Hij sprak het Latijn met een
eigenaardigen neusklank, maar overigens met een Ciceroniaanschen zwier, bijna zoo
goed als Bouman, geloof ik. Dat zijn zoon het Latijn machtig was, verwonderde dus
niemand. Rovers Senior intusschen was, laat mij maar zeggen, een conservatief man.
Man van kennis, en wiens enthousiasme ons weldadig aandeed, doch een man, geheel
en al, van den ouden stempel. De opkomende moderne richting was hem zeker niet
welgevallig. De invloed dien Opzoomer van nabij en Scholten uit de verte op zijn
zoon oefende moet hem zonder twijfel mishaagd hebben. Evenzeer dat zijn zoon
zich steeds onder het gehoor van Albert Réville liet vinden, wanneer deze elke

1

Eerst later aangekomen theologen kenden theologische gezelschappen onder leiding van een
hoogleeraar. 't Was toen Doedes en Oosterzee de plaatsen van Bouman en Vinke hadden
ingenomen. Wij waren aan ons zelven overgelaten.
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maand uit Rotterdam in de Utrechtsche Walekerk kwam preeken, of onder dat van
Allard Pierson, als deze in de St. Pieter een beurt vervulde. Dat de jonge Rovers zich
bij den kring van theologen aansloot, die later als moderne predikanten, uit Utrecht
afkomstig, zouden optreden, was onder dat alles verwonderlijker dan dat hij goed
Latijn sprak1.
Maar 't verwonderlijkste was, dat onze Rovers in de in engeren zin theologische
vakken zulk een meester was. Dat had hij zichzelven te danken, aan zijn taaie
volharding en zijn onverdroten naarstigheid, aan zijn groote weetgierigheid. In zijn
allerlaatsten studententijd heeft hij Doedes nog als opvolger van Bouman gekend,
maar destijds was de scheidingslijn tusschen de theologische studenten van
verschillende richting reeds zóó scherp getrokken, dat zij die zich van de orthodoxie
hadden afgewend en nieuwe wegen opgingen, hem niet als hun professor konden
begroeten. Op het Mihi constat in Doedes' inaugureele oratie werd door de Génestet
in diens bekend Leekedicht, op heel zijn theologisch standpunt door Allard Pierson's
polemiek een zoodanig licht geworpen, dat velen zijn optreden niet zonder
wantrouwen aanzagen en, in sommige opzichten zeker tot hun schade, zich ver van
hem hielden. In elk geval, tot de leermeesters van Rovers, toen reeds tot een
zelfstandig werker gegroeid, kan Doedes niet gerekend worden. Rovers putte zijn
geleerdheid uit Leiden, uit Duitsche bronnen, uit de Straatsburger theologie, die
toenmaals onder Reuss en Colani bloeide.

1

Prof. Rovers was voor de tweede maal getrouwd met de dochter van Prof. van Heusde.
Misschien heeft dit een gunstigen invloed uitgeoefend en een milder beoordeeling van de
afdwalingen zijns zoons ten gevolge gehad.
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Waar Rovers op den voorgrond trad, geschiedde dit omdat hij zoo geleerd was. Over
hoedanigheden, die iemand in den eenen of anderen kring onmiddellijk eene goede
ontvangst bereiden, had hij overigens niet te beschikken. Doch hij stond onder ons
al spoedig bekend als iemand die veel wist. Een vraagbaak was hij ons. ‘Rovers weet
alles’, plachten wij, die trachtten een en ander te weten te komen, van hem te zeggen.
En als hij zelf het niet wist, dan kon hij althans den weg wijzen, waarop men het te
weten komen kon.
Naarstig verzamelde hij kennis, en gaarne deelde hij er van mede. En wat ik hier,
van zijn studententijd verhalende, nederschrijf, is op heel zijn leven van toepassing.
O, hij was ons een goed vriend ook, een trouwhartig kameraad. Nergens echter
kwam hij vanzelf op den voorgrond als een gezellig en onderhoudend prater. Geen
geestigen kwinkslag hoorde men van hem; indien een schertsend woord al tot hem
doordrong, hij miste de gave er op te antwoorden. Wat men pleegt, of placht,
‘studentikoos’ te noemen, of wat er op lijken mag als men geen student meer is, het
luchthartige in al zijn schakeeringen, van de vroolijke onbezorgdheid tot den overmoed
der dartelheid - er was in zijn persoon schijn noch schaduw van. Niemand ook
verwachtte van hem iets van dien aard. Toch drukte hij niet, zwaar van ernst, of door
droefgeestigheid. Maar van den eersten tijd af dat ik hem kende zag ik een floers
over zijn ziel. Er was iets gedempts in den toon, waarop zij gestemd was. Heeft hij
zich ooit moeite moeten geven, om zich in te houden? Ooit weerstand moeten bieden
aan den drang om zich te laten gaan? Dan was hij dien tijd reeds te boven in den
opgang zijner mannelijke jaren.
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Daar was iets in hem gestremd. Ach, de tijd kwam, dat wij wisten waardoor!
Hij was het laatst overgebleven kind zijner ouders, het laatste van een achttal, en
er was reden van bezorgdheid ook voor hem. Zijn gezondheid liet te wenschen over,
en eens ... toen kwamen wij het te weten. 't Gebeurde in de vroegbeurt op een
Zondagmorgen. Ik denk dat Beets preekte; want al ging ons kringetje van theologen
voor 't meerendeel vrij trouw ter kerke, een ander der Hervormde predikanten haalde
ons, de niet-rechtzinnigen onder ons, niet zoo vroegtijdig uit de veeren. Maar daar,
midden onder den dienst kreeg hij een toeval. Toen wisten wij het.
Ik geloof niet dat hij ooit met iemand er over heeft gesproken. Dat het droeve
onderwerp onzerzijds werd vermeden, toen wij bemerkten dat hij het wenschte te
verzwijgen, spreekt van zelf. Maar wie hem gekend hebben zonder van zijn smartelijk
geheim te weten - 't is toch goed dat zij er mee bekend worden.
Zijn vrienden althans vinden er de verklaring in voor veel wat in hem minder
aantrekkelijk was en voor menigeen hem iets terugstootends gaf. Er was iets
onbeholpens, maar ook iets hoekigs in zijn wijze van optreden, gelijk in zijn
bewegingen. Licht kwam een zijner scherpe kanten met u in gevoelige aanraking,
gelijk ook hij zich spoedig gekwetst en gekrenkt kon voelen. Hij kon kregel zijn en
ergdenkend, ook in geschrifte, wat bijv. in zijn polemiek naar aanleiding der
zoogenaamde hypothese Loman aan den dag kwam. Maar wij oordeelden dat dit
alles te zeer aan den buitenkant van zijn karakter lag, dan dat er door kon worden
weggenomen een innerlijke goedhartigheid, die ook weldra hem er toe bracht het
kwetsend woord terug te nemen of den achterdocht het zwijgen op te leggen.
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Jaren en jaren lang heeft hij overal heul gezocht tegen zijn noodlottige kwaal, zonder
baat. Toen schijnen eenige jaren te zijn gekomen, dat de vijand hem met rust liet.
Tot hij op nieuw hem besprong, thans in andere gedaante, en zijn geest met
verbijstering sloeg, dat de dood er op volgde.
In Dec. 1860 werd Rovers doctor in de theologie op een proefschrift in het Latijn,
De Paulo religionis Christianae apologeta.
Hiermede zette hij reeds den voet op een studieveld, waarop hij voortdurend bij
voorkeur bleef verwijlen.
Het volgend jaar werd hij tot proponent bevorderd.
De kerkelijke toestanden waren toenmaals, ook wat de verhouding van het aantal
proponenten tot de vacante gemeenten in de Ned. Hervormde Kerk betreft, geheel
anders dan tegenwoordig.
Wie thans proponent wordt staat meestal onmiddellijk voor een keuze uit tal van
gemeenten, die hem wenschen te beroepen. Soms ongezien en ongehoord. Toen dong
een heele reeks van proponenten menigmaal naar eene zelfde gemeente. 't Kostte
heel wat moeite, en dikwerf werden er ‘kruiwagens’ voor vereischt om, meestal met
elf anderen, een ‘beurt op beroep’ te krijgen. Wie 't dan maar tot de plaats op een
twee- of drietal bracht om andermaal door ‘overpreeken’ zich aan het oordeel der
‘roepende’ gemeente te onderwerpen, mocht van geluk spreken; en toch kon één ten
slotte maar den prijs bekomen. 't Was volstrekt niet ongewoon dat men onder
herhaalde teleurstellingen twee, drie jaren en langer moest wachten eer men zich een
pastorie en standplaats had veroverd.
Of Rovers reeds dadelijk na zijn proponentsexamen aan
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den wedloop heeft deelgenomen, weet ik niet. Den 17den Jan. 1864 deed hij zijne
intrede te Houtrijk en Polanen. In Oct. 1867 reeds drong zijn gezondheidstoestand
hem zijne betrekking neer te leggen. In 1870 was deze in zoover verbeterd, dat hij
andermaal den predikants-werkkring kon binnengaan. Hij werd toen predikant te
Ossendrecht, maar verwisselde die gemeente in 1872 met Kedichem, om van daar
in 1877 naar Krommenie te vertrekken. Reeds in Nov. 1878 nam hij van die gemeente
afscheid. Thans echter was de reden waarom hij zijne betrekking nederlegde eene
andere. Hij kon het met zijn geweten niet overeenbrengen, predikant in de Ned. Herv.
kerk te blijven.
Zijn besluit, dat hem heel wat moeite kostte en bewijst hoe ernstig hij zijn taak
opvatte en hoe nauwgezet van geweten hij was, stond in verband met den kerkelijken
strijd van die dagen.
Hij zelf heeft in de Hervorming van 12 Oct. '78 uiteengezet wat hem tot dien stap
dreef.
De Synode had de herziening van het Reglement op het Examen, voor de
aanstaande proponenten, in verband met de nieuwe wet op het Hooger Onderwijs in
behandeling genomen. Daarbij kwam een voorstel, van moderne zijde ingediend, ter
tafel. Het had de strekking om aan de formule, die de proponenten hadden te
onderteekenen, wat daarin van confessioneele strekking was te ontnemen. De Synode
had dit voorstel afgewezen en de oude formule ongewijzigd gehandhaafd. Had men
vroeger de formule zonder erg onderteekend, zonder daarmee een leerstellige
belijdenis af te leggen, daar waren er van oordeel, dat de Synode door haar weigering
om thans, bij den bestaanden kerkelijk-confessioneelen strijd, in de formule eenige
wijziging toe te staan, de confessioneele be-
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teekenis ervan versterkt had, in die mate dat thans geen moderne predikanten haar
meer konden onderteekenen. Ook Rovers was van dat gevoelen.
‘Mijns inziens’, zoo schreef hij, ‘heeft deze verklaring ook voor hen die haar
vroeger onderteekenden, eene andere beteekenis gekregen, nadat de Synode geweigerd
heeft haar te veranderen, niettegenstaande de bedenkingen, daartegen bij herhaling
ingebracht. Wat mij betreft, het was mij onmogelijk, om met een goed geweten in
een genootschap te blijven, waarin van de aanstaande evangeliedienaren o.a. de
belofte gevraagd wordt, ‘dat zij den geest en de hoofdzaak der leer, welke in de
aangenomen formulieren van eenigheid der N.H. kerk begrepen is, getrouwelijk
zullen handhaven’ enz. Nu de toegang voor geestverwanten onmogelijk gemaakt is,
voelde ik mij bezwaard, om mijn betrekking te blijven vervullen. Het spreekt van
zelf, dat ik over niemand een oordeel vel, die een anderen weg meent te moeten
volgen.’
Er bleef inderdaad naar het oordeel van de groote meerderheid der moderne
predikanten een andere gedragslijn over.
Het vorige jaar hadden de heeren Hugenholtz te Amsterdam hun
predikantsbetrekking neergelegd en de Vrije Gemeente gesticht, door gelijksoortige
motieven geleid als waardoor thans Rovers zich liet gezeggen, en die toen hem niet
gebracht hadden tot zulk een stap. Men moet die dagen mede beleefd hebben of zich
althans geheel kunnen verplaatsen in de kerkelijke atmosfeer, die toen heerschte, om
het te kunnen begrijpen dat zoo verschillende gedragslijn oorbaar en geboden werd
geacht door mannen, wier gewetenstrouw niemand in verdenking zou willen brengen.
Maar ook wie niet zich onder den
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gewetensdrang voelden, waaraan Rovers zich gewonnen gaf, wisten te waardeeren
den eerlijken zin waarvan zijn stap getuigde.
Dat geen afkeer van het predikambt, allerminst van den godsdienst hem dreef, was
aan ieder bekend. De toespraak waarmede hij in 1877 zijn bediening in Krommenie
aanvaardde, en die waarmede hij haar in 1878 neerlegde gaf hij vereenigd in 't licht1.
‘Naarmate een zekere tijdgeest’, zoo getuigde hij daarin o.a. ‘den godsdienst
vijandiger is geworden en zich krampachtig aan de stoffelijke wereld vastklemt, heb
ik zoo mogelijk nog levendiger zijn hooge waarde en onmisbaarheid voor de kinderen
van onzen tijd leeren beseffen. Wanneer de staf des geloofs hun ontvalt, dan dreigt
de ernst des levens bij hen verloren te gaan, terwijl hun gouddorst en winzucht, hun
pogen naar ijdelheid en vermaken grenzeloos zouden worden.’
Ook nadat hij het predikambt had neergelegd trad hij overal, waar men dit wenschte,
in godsdienstoefeningen en afdeelingen van den Nederlandschen Protestantenbond
op. Toen hij zich in Haarlem metterwoon had gevestigd, nam hij van 1880-'84 deel
aan het geven van lessen aan de godsdienstschool der Vrije Gemeente te Amsterdam.
Ook toen hij later in Arnhem en Utrecht woonde vond hij gelegenheid om
godsdienstonderwijs te geven. Met groote ingenomenheid nam hij deel aan de
opleiding van hen die de acte van godsdienstonderwijzer (-es) vanwege den
Protestantenbond wenschten te ontvangen. In Utrecht, waar hij zijn laatste levensjaren

1

Gedachtenis. Eerste en laatste toespraak gehouden te Krommenie op 16 September 1877 en
3 November 1878, door Dr. M.A.N. Rovers. (ten voordeele der Kerk) Krommenie, W. Floor
1878.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

249
doorbracht, vond hij een kring van theologen, waartoe de proff. Valeton, Baljon,
Cannegieter behoorden, bij wie hij zich gaarne aansloot en die hem wisten te
waardeeren. Dit bleek toen hij in Juli 1898 werd ten grave gedragen. Familieleden
volgden niet in den lijkstoet; alleen vrienden uit Utrecht en van elders. Uit hun naam
voerde Prof. W.C. van Manen, een der jongeren van zijn Utrechtsche studiegenooten,
het woord bij zijn graf. Bloedverwanten van nabij bezat hij niet. In eenzaamheid
leefde hij de eerste jaren in zijn pastorie. Daarna, tot zeven jaar voor zijn dood, leefde
hij in gelukkigen echt met Mej. F.L. Hinlopen. Zijne vrienden ervoeren hoezeer zij
zijn huis vriendelijk en gezellig maakte. Dit deed ook - hoe gaarne erkende hij het Mej. M. Geveke, die na haar dood zijn huishouding zeven jaar lang bestuurde. Zijn
huwelijk bleef kinderloos. Maar een ouderloos meisje werd als kind aangenomen en
het echtpaar wijdde haar zijn ouderlijke zorg en liefde, tot zij in het huwelijk trad
met den heer Hugenholtz, het tegenwoordig lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.
Gedurende al deze jaren, behalve de laatste anderhalf jaar van zijn 64-jarig leven,
toen, naar 't schijnt in verband met zijn oude kwaal, zijn geheugen verdween en zijn
geest een algeheele verstomping onderging, bleef hij zich aan zijn geliefkoosde
studiën wijden.
Hoe vlijtig hij arbeidde, van hoeveel hij kennis nam en hoezeer hij er naar streefde
zijn kennis aan anderen mee te deelen, blijkt uit de reeks van geschriften, die van
zijne hand verscheen. Behalve artikelen in tal van periodieken gaf hij achtereenvolgens
boeken in het licht waarin hij bij voorkeur de vruchten zijner studiën op het gebied
der geschiedenis van het Christendom der
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drie eerste eeuwen, en van het historisch kritisch onderzoek der geschriften van het
Nieuwe Testament ten beste gaf. In 1876 zag het licht: Schets van de geschiedenis
der Nieuw-Testamentische letterkunde, waarvan ten bate van het godsdienstonderwijs
een verkorte uitgave verscheen, die veel waardeering vond (De boeken van het Nieuwe
Testament 1877). Daarvan werd een tweede geheel herziene druk bezorgd in
Nieuw-Testamentische Letterkunde (1888). In 1884 was zijn Schets van de
geschiedenis van het Christendom verschenen, in 1886 in een tweeden druk veel
uitgebreid tot een Geschiedenis van het Christendom. In 1888 verschenen
Apocalyptische Studiën en in 1897 verzamelde opstellen van zijne hand als
Levensbeelden.
Voor talloos velen echter heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door de redactie
van de Bibliotheek van Moderne Theologie en Letterkunde in 1881 over te nemen,
toen de heer J.H. Maronier, die haar had in 't leven geroepen, de redactie ervan staakte.
Onder zijne leiding verschenen daarvan dertien zware deelen. In de Leestafel van dit
tijdschrift, in elke driemaandelijksche aflevering, gaf hij een min of meer uitgebreid
overzicht of een beoordeeling van boeken die in binnen- en buitenland het licht zagen.
Onder de oorspronkelijke stukken die er in werden opgenomen, waren er jaarlijks
een paar van zijne hand. De keuze der artikelen uit buitenlandsche tijdschriften
bewees zijn uitgebreide lectuur en tevens hoezeer hij bleef medeleven met zijn tijd.
Wel menigeen die geen uitgebreid leesgezelschap tot zijn dienst of geen bibliotheek
in zijn nabijheid had, heeft hij met die Bibliotheek, gelijk Maronier dit had gedaan,
den grootsten dienst bewezen. Door wel velen werd het als een gemis gevoeld, toen
de uitgave er van in 1893 door hem werd
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gestaakt. Toch, bij de dalende belangstelling in theologische lectuur, kon zij niet
worden volgehouden. De uitgave kwam hem ook finantieel op te groote offers te
staan. Maar door de zorg die hij er aan had gewijd, en de studie die ze hem gekost
had, mocht hij aanspraak maken op erkentelijke waardeering. In ruimen kring heeft
hij die gevonden, voor velen een ‘moderator’ gelijk hij reeds als student in kleinen
kring was geweest.
Zoo heeft hij den titel van Theologiae Doctor met eere gedragen. Hij heeft
gewoekerd met de talenten, die hem geschonken waren en behoord tot degenen die
den fakkel, aan anderer vuur ontstoken, volijverig en volvaardig toereiken weer aan
anderen, opdat zij voor hun fakkel er licht aan ontleenen. En ook als mensch heeft
hij meerderen goed gedaan met zijn hartelijkheid en hulpvaardigheid en menigeen
zijner vrienden met zijn bewijzen van vriendschap verkwikt.
Rovers was met aardsche goederen gezegend en had een milde hand. Tal van
instellingen en stichtingen heeft hij bij testament bedacht, nadat hij ze bij zijn leven
had gesteund. Maar men bemerkte er niets van bij zijn leven. Zoozeer had hij er een
afkeer van, als een weldoener bekend te staan, dat hij eens zijn steun aan een inrichting
heeft ontzegd, toen zij, tegen zijn uitgedrukten wil, ook maar met zijn initialen hem
als gever had bekend gemaakt. Doch dit behoort tot zijn intieme leven, dat slechts
weinigen hebben gekend, want voor zeer weinigen heeft hij het geopend. Voor wie
het geopend was - zij hebben er het licht in zien branden van een kinderlijk geloof
en er in leeren kennen een goed hart en een warm gemoed.
J. VAN LOENEN MARTINET.
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Geschriften van Dr. M.A.N. Rovers.
Disquisitio de Paulo religionis christianae Apologeta, 1860.
De Synoptische Evangeliën met Inleiding en Aanteekeningen, 1863.
De Theologie in Nederland, 1863.
Heeft Paulus zich ter verdediging van zijn apostelschap op wonderen beroepen?
1870.
Beroemde Amerikanen door Theod. Parker. Met aanteekeningen. 1872.
Open brief aan Jhr. Mr. M.J. Schuurbeque Boeye, 1874.
Geschiedenis der N.T. Letterkunde, 1874-1876.
De boeken van het N. Testament, 1877.
Dr. A. Pierson's Afscheid van de Theologie, 1879.
Uit het Oudste Christendom (uitg. met Dr. B. Tideman Jzn.), 1880.
Schets van de geschiedenis van het Christendom, 1883, 1884 (3 stukken).
Legenden en Levensbeelden, 1885.
Geschiedenis van het Christendom (2de verm. en verbet. druk), 1886.
N.T. Letterkunde (Tweede geheel omgewerkte druk), 1888.
Apocalyptische Studiën, 1888.
Het Passiespel te Oberammergau, 1890.
Een woord naar aanleiding van Jhr. Rochussen's ‘Christen of Modern?’ 1891.
Levensbeelden, 1893.
Een woord naar aanleiding van Dr. Blok's Rede over de Jezuieten, 1893.

Behalve de Leestafel (van Juli 1880-April 1893) in de Bibliotheek van
Moderne Theologie en Letterkunde:
1873

Een nieuw werk van Renan.

1880

Straatman's jongste hypothese.

1881

Het Passiespel te Oberammergau.

1881

Een nieuwe bron voor onze kennis van
Jezus.

1881

De legenden der bovennatuurlijke
Christusbeelden.
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1882

De legende der ontdekking van het heilige
Kruis.

1882

Flavia Domitilla.

1882

Een Philonist in onzen tijd (Dr. Emanuel
Marius: Die Persönlichkeit Jesu Christi.)

1883

Een misverstand. (De hypothese-Loman).

1883

Iets over het scepticisme.

1884

Het Christendom der eerste eeuw.

1885

Antwoord aan J.C. Matthes (Over het
Christendom der eerste eeuw).

1885

Een belangrijke ontdekking. (De leer der
twaalf Apostelen).

1886

Uit het oudste Christendom.

1887

Nog eens: Verisimilia.

1888

Descartes en Christina van Zweden.

1889

Een nieuwe hypothese over het ontstaan
der Openbaring van Johannes (Hypothese
van E. Vischer).

1889

Een kerkelijke vredeleus (‘Eenheid in het
noodige’ enz.).

1889

Ter gedachtenis (Prof. Rauwenhoff).

1890

De godsdienst in het Nieuwe Testament.

1890

Nog een bestrijder van de eenheid der
Johannëische Apocalypse (Friedrich
Spitta).

1891

Opmerkingen naar aanleiding van een
nieuwen Commentaar op den brief aan
de Galaten (Van Dr. Baljon).

1891

De Chronologische volgorde der brieven
van het N.T.

1891

De jongste ontdekkingen in Engeland
(Edwin Johnson's The rise of
Christendom).

1892

Een nieuw werk over de Evangeliën
(Orelo Cone, Gospel-Criticism and
Historical Christianity).

1892

Een feestdag te Leiden. (Ter gedachtenis
van John Robinson).
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Iets over Ernest Renan.

1893

Een nieuwe ontdekking (Het Evangelie
van Petrus).

In het Theol. Tijdschrift:
1868

Nog iets over de laatste hoofdstukken van
Paulus' brief aan de Romeinen.

1868

Beoordeeling van H. Späth's ‘Nathanaël’.

1869

Eene strijdigheid weggenomen?

1869

Beoordeeling van Dr. Prins' ‘De maaltijd
des Heeren’.

1870

Is 2 Kor. XII:12 gëinterpoleerd?

1873

Een paar hoofdstukken uit de
Johannes-literatuur van den jongsten tijd.

1874

De nieuwe wetenschap en het nieuwe
geloof.

1877

Een poging tot rehabilitatie van Petrus.

1877

Een bloemlezing uit het Nieuwe
Testament.

1878

Over de methode van Renan.

1879

De gemeente te Rome tijdens het leven
der Apostelen, volgens Straatman.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

254

1881

De marteldood van Polycarpus.

1882

Het ontstaan der Apocalypse.

1886

Een Apocalypse uit de derde eeuw.

1886

De eenheid der Apocalypse.

1887

Priscillianus redivivus?

1888

Een heidensche Apocalypse.

1888

De jongste hypothese over den oorsprong
der Johannëische Apocalypse.

1889

Een nieuwe hypothese over de
Apocalypse van Johannes.

1893

Een nieuwe kerkgeschiedenis.

1893

Een poging tot oplossing van het
Synoptisch probleem.

1894

De invloed van Dionysius Areopagita.

1894

De samenstelling en de tijd van het
ontstaan der Johannëische Openbaring.

1895

Heeft Lukas de werken van Josephus
gekend en gebruikt? Voorts
boekbeoordeelingen en aankondigingen.

In De Tijdspiegel:
1882

Een secte der Mystieken (Kwakers).

1884

Een vergeten ketter uit de 16e eeuw (Seb.
Franck).

1884

Een vijfhonderdjarige gedenkdag
(Wickliff).

1890

Ralph Waldo Emerson.

1894

De oorsprong van het Christendom.
Volgens de nieuwste onderzoekingen.

1895

Geluk (Hilty).

1897

Een vierhonderdjarige gedenkdag
(Melanchton).
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In De Gids:
1868

De illusie der Moderne harmonistiek
(Over Bungener's St. Paul).

1880

Een belangrijke vondst (Descartes, La
Princesse Elisabeth et la reine Christine
d'après des lettres inédites par A. Foucher
de Careil).

In het Bijblad van De Hervorming:
1882

Referaat ter Vergadering van Moderne
Theologen, over John Caird's Philosophy
of religion Ch. IX.

1887

Referaat ter Vergadering van Moderne
Theologen: Hoe te oordeelen over
Syncretistische voorslagen?

1887

De meest gezaghebbende onder de
intellectualisten.

1892

Referaat over Dr. van Dijk's
bijbelbeschouwing,

1893

Over Renan.

1894

Gesprek tusschen een Wijsgeer, een Jood
en een Christen uit de 12e eeuw
(Abaelard's Dialoog).

1894

Middeneeuwsche kritiek op bijbelplaatsen
(Heloissae Problemata cum M.P.
Abaelardi solutionibus).
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1894

Hebben de Grieksche Mysteriën invloed
geoefend op den Christelijken cultus?

1895

Een nieuw leven van Jezus (Van Dr.
James Stalker).

1895

Een belangrijke ontdekking (Het
Sinaitisch handschrift.)

1896

Prof. Blass en de Lucanische geschriften.

1897

De brief van Jacobus volgens de jongste
onderzoekingen.

In de Stemmen uit de Vrije Gemeente:
1882

De hypothese van Prof. Loman.

1894

Protop Chunder Mozoomdar.

1895

Jezus volgens Renouvier, Etienne
Coquerel en J. Estlin Carpenter.

In de Godgeleerde Bijdragen:
1862

De nieuwste onderzoekingen over den
oorsprong en de onderlinge verhouding
der Synoptici.

In de Evangeliespiegel:
1865

De Bergrede van Jezus naar de berichten
van Mattheüs en Lukas.

In het Godsdienstig Album:
1877

Een Bijbel der menschheid.
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In Geloof en Vrijheid:
1878

Brief aan Dr. von Baumhauer.

In de Volksbibliotheek:
1879

Petrus te Rome?

In de Bijbelvriend:
1876

Was Paulus een leerling van Gamaliël?

In De Onderzoeker (Kaapsch blad):
1868-1870

Maandelijksche overzichten over het
godsdienstig en kerkelijk leven in
Nederland.

In De Opwekker:
1865

Het gebed.

In Geloof en Leven:
1867

Onze afgoden.
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1868

Tegenstellingen van Jezus.

1869

Het Kerstfeest.

1870

Twijfelmoedigheid en hoop.

1870

Petrus- en Paulusdag.

1873

Tot vrijheid geroepen?

1874

Godsdienst en zedelijkheid.

1875

G.E. Lessing.

1876

De goede Vrijdag.

1879

Wetenschap en geloof.

1880

Buddhisme en Christendom.

1881

Maria Hemelvaart.

1882

Uit het leven van een groot man.

1886

Verdraagzaamheid en waardeering.

1887

Nathan de Wijze.

1890

Godsdienst en vrijheid.

1891

Helden.

1892

De belijdenis van een groot man.

In de Vaderlandsche Letteroefeningen:
1870

Elizabeth Charlotte van de Paltz.

1876

Een honderdjarig feest.

In de Volksalmanak van het Nut:
1877

Abigaïl Adams.

1878

Keshub Chunder Sen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

In Los en Vast:
1879

De buddhistische nuance der moderne
richting.

In Mannen van Beteekenis:
1877

F. Max Müller.

1878

Keshub Chunder Sen.

1880

Ralph Waldo Emerson.

1882

Dean Arthur Stanley.

1885

George Bancroft.

In Uit velerlei pen:
1893

Karakter.

In de Levensberichten van de Maats. der Ned. Letterk.:
1897

Levensbericht van Dr. F.W.B. van Bell.

Uitgesproken in de Sectie voor Letterkunde van het Utr. Gen. voor K. en
W.
1893

De invloed der grieksche zedeleer op de
christelijke.
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1895

Het onlangs op den Sinaï ontdekte
palimpsest.

1897

Is het wenschelijk dat een tweede
Congres der godsdiensten in 1900
gehouden zal worden?

In het Zeitschrift für Wissenschaftliche Theologie:
1882

Die Anwendung der Conjecturalkritik auf
den Text der neutestamentlichen
Schriften.

1889

Verisimilia?

In de Revue de l'histoire des religions:
1895

L'Apocalypse Johannique, sa composition
et sa date.

In de Monatsheften der Comenius-Gesellschaft:
1893

Ein Friedensspruch.

Godsdienstige toespraken:
1866

Bij de bevestiging van nieuwe lidmaten
(afz. uitgegeven).

1867

Gedachtenis. (afz. uitgegeven).

1870

Het geloof in Gods genade.
(Stuiverspreeken).

1871

De strijd van Jezus voordat hij optrad in
het openbaar. (Stuiverspreeken).

1872

Het Paaschevangelie. (Stuiverspreeken).
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1874

De Dianadienst te Efeze.
(Stuiverspreeken).

1876

Het geloof behouden. (Onze
godsdienstprediking).

1878

Eerste en laatste toespraak, gehouden te
Krommenie (afz. uitgegeven).

1879

Verlaten en toch krachtig. (Onze
godsdienstprediking).

1880

Vertrouwen en vrees. (Onze
godsdienstprediking).

1882

IJveraars voor het goede. (Onze
godsdienstprediking).

1883

Strijd en overwinning. (Onze
godsdienstprediking).

1888

Op de hoogte. (Onze
godsdienstprediking).

1894

Waarvoor leven wij? (Onze
godsdienstprediking).

1895

Pinksteren. (Onze godsdienstprediking).

1896

Hervormingsdag. (Onze
godsdienstprediking).

Voorts artikelen in Het Volksblad (Red. de Bosch Kemper) 1865-1869; Ons Streven,
1870-1874; Vrij en Vroom, Juli 1887 en Oct. 1891; De Protestant, 1886; Nieuw
Leven, 1889-1894; Nieuw kerkelijk Weekblad, 1869-1872; De Hervorming,
1873-1895; Ned. Spectator, 1877 en 1881; De Amsterdammer, 1880-1882; en artikelen
van stichtelijken aard in Het Morgenlicht en Godsdienstig Dagboek.
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Levensbericht van Dr. A.R. Ruitenschild.
‘Uit het oog, uit het hart.’ Hoe vaak wordt de waarheid van dit spreekwoord
aanschouwd en ervaren. De groote menigte vergeet spoedig, wat zij, die heengingen,
zijn geweest en wat zij hebben gedaan. Voor een oogenblik moge zij stilstaan, wanneer
een der leiding-gevende mannen wordt weggenomen - welhaast laat zij zich weder
medevoeren door den maalstroom des levens, zich overgevende aan de nieuwe
indrukken, die zij ontvangt. En toch, toch blijft het altijd waar, wat zoovele eeuwen
reeds geleden gezegd is, dat ‘de gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening zal
zijn’1. Waar dus een zoodanige wordt weggenomen, zal steeds een grooter of kleiner
kring van menschen worden gevonden, voor wie het, zoolang zij ademhalen, een
voorrecht zal wezen - al wekt het ook weemoed in hun hart - zich telkens weder voor
den geest te roepen het beeld van hem, die door zijn heengaan een ledig bij hen
achterliet. En tot dezulken behoort ongetwijfeld ook hij, wiens levensbericht hier
eene plaats zal vinden.

1

Spreuken 10 vs. 7a.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1902

259
Adam Ritske Ruitenschild werd den 11den April 1831 te Zutfen geboren. Hij is de
eenige zoon geweest van Dr. Gerrit Ruitenschild, in later tijd den bekenden
hofprediker van Z.M. Koning Willem den Derde, en van Vrouwe Helena Christina
Bruin, dochter van den Heer A. Bruin, Raad en Wethouder der stad Leiden. Reeds
in zijne jeugd openbaarde zich bij hem de lust voor het predikambt, die door zijne
ouders met blijdschap werd opgemerkt en diensvolgens op opvoedkundige wijze
werd aangevuurd en aangewakkerd. Zijne vrome moeder zocht reeds vroegtijdig
heilige indrukken bij hem te wekken en zijn godvreezende vader hield zich zooveel
mogelijk met hem bezig. Tot in zijne laatste levensjaren sprak Ruitenschild nog
gaarne van het vele, dat hij aan zijnen vader te danken had. Groot is trouwens de
invloed geweest, dien deze ernstige, geleerde en veelzijdig ontwikkelde man op
zijnen zoon heeft uitgeoefend, vooral in diens jongelingsjaren.
Het eerste schoolonderricht ontving Ruitenschild te 's-Gravenhage, waar zijn vader
in 1834 het predikambt had aanvaard. Het was de bekwame onderwijzer Beekman,
aan wiens zorgen hij als zesjarige knaap werd toevertrouwd en onder wiens leiding
hij zulke goede vorderingen maakte, dat hij op twaalfjarigen leeftijd met hoogen lof
tot het gymnasium kon worden toegelaten. Bij het verlaten van de lagere school werd
hem dan ook het getuigenis gegeven, dat hij zich steeds als een der ijverigste
leerlingen had betoond en behoorde tot hen, voor wie het onderwijs het meest
vruchtdragend was geweest.
Op het gymnasium genoot hij het onderricht van mannen als Beynen, Schey en
Bax, die hem inleidden in de schatten der Grieksche en Romeinsche letterkunde en
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die de liefde voor de klassieke letteren bij hem deden ontwaken. Ook hier bleek
Ruitenschild een uitnemend leerling te wezen. Als de eerste der hoogste klasse verliet
hij in 1849 de Rector-school met het houden van eene oratio ‘de verae gloriae studio
apud antiquos’, nadat hij het jaar te voren als primus van de vijfde naar de zesde
klasse was overgegaan en bij die gelegenheid had uitgesproken eene oratiuncula ‘de
aurea mediocritate ab Horatio commendata in ode decima Carminum, libro secundo.’
Reeds in de eerste klasse der Latijnsche school gaf Ruitenschild blijken van eenen
goeden aanleg voor voordragen en reciteeren, zoodat de praeceptor, de aesthetisch
hoog ontwikkelde Dr. Beynen, in den twaalfjarigen knaap eenen toekomstigen
redenaar ontdekte en voorspelde.
Op achttienjarigen leeftijd kwam Ruitenschild als student aan de Leidsche
Universiteit. Met opgewektheid begon hij hier zijne studiën onder de leiding van
mannen als Bake en Cobet voor de letteren, als Rutgers en Juynboll voor het
Oostersch, als Verdam (een vriend en tijdgenoot van zijnen vader) voor de Wiskunde.
Nog vóór de wintervacantie deed hij zijn mathesis-examen ‘niet zonder lof.’ En
weldra werd dit gevolgd door het propaedeutisch examen, dat ‘met glans’ werd
afgelegd. Zoo stond dan de weg open voor zijne eigenlijke theologische studiën en
zagen weldra de Hoogleeraren Kist, van Oord en Scholten hem onder hun gehoor.
Hoog zijn deze mannen steeds door Ruitenschild gewaardeerd en ten allen tijde was
hij hun dankbaar, dat zij hem met eenen meer intiemen omgang hebben willen
vereeren.
In den lateren tijd van zijn academisch leven genoot hij ook het onderwijs van den
hoogleeraar Niermeijer, die toen tot professor was benoemd. Diens colleges over
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de verklaring van het Nieuwe Testament werden door Ruitenschild zelfs in zijne
latere levensjaren nog altijd zeer geprezen. Niet anders dan met grooten lof kon hij
gewagen van hetgeen hij daardoor had geleerd.
In zijn laatste studiejaar volgde hij de colleges van Prof. Kuenen over het Oude
Testament. Hoog stond ook deze leermeester bij hem aangeschreven als geleerde en
als mensch, doch dit belette hem niet zich schrap te zetten tegenover diens
beschouwing van de boeken des Ouden Verbonds. In die opvatting heeft Ruitenschild
zich nooit kunnen vinden, ook niet, toen door vele onder de orthodoxe geleerden de
methode van Kuenen, Wellhausen, Graf werd gevolgd en de resultaten van hun
kritisch onderzoek voor een grooter of kleiner deel werden aanvaard. Tot in het laatst
van zijn leven, doch meest in meer intiemen kring, kon hij zijne droefheid er over
uitdrukken, dat de critiek zich niet ontzag op schennende wijze hare hand te slaan
aan het Woord van God.
De verwachtingen, door den gymnasiast Ruitenschild gewekt, zijn door den student
Ruitenschild niet teleurgesteld. De Hoogleeraar Niermeijer moet bij meer dan eene
gelegenheid hem hebben genoemd als een van de beste oudere theologische studenten,
die hij aan de Academie had gevonden. Trouwens in October 1853 werd Ruitenschild
candidatus theologiae met den eersten graad, en dit was inderdaad eene
onderscheiding, daar van de 15 studenten, die in 1853 het candidaatsexamen aflegden,
slechts twee, Ruitenschild en de vroeggestorven Koolhoven, den hoogsten graad
behaalden.
Spoedig na zijn candidaatsexamen hield hij de toen vereischte twee voorstellen,
het eene over Mattheus 18 vs. 35, het andere over Genesis 21 vs. 17. Naar het
getuigenis zijner vrienden moeten beide stukken zeer goed zijn geweest.
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In Februari 1854 deed Ruitenschild zijn doctoraal examen, terwijl hij in Mei 1855
voor het provinciaal kerkbestuur van Zeeland zijn proponentsexamen aflegde en
daarmede beroepbaar werd in de Ned. Herv. kerk. Toch zouden er nog twintig
maanden verloopen, aleer hem de herderstaf in de handen zou worden gelegd.
In dien tusschentijd werd het hem vergund de ‘summi honores in theologia’ te
verwerven. Dit geschiedde in September 1855, toen hij promoveerde op eene
dissertatie ‘de literarum Sacrarum exemplo ad illud quod prodest accommodate
docendi, per saeculorum decursum saepius neglecto, tamen summopere observando.’
Van meer dan eene zijde werd deze arbeid gunstig gerecenseerd. In ‘de boekzaal der
geleerde wereld’ werd met lof gesproken van de groote belezenheid des schrijvers
op het gebied van de kerkvaders en het stuk in zijn geheel geprezen als eene proeve
van degelijke studie. Ruitenschild's promotor, de hoogleeraar Kist, moet, naar het
getuigenis van tijdgenooten, op zijne colleges de dissertatie meer dan eens met
instemming hebben genoemd en aangehaald.
Van September 1855 tot November 1856 oefende Ruitenschild zich onder de
leiding van zijnen vader in de practische bezigheden, die tot het ambt van herder en
leeraar behooren. ‘Op beroep’ predikte hij echter niet. Toch zou hij weldra een beroep
ontvangen. In Juni 1856 had hij te Oegstgeest voor den in die gemeente staanden
predikant eene liefdebeurt vervuld. De leerrede, door hem bij die gelegenheid
gehouden naar aanleiding van de woorden uit Openbaring 7 vs. 9-17, was zoozeer
in den smaak der gemeente gevallen, dat de wensch opkwam hem als predikant te
bezitten. Aan dit verlangen nu kon betrekkelijk spoedig worden voldaan, daar
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de gemeente weinige maanden na het optreden van Ruitenschild vacant werd door
het vertrek van haren leeraar en de kerkeraad aanstonds bereid was zich naar den
wensch der gemeente te schikken. De kerkeraad had n.l. nog nimmer een beroep op
een proponent uitgebracht, maar meende voor ditmaal eene uitzondering te kunnen
maken. Zoo werd dan in November 1856 Ruitenschild beroepen als predikant van
Oegstgeest.
Nadat dit beroep door hem was aangenomen, begaf hij zich ook spoedig naar zijne
eerste gemeente. Op den laatsten Zondag van Januari 1857 deed hij zijne intrede met
het midden-gedeelte van Johannes 21 vs. 15, na des voormiddags door zijnen vader
tot de gemeente te zijn ingeleid en bevestigd met eene leerrede over Mattheus 10 vs.
32, 33.
In Oegstgeest heeft Ruitenschild menige goede ure genoten. Intusschen ontbrak
het ook aan moeielijkheden niet. Menigmalen had hij te kampen met eenen geest
van onverschilligheid, ja van vijandschap tegen den levenden Christus. Velen in de
gemeente, vooral uit den gegoeden burgerstand, lieten zich door dien geest leiden
en beheerschen. Onkundig als zij waren in de dingen des geestelijken levens, stelden
zij er hunne eer in ‘ongeloovig’ te heeten. Tegenover dezulken heeft Ruitenschild
immer pal gestaan. Nooit heeft hij getracht de gunst en de vriendschap dier menschen
te winnen door te schipperen met de geopenbaarde waarheid Gods of door te schikken
en te plooien op het terrein der beginselen.
Integendeel heeft hij zich - zooals hij later zelf moest erkennen - vooral in den
eersten tijd, wel eens door het vuur der jeugd laten verleiden om hen te kras aan te
pakken en te heftig tegen hen op te treden. Toch had ook deze tegenstand zijne goede
zijde. Hij was voor den
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jeugdigen dienaar des Woords een krachtige prikkel, om steeds duidelijker te doen
uitkomen en met toenemenden nadruk te verkondigen, dat er voor arme zondaars
alleen heil is in den vollen Christus der Schriften, in het Vleeschgeworden Woord.
Gedurende zijn langdurig verblijf te Oegstgeest - hij stond er 19 jaren - ontving
Ruitenschild menig beroep waarvoor hij evenwel meende te moeten bedanken. Op
die beslissingen had vooral grooten invloed de nabijheid van zijne ouders, die te
's-Gravenhage woonden, terwijl uit dat oogpunt niet minder van belang was de
omgang, dien hij had met professoren en andere geleerden te Leiden.
In dit tijdperk van zijn leven valt het begin van zijne vriendschap met den bekenden
Dr. Schotel. Gesprekken, met dezen geleerde gehouden over Vaderlandsche
geschiedenis, waren voor hem de eerste aanleiding tot het schrijven van zijn werk:
‘De graven onzer Vorsten’, dat door hem werd opgedragen aan Z.M. Willem den
Derde, Koning der Nederlanden. Door velen werd dit boek met ingenomenheid
ontvangen, terwijl deskundigen het gunstig beoordeelden, wat vorm en inhoud betreft.
Doch welhaast zou Ruitenschild den herderstaf te Oegstgeest nederleggen om dien
elders op te nemen. In November 1875 vervulde hij te Utrecht voor den predikant
J.W. Felix eene Zondag-avondbeurt in de Domkerk, sprekende over 1 Corinthe 1 vs.
18. Deze leerrede heeft blijkbaar eenen goeden indruk gemaakt, want reeds den
volgenden dag werd Ruitenschild op het drietal geplaatst en acht dagen daarna werd
hij met algemeene stemmen beroepen. Aan deze roepstem heeft hij gehoor gegeven,
en zoo vertrok hij naar Utrecht, waar hij tot zijnen dood zou arbeiden in den wijngaard
des Heeren. Op den 23sten April 1876 deed hij des avonds zijne intrede
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met eene leerrede over Handelingen 4 vs. 11 en 12, nadat hij door zijnen vader in
eene voormiddag-godsdienstoefening was bevestigd met de woorden uit 2 Timotheus
4 vs. 5b-8.
In Utrecht heeft Ruitenschild steeds veel waardeering ondervonden. Hij deed zich
daar kennen als een man des vredes. Wars van partijzucht, kon hij zich niet vinden
in wat men gewoonlijk ‘drijven’ noemt. Hij voor zich wenschte niet anders dan te
prediken Jezus Christus en Dien gekruist en Dien opgewekt uit de dooden. Zijn
verlangen was zondaren te mogen leiden naar den voet van het kruis en de gemeente
op te bouwen in haar geloof.
In het herderlijk bezoek was hij bijzonder ijverig en getrouw. Zelfs in zijne laatste
levensjaren was het niet vreemd hem des ochtends reeds om acht uur op het pad te
zien om aan te kloppen aan de woningen zijner wijkbewoners; menige student is
door hem op zijne legerstede verrast. Hadden in de gemeente droevige sterfgevallen
plaats, Ruitenschild ging om te weenen met de weenenden; waren er lijdenden of
bedrukten, Ruitenschild verzuimde niet een blijk te geven van zijne sympathie; waren
er blijden, Rustenschild kwam om te deelen in de vreugde.
Aan catechisanten heeft het hem te Utrecht nooit ontbroken. Velen begeerden door
hem te worden onderricht in de waarheid des heils, en menigeen is door hem gebracht
tot de belijdenis des geloofs.
Als prediker had Ruitenschild zijne eigenaardige gaven. Altijd deftig in zijn
optreden, paarde hij gemoedelijkheid aan ernst. De zoon van den hofprediker was
steeds in hem te herkennen; dit was trouwens niet alleen op den kansel het geval, dit
had overal plaats, waar men hem ontmoette, niet het minst, wanneer hij op eenen
bepaalden dag der week ‘ontving.’ Zijne leerredenen
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troffen menigmalen door oratorische wendingen. Wanneer hij ze voordroeg, rolde
zijne stem statig en plechtig door de hooge gewelven der Utrechtsche kerkgebouwen.
Indrukwekkend was het soms, hem te hooren. Ik herinner mij, hoe hij op eenen
Oudejaarsavond - het was voor de eerste maal, dat ik onder zijn gehoor zat - zijne
prediking begon met de woorden: ‘Een steen is zwaar en zand is zwaar, doch zwaarder
dan die beide is de ure des scheidens’ en op treffende wijze het zware, waarvan hij
sprak, weergaf door den toon en den klank zijner stem. Op eenen anderen keer, het
was in de lijdensweken, had hij te preeken over het zeggen van de Joden tot den
stadhouder Pontius Pilatus: ‘Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.’
Gekomen aan het slot zijner rede, waarin hij het vreeselijke dier zelfvervloeking had
aangetoond, mede door te wijzen op de droeve vervulling en hetgeen de Joden
daardoor reeds hebben moeten lijden, sprak hij ongeveer als volgt: ‘En nu, M.H. wij
herhalen die woorden nog eens, doch thans om ze te uiten als eene bede voor ons en
voor ons kroost. Het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden, reinige
ons en onze kinderen. Doch, terwijl wij dit smeeken voor onszelve, sluiten wij in
ons gebed mede in de Joden, door wier ongehoorzaamheid de zaligheid tot ons
gekomen is. En ziende op hen, vragen wij met al den drang onzer ziel: ‘Heere Jezus,
Uw bloed kome over hen en over hunne kinderen, hun allen tot eenen eeuwigen
zegen. Amen!’ Waarlijk, het was meer dan aangrijpend hem dat te hooren zeggen;
het drong door tot de ziel.
Het is dan ook te begrijpen, dat een man met dergelijke gaven meer dan eens werd
uitgenoodigd bij plechtige gelegenheden als feestredenaar op te treden, te meer, daar
hij niet alleen in den kring van geestverwanten,
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maar ook door andersdenkenden werd geacht. En, wanneer het gold plechtigheden,
die betrekking hadden op voorvallen in het Koninklijk Huis of op feiten uit de
Vaderlandsche Geschiedenis, dan liet Ruitenschild zich geen tweemalen noodigen.
Van liefde voor Oranje en van liefde voor zijn vaderland gloeide zijn hart.
Aldus voerde hij tweemalen het woord ter gelegenheid van de feesten ter eere van
Graaf Jan van Nassau; de eerste maal bij het overreiken van eene medaille aan den
Raad der gemeente Utrecht in het najaar van 1879, en voor den tweeden keer bij de
onthulling van het standbeeld van Graaf Jan op den 15den October 1883. Bij de laatste
gelegenheid werd hij na het eindigen van zijne rede aanstonds uitgenoodigd op de
vorstelijke tribune te komen, ten einde aan H.H.M.M. den Koning en de Koningin
te worden voorgesteld. De Koning wilde hem persoonlijk Zijnen dank betuigen en
Zijne hooge tevredenheid te kennen geven. Dat de rede door Zijne Majesteit met
ingenomenheid was gehoord, bleek weinige dagen later ook nog op andere wijze,
toen Ruitenschild benoemd werd tot ridder van den gouden leeuw van Nassau. Aan
deze Koninklijke onderscheiding werd in 1892 eene tweede toegevoegd. In dat jaar
n.l. benoemde H.M. de Koningin-Regentes hem tot ridder in de orde van
Oranje-Nassau.
Den 10den Juli 1884 herdacht hij in eene kerkrede, uitgesproken in de Buurkerk,
den dood van Prins Willem den Eerste. Als tekstwoord had hij gekozen het
middengedeelte van Exodus 19 vs. 4.
De 19de Februari 1887 zag hem optreden in de zaal van Tivoli, om eene redevoering
te houden naar aanleiding van den zeventigsten jaardag van Z.M. Koning Willem
den Derde.
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Toen het in 1888 vijf en zeventig jaren geleden was, dat Nederland werd bevrijd van
de Fransche overheersching, en op grond van die blijde herinnering feest werd gevierd,
was het Ruitenschild, die den 28sten November als feestredenaar in Tivoli eene
redevoering hield. Op verzoek van het genootschap ‘Kerkmuziek’ heeft hij den avond
daaropvolgende diezelfde rede nog eens uitgesproken in het gebouw van Kunsten
en Wetenschappen.
12 Mei 1889 deed hem weder de schreden richten naar ‘het Gebouw’, om ter
gedachtenis van de veertig-jarige regeering van Z.M. Koning Willem den Derde eene
feestrede te houden.
De vijf-en-zeventigjarige gedenkdag van den slag van Waterloo was oorzaak, dat
Ruitenschild op den 18den Juni 1890 in Tivoli het podium besteeg, terwijl hij, eveneens
in Tivoli, op den 31sten Aug. 1891 eenen ‘Welkomstgroet aan de Oud-strijders van
1830-31’ heeft gebracht.
Den 31sten Augustus 1898 werd het hem weder vergund eene feestrede te houden.
Hij was het, die in Tivoli het ‘inleidend woord’ had te spreken, waarmede de feesten
ter eere van de kroning van H.M. Koningin Wilhelmina begonnen. En toen in Utrecht
de huwelijksdag van onze geliefde Koningin niet onopgemerkt voorbijging, was het
Ruitenschild wederom, die den 7den Februari 1901 in Tivoli het ‘Feestwoord’ heeft
gesproken.
Over zijne redevoeringen werd doorgaans in de onderscheidene dagbladen een
gunstig oordeel geveld. En dat hij daarin zijne Christelijke overtuiging niet
verloochende, werd zelfs door andersdenkenden geprezen.
Toonde Ruitenschild aldus in Utrecht meermalen, dat hij medeleefde met het
Vorstelijk huis en met zijn volk, hij zou in die plaats ook haar vinden, die in alles
met hem wilde medeleven. Het was vrouwe Elisabeth Petro-
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nella Leonarda Gerlings, die in 1880 door den echt met hem vereenigd werd. Hoogst
gelukkig was hun beider huwelijksleven. Als eene teedere gade omringde zijne vrouw
hem met de blijken harer liefde. Zij was waarlijk eene hulpe tegenover hem. En
aangezien het huwelijk kinderloos bleef, kon zij niet slechts hare zorgen wijden aan
den man, dien zij liefhad, maar ook hem steunen in zijn ambtelijk werk.
In 1891 is Ruitenschild door Gods genadige bewaring uit een groot gevaar gered.
Het was ter gelegenheid van eene huwelijksbevestiging in de Domkerk. Hij zou van
den kansel afkomen om de bekende vragen te doen, toen hij - niet wetende, dat de
deur reeds was geopend - zich omdraaiende, onmiddellijk het evenwicht verloor en
van boven naar beneden sloeg. Gelukkig snelden aanstonds de diakenen toe, wien
het gelukte het verder vallen te keeren en alzoo hem van eenen anders wissen dood
te redden. Toch bekwam hij eene zoo ernstige vleeschwonde op het hoofd, dat hij
gedurende enkele weken zijn dienstwerk niet verrichten kon.
25 Januari 1897 mocht Ruitenschild zijne veertigjarige ambtsbediening herdenken,
terwijl de 23ste April 1901 hem er aan herinnerde, dat hij vijf en twintig jaren in het
midden der Utrechtsche gemeente had mogen arbeiden. Beide keeren toonde de
gemeente, dat zij zich met haren leeraar verblijdde, doch ontving hij eveneens de
duidelijke bewijzen, dat ook anderen hem zeer waardeerden. Ruitenschild zijnerzijds
liet de herinneringsdagen, in zijn optreden voor de gemeente, niet onopgemerkt
voorbijgaan. Zijne veertigjarige ambtsbediening herdacht hij naar aanleiding van de
woorden uit Psalm 34 vs. 4, terwijl hij Handelingen 4 vs. 12 ten grondslag nam voor
hetgeen hij der gemeente wenschte te zeggen naar aanlei-
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ding van zijn vijf-en-twintig jarig zijn in haar midden.
Was het zijn vurig verlangen tot het laatst van zijn leven in zijne ambtsbediening
werkzaam te mogen blijven, die wensch is vervuld geworden. Eene slechts korte
ongesteldheid heeft een einde gemaakt aan zijn leven op aarde. 19 Januari 1902 werd
nog het Heilig Avondmaal door hem bediend in de Jacobi-kerk. Doch dit zou zijn
laatste optreden voor de gemeente wezen. Want slechts twaalf dagen later werd hij
door de krankheid aangetast, die zou blijken te zijn eene krankheid ten doode, en 8
Februari 1902 des avonds te half tien uur ontsliep hij in de hope des eeuwigen levens.
Niet veel is door hem op zijn ziekbed gesproken, maar het weinige, dat hij uitte, deed
zien, dat de troost, dien hij anderen zoo menigmalen gepredikt had, door hem zelven
werd ervaren en gesmaakt. Hij ging henen in het geloof in zijnen dierbaren Heiland,
wien te prediken gedurende zijn leven zijn lust was.
Aan bewijzen van belangstelling ontbrak het niet tijdens zijne krankheid en na
zijn overlijden. Eene groote schare was op den doodenakker vereenigd, toen zijn
stoffelijk overschot werd toevertrouwd aan den schoot der aarde.
Slechts weinige jaren, en dan nog in het laatst van zijn leven, heb ik Ruitenschild
gekend. Doch dit was genoeg, om mij in hem te doen zien den hartelijken collega,
den ambtsbroeder, die medeleefde in hetgeen zijne ambtsbroeders betrof. Wat ik van
hem ondervond drong mij dan ook aan zijnen wensch te voldoen en zijn levensbericht
te schrijven. Dit bericht worde thans zijner gedachtenis gewijd met een hart, dankbaar
voor hetgeen de Heere God ook in hem en door hem heeft willen doen.
U t r e c h t , 1902.
Dr. B. VAN MEER.
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