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Verslag van de jaarlijksche vergadering, gehouden te Leiden op den
10den Juni 1903.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
LEIDEN, den 15den Mei 1903.
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 10den J u n i , des voormiddags klokke
elf uren, in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Steenschuur alhier.
De orde der werkzaamheden is als volgt:

I.
Opening der Vergadering door den Voorzitter, Dr. A.E.J. HOLWERDA, met eene
toespraak.

II.*
Voordracht van den Heer G.F. HASPELS: ‘Taalvirtuoos of Apostel? (Enkele
opmerkingen over de verhouding van vorm en inhoud in onze jongste letterkunde)’.
(Hierna zal gelegenheid gegeven worden tot gedachtenwisseling).

III.
Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar.

*

Door het Bestuur zal worden voorgesteld de behandeling van punt II uit te stellen tot na de
pauze.
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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 opnieuw
te verleenen 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 .

X.
Voorstel van de Maandelijksche Vergadering tot regeling der jaarwedde van den
Secretaris.

XI.
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Verkiezing van twee leden des Bestuurs in de plaats van de aftredende leden, de HH.
Dr. J.J. SALVERDA DE GRAVE en Dr. A. KLUYVER. De door de Maandelijksche
Vergadering voorgedragen dubbeltallen bestaan uit de Heeren:
I. a. Dr. G. KALFF.
b. Mr. J.C. OVERVOORDE.
II. a. Mr. J.E. HEERES.
b. Dr. L. KNAPPERT.
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XII.
Verkiezing van een Secretaris in de plaats van den volgens art. 23 der Wet aftredenden
titularis. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal bestaat
uit de Heeren:
a. Dr. S.G. DE VRIES.
b. Dr. D.C. HESSELING.
NAMENS HET BESTUUR:
S.G. DE VRIES,
Secretaris.
De presentielijst werd geteekend door de Bestuursleden: HH. Dr. A.E.J. Holwerda,
Voorzitter, F.G. Kramp, Penningmeester, Dr. G.J. Boekenoogen, Dr. A. Kluyver,
Dr. J.J. Salverda de Grave, Dr. P.J. Blok, Dr. Edw. B. Koster, Dr. S.G. de Vries,
Secretaris, door den Heer L.D. Petit, Bibliothecaris, - door de Leden:
de Dames E. Knuttel - Fabius, A. van der Flier, Jonkvr. A. van Hogendorp, N.M.C.
Sloot, Th. Hoven, Top Naeff, J.A. Wolters, M.W. Maclaine Pont, J.W.A. Naber en
de Heeren G.F. Haspels, Mr. J.J. van Geuns, Dr. H. Brugmans, J. Craandijk, Dr. J.A.
Beyerman, Dr. S. Cramer, Dr. P.J. Muller, Dr. J.C. Vollgraff, F. de Stoppelaar, S.C.
van Doesburgh, Dr. P. Leendertz Jr., J.F.M. Sterck, Dr. J. Schrijnen, Mr. L.J. Plemp
van Duiveland, Mr. J.E. Heeres, Dr. H.Y. Groenewegen, Dr. E.F. van Dissel, Dr.
B.D. Eerdmans, J. van Loenen Martinet, Dr. H. Oort, Dr. W. Brede Kristensen, Dr.
H.L. Oort, Dr. L. Knappert, J.A. Wormser, Mr. J.C. Overvoorde, Mr. J.A. Feith, Jhr.
Mr. V. de Stuers, F.A. Hoefer, Dr. J. Dyserinck, Dr. W.P.C. Knuttel, Dr. D.C.
Hesseling, R.W.P. de Vries, Dr. S.A. Naber, Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye, M.
Buys, Th. Morren, W.C. Capel, Dr. M.J. de Goeje, Dr. J.J.M. de Groot, Mr. H.B.
Greven, H.D.J. van Schevichaven, Dr. J. Verdam, Mr. W. van der
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Kaay, V. Loosjes, Dr. P.A.A. Boeser, Dr. J.V. de Groot, H.M. Werner, A.A.
Vorsterman van Oyen, J. Winkler, W.J. Leendertz, Dr. J.M. Hoogvliet, J.F. Gebhard
Jr., Dr. A.H.L. Hensen, Dr. H.T. Colenbrander, W. Draaijer, F. Smit Kleine, Dr. A.
Beets, Dr. F. Pijper.
I. De Vergadering wordt te elf uren geopend door den Voorzitter, Dr. A.E.J. Holwerda,
met eene toespraak, hierachter (Bijlage I) uitgegeven.
Op voorstel van het Bestuur wordt de volgorde der werkzaamheden in zooverre
gewijzigd, dat besloten wordt eerst punt III-VIII en eerst daarna II te behandelen.
III-IV. Het verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste
lotgevallen en handelingen gedurende het afgeloopen jaar en het verslag van den
staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop worden door den
Secretaris en den Bibliothecaris voorgelezen. Beide zijn hierachter gedrukt (Bijlagen
III en IV).
V. Namens de Commissie, belast met het nazien van de rekening en verantwoording
van den Penningmeester (zie Bijlage V), bestaande uit de HH. Dr. P.A.A. Boeser en
Dr. A.H.L. Hensen, deelt de Heer Hensen mede, dat alles in de beste orde is bevonden.
Op zijn voorstel betuigt de Vergadering den Penningmeester dank voor zijn nauwgezet
beheer.
VI. Het verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde wordt in uittreksel
voorgelezen door den Secretaris der Commissie, den Heer Dr. G.J. Boekenoogen.
Het is hierachter (Bijlage VI) in zijn geheel uitgegeven. Naar

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

7
aanleiding van hetgeen in dat verslag is medegedeeld over den herdruk van oudere
Nederlandsche Volksboeken worden door den Heer Boekenoogen eenige exemplaren
ter tafel gebracht van de juist verschenen nieuwe deelen, nl. II. De Historie van Floris
ende Blancefleur; III. Genoechlijcke Historie vanden reus Gilias; IV. Die Historie
ende Leven vanden heremijt Sint Jan van Beverley, alle uitgegeven door Dr.
Boekenoogen, en V. Die schoone Hystorie van Malegijs, uitgegeven door Dr. E.T.
Kuiper.
VII. Het verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde wordt eveneens
in uittreksel door den Secretaris der Commissie, den Heer Mr. J.C. Overvoorde,
voorgelezen. De Voorzitter deelt mede, dat het in zijn geheel in de ‘Handelingen’
zal worden gedrukt, met de mededeelingen van wetenschappelijken aard (Bijlage
VII).
VIII. De Heer Dr. D.C. Hesseling maakt den uitslag bekend van de stemming over
de te kiezen 25 gewone en 7 buitenlandsche Leden, volgens besluit der
Maandelijksche Vergadering van den 8en Mei. De Commissie voor stemopneming,
waarin met den Heer Hesseling zitting hadden de HH. Dr. P.A.A. Boeser, S.C. van
Doesburgh, Dr. A. Kluyver, Dr. J.J. Salverda de Grave en Dr. S.G. de Vries, heeft
uit handen van den Secretaris ontvangen 151 stembiljetten. Van de voorgestelde
candidaten voor het gewone lidmaatschap hebben naast 23, die de meeste stemmen
op zich vereenigden, 4 een gelijk aantal stemmen verworven. De Commissie stelt
voor alle deze vier als gekozen te beschouwen en dus 27 in plaats van 25 gewone
Leden te benoemen. Nadat aldus was besloten, worden als gekozen verklaard (in
alphabetische orde):
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Gewone Leden:
Dr. W.A.F. Bannier te Utrecht.
Dr. N.J. Beversen te Zwolle.
Dr. H.J. Boeken te Hilversum.
Dr. A. Borgeld te Amsterdam.
Dr. B.A.P. van Dam te 's-Gravenhage.
Dr. H.J. Elhorst te Haarlem.
Dr. W. van Everdingen te Rotterdam.
Dr. K. Heeringa te Schiedam.
Dr. P. Hoekstra te Breda.
Dr. J. Huizinga te Haarlem.
G. Hulsman te Zandvoort.
G. van Hulzen te Montreux.
Dr. N. Japikse te 's-Gravenhage.
J. de Josselin de Jong te Leiden.
Dr. L.A. Kesper te Gouda.
W.P. Kops te Hoorn.
E.J. de Meester te Rotterdam.
Dr. A. Opprel te Dordrecht.
Mr. C. Pijnacker Hordijk te 's-Gravenhage.
M.A.P.C. Poelhekke te Nijmegen.
H.A.M. Roelants te Schiedam.
J.H.L. van der Schaaff te 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. H. Smissaert te 's-Gravenhage.
J.F. Snelleman te Rotterdam.
Mr. A.C. Visser te Leiden.
Mr. C. van Vollenhoven te Leiden.
Dr. C.G.I. Wilde, S.J. te Velp (N.-B.).

Buitenlandsche Leden:
Em. de Bom te Antwerpen.
B. Brons Jr. te Emden.
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J.S.M. Rabie te Groenkloof bij Fauresmith.
Dr. M. Sabbe te Mechelen.
G. Segers te Antwerpen.
H. Verriest te Ingoyghem.
Dr. J.Th. Westrin te Stockholm.
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 G.F. Haspels
voor zijne (II) aangekondigde voordracht: ‘Taalvirtuoos of Apostel? (Enkele
opmerkingen over de verhouding van vorm en inhoud in onze jongste letterkunde)’.
Na deze voordracht geeft de Heer F. Smit Kleine in overweging boven haar als motto
te schrijven: ‘Gemaakt niet voor den lezer maar voor den woordkunstenaar’. Onder
luide teekenen van instemming der aanwezigen betuigt daarop de Voorzitter den
Spreker den hartelijken dank der Vergadering en verzoekt hem zijne voordracht ter
uitgave achter de ‘Handelingen’ af te staan. De Heer Haspels verklaart zich hiertoe
bereid. (Zie Bijlage II).
IX. Het voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Fonds
opnieuw eene som van 100 gulden te verleenen 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 , wordt aangenomen, nadat de
Voorzitter had medegedeeld, dat er thans eene bijzonder gunstige gelegenheid bestond
om voor dat bedrag eenige zeer zeldzame werken in de bibliotheek van den Hertog
van Aremberg te doen afschrijven.
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X. Eveneens wordt aangenomen het voorstel van de Maandelijksche Vergadering
om de jaarwedde van den Secretaris vast te stellen op 400 gulden.
XI-XII. Bij de verkiezingen van twee leden des Bestuurs in de plaats van de aftredende
leden, de HH. Dr. J.J. Salverda de Grave en Dr. A. Kluyver, en van een Secretaris
in de plaats van den aftredenden titularis, worden met groote meerderheid van
stemmen benoemd tot Bestuursleden de HH. Dr. G. Kalff en Mr. J.E. Heeres,
herbenoemd tot Secretaris de Heer Dr. S.G. de Vries. Deze laatste verklaart de
herbenoeming in dank aan te nemen.
Bij de rondvraag bericht de Heer Dr. J. Dyserinck het overlijden van het lid der
Maatschappij den Heer H. de Jager en brengt hulde aan diens vele en groote
verdiensten.
Uit naam van den Heer A.G.C. van Duyl die zelf verhinderd werd de vergadering
bij te wonen, doet de Heer Dr. S.G. de Vries een beroep op de kennis en de
hulpvaardigheid der aanwezigen, waar het geldt het opsporen van een exemplaar der
Volksstem van Pretoria uit de jaren vóór 1877. Het blijkt echter, dat geen der
aanwezigen inlichting hieromtrent kan verschaffen; alleen wijst de Heer Dr. J.C.
Vollgraff op den Heer Dr. J.W.G. van Oordt die, naar hij meent, redacteur is geweest.
Nadat hierop de Heer J. Craandijk onder applaus der aanwezigen den Voorzitter
dank had betuigd voor zijne leiding der Vergadering en hem verzocht had zijne
toespraak ter opening voor uitgave in de ‘Handelingen’ af te staan, en de Voorzitter
zich hiertoe bereid had verklaard, wordt de Vergadering door den Voorzitter gesloten.
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Bijlage I. Toespraak van den Voorzitter.
Dames en Heeren, Hooggeachte Medeleden,
Namens het Bestuur heet ik U van harte welkom op deze honderd zeven en dertigste
jaarlijksche Vergadering onzer Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Ik
hoop dat onze bijeenkomst recht genoeglijk zijn zal en dat zij het doel dat wij beoogen,
zal helpen bevorderen. De oude, goede sleutelstad ontvangt U met sympathie in haar
midden. Zij stelt er prijs op den zetel eener Maatschappij te zijn, die nog altijd eene
nuttige en waarlijk niet onbelangrijke taak voor volk en vaderland te vervullen heeft.
Wel, wel, - hoor ik zeggen, - wat een kinderachtig geloof in zoo'n genootschapje.
Gij weet namelijk, waarde Medeleden, dat er lieden zijn, - velen, dat betwijfel ik, die op onze Maatschappij en haar bedrijf met zekere voorname geringschatting
neerzien. Wat beteekent het, - zoo vraagt men - dat men daar zoo éénmaal 's-jaars
tot zulk eene vergadering samenkomt? Hoe is het toch mogelijk dat zoovele lieden
aan het lidmaatschap van eene zoodanige Vereeniging nog iets hechten? Men moest
dat eigenlijk beneden zijne waardigheid achten en
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zou dat ook wel, als men maar, - och, waarde medeleden, laat onze bedillers hun hart
maar eens uitspreken, - als men maar werkelijk zelf iets beteekende en bevoegd was
in aangelegenheden als deze te oordeelen.
Want ziet ge, juist daar wringt de schoen. Arme tobbers, - zoo denkt men, - eene
Maatschappij van Letterkunde! Waarlijk als gij wist wat letterkunde is, zoudt gij U
daar niet mee inlaten. Als gij wist wat ‘woordkunst’ is, als gij ooit in uw leven eene
‘visie van mooiheid’, of eene ‘artistieke emotie’, of eene ‘mooie passie’, of iets van
dien aard gehad hadt, dan zoudt gij begrijpen dat men voor zulke zaken geen
genootschappen opricht. Die geheele Maatschappij van Letterkunde, - aldus vaart
men voort, - heeft geen ander doel dan onderlinge bewierrooking, - ten top gevoerd
in de levensbeschrijvingen; men wordt lid van Letterkunde omdat men gaarne pronkt
met een lidmaatschap.
Waarde medeleden, tegenover zooveel overweldigende grootheid hebben wij
werkelijk oogenblikken dat wij ons al erg klein gevoelen. Ik althans had eenigen tijd
geleden eens een dergelijk oogenblikje. Toen echter werd ik er op eenmaal weer
bovenop geholpen door eene zeer eenvoudige, nuchtere opmerking van een vriend,
een onzer medeleden. Ziet eens, zei die man, sommige lieden hebben veel op onze
Maatschappij te zeggen, maar het is wel zeer merkwaardig dat zij die Maatschappij
beoordeelen, ja veroordeelen zonder zelfs artikel 1 van haar Reglement gelezen te
hebben. Wat staat er namelijk in dat art. 1?: ‘De Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, gevestigd te Leiden, heeft ten doel de bevordering der Nederlandsche
Taal- en Letter-, Geschied- en Oudheidkunde’. Nu is het maar de vraag, of het
werkelijk zoo dwaas is daar een genootschap voor op te richten. Wij
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weten waarlijk ook wel dat wij hier niet in eene letterkundige Quakervereeniging
bijeenkomen om stil naast elkaar te gaan zitten en eerbiedig af te wachten of een van
ons soms een ‘visie’ of een ‘emotie’ krijgt. Wat lezen wij nu in artikel 2? Zij, de
Maatschappij, tracht het doel bij art. 1 gesteld te bereiken door ‘wetenschappelijke
bijeenkomsten’. Maar hoe nu, kan men die niet houden? hebben die geen nut? ‘Door
het uitgeven of geldelijk ondersteunen der uitgave van werken en geschriften’. Is het
zoo vreemd als vrienden der letterkunde zich daartoe vereenigen? ‘Door het
instandhouden en uitbreiden van haar boek- en andere verzamelingen’. Wel nu, van
die verzamelingen wordt een zeer ijverig gebruik gemaakt en, - dit kan ik u
verzekeren, - ook wel door lieden die het beneden zich achten lid van onze
Maatschappij te zijn. Maar dan die ijdelheid, die ijdelheid, bovenal die
levensberichten. Wat eene onderlinge ophemeling! Waarde medeleden, stel dat het
onderlinge ophemeling is, dan is die na den dood toch altijd minder gevaarlijk dan
bij het leven. En die laatste is tegenwoordig in sommige kringen vrijwel aan de orde
van den dag, al slaat die somtijds op de onverklaarbaarste wijze plotseling om precies
in het tegendeel, in onderlinge verguizing, vertrapping, ja werpen met slijk. Maar
dan nog, is het nu eene zoo'n heel erg te misprijzen zwakheid, wanneer wij onze
bloedverwanten en vrienden, die toch niet alle beteekenis misten, gaarne in een goed
geschreven in memoriam herdacht zien? Bovenal echter, wij laten die levensberichten
waarlijk niet in de eerste plaats schrijven ten genoege van de vrienden en magen der
overledenen, wij doen dat vooral, - Fruin heeft daar reeds op gewezen - in het belang
der nakomelingschap. Wij verbeelden ons waarlijk niet dat wij zoo en bloc lieden
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van den eersten rang zijn, maar onze geheele beschaving wordt gemaakt ook door
de mindere goden. Wil het nageslacht ons in ons streven en werken leeren verstaan,
dan moet het ook de werklieden kennen die in nederigen kring gearbeid hebben. Wij
zouden zeer verkeerd doen indien wij alleen van de heroën van ons geslacht het leven
wilden beschrijven. Nog daargelaten dat ook het leven van zulke grootheden wel
eens wat vervelend zijn kan, - de majesteit is vaak wat eentonig, - dat nog daargelaten,
maar die groote grootheden staan daar altijd wel een beetje zonderling verloren in
eene eenzame vlakte, wanneer zij niet door het bijwerk onzer geringheid tot een
samenhangend geheel gebracht worden.
Maar, Dames en Heeren, dan blijft nog die vreeselijke beschuldiging: wij zijn zoo
dwaas het eene eer te vinden als wij tot lid van Letterkunde benoemd worden. Ja
werkelijk zoo dwaas zijn wij en zoo dwaas zullen wij maar blijven. Wij bezitten
voorloopig nog weinig geneigdheid om ‘Uebermensch’ te worden en nu is het
volkomen menschelijk dat men prijs stelt op een bewijs van waardeering van zijne
medemenschen, vooral wanneer die in meerdere of mindere mate geacht kunnen
worden ons te kunnen beoordeelen. Dat is eene grondeigenschap van onze natuur,
die de oude Grieken al van alle kanten bestudeerd hebben, en daarom, als men beweert
dat men om zulke dingen in het geheel niets geeft, dan spreekt men gewoonlijk
vrijwel onwaarheid. Wanneer men tot lid van eene Vereeniging als de onze benoemd
wordt, dan kan men zeggen: laat ik eens zien of ik aan dat genootschap steun mag
verleenen. Maar ook: wel dat vind ik aardig, ik ben blij dat men aan mij gedacht
heeft, zeker heeft men dit of dat mijner geschriften met genoegen gelezen. Wat dunkt
u: is die eerste ijdelheid niet van heel wat
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gevaarlijker aard dan de tweede? Ik waag het zelfs te vragen of het wel eene deugd
zijn zon indien wij voor al dergelijke zaken eens werkelijk onverschillig waren.
Waarde vrienden, laten wij toch gewoon mensch durven zijn liefst, als het kan,
met vele deugden, maar ook - och waarom niet? - met enkele kleine zwakheden en
pekelzonden die nu eenmaal bij ons menschzijn hooren, een beetje ijdelheid, een
klein beetje verwaandheid misschien, maar vooral veel goed humeur en welbehagen
ook in de kleine geneugten des levens zonder ze altijd eerst naar een vooraf
vastgestelden theoretischen maatstaf te meten. Later wij toch kunnen leven zonder
ons te verbeelden dat wij ons geheele leven eerst zelf maken moeten. Een groot
kwaad waar vooral onze tijd aan lijdt, is juist dat men niet durft te leven, - ik bezig
De Genestets bekende woorden, - dat men zich kwelt met allerlei gedachten, dat men
maar zeer weinige liederen zingt die als onwillekeurig uit de borst opwellen. In zeer
hooge mate beschouwt men de wereld uit het oogpunt van zijn eigen persoontje.
Men staat niet onbevangen tegenover de dingen die zich aan ons voordoen: de eerste
vraag is altijd in welke verhouding men er zelf toe staat. Eene zekere zelfverheffing
is daarbij niet uitgesloten. Toch vergist men zich, als men meent dat men hier met
gewone verwaandheid te doen heeft. Die frissche, opgewekte, objectieve, - ik zon
haast zeggen goede oude verwaandheid, - men zou er bijna eene ode voor gaan
zingen. Neen deze ziekte is veel gevaarlijker, zij is geheel iets anders. Zij kan zelfs
in het droevigst tegendeel van ingenomenheid met zich zelf overslaan. Het is een
voortdurend broeden over zich zelf, eene ziekelijke belangstelling voor alles wat
men zelf doet, zegt, denkt en vooral voor wat men zelf gevoelt, - een vloek voor zeer
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velen, niet het minst voor zeer vele jonge menschen. Waar het kunst en letteren geldt,
daar is voor lieden van die geestesstemming de kunstenaar eigenlijk gewichtiger dan
het kunstwerk. Wij hebben den tijd lang achter ons toen er kathedralen gebouwd
werden zonder dat men eigenlijk goed wist wie het gedaan had, toen vergeten
organisten van onbeduidende parochiekerken melodiën dichtten die nog de ziel van
honderdduizenden en millioenen ten hemel heffen. O neen men zit als het ware zich
zelf te beloeren of men ook eene kunstenaarsingeving krijgt. Zalig oogenblik, daar
heeft men er een. Wat is dat eene heerlijke openbaring van ‘mooiheid’. Dadelijk zijn
er enkele kunstbroeders die mee op de knieën vallen. Een oogenblikje later echter
daar rolt men met een ander uit het gilde, zoo niet met een aanbidder van zooeven,
over den grond, stampende, duwende, elkaar met vieze zelfstandigheden insmerende,
alles over de kwestie of het nu echte kunst was. Zoo schijnt de kunst bestemd niet
in de eerste plaats om er van te genieten, om er van vervuld te zijn, maar om haar te
beoordeelen, ja om er ruzie over te maken, hoe die is.
Dien frisschen levensmoed die niet mijmert over zich zelf, maar handelt en handelt
eenvoudigweg naar geweten en gezond verstand, - die zijne levenstaak hoog ernstig
opvat, maar toch op zijn tijd ook wel eens onbekommerd weet te genieten, - wij
konden dien zooeven niet beter karakteriseeren dan met de woorden van een
Nederlandschen dichter en het is geen ijdele zelfverheffing wanneer wij dien tot het
eigenaardig geestelijk erfdeel van den Nederlandschen stam rekenen. In den laatsten
tijd echter schijnen velen in dit opzicht op hun Nederlanderschap niet bijzonder
gesteld te zijn. Het is hoogst prijzenswaardig dat men den kring van ons denken en
gevoelen
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tracht uit te zetten. De zin voor het gewone, alledaagsche, die ons Nederlanders
kenmerkt, heeft buiten twijfel ook zijne zwakke zijde, doch daarin openbaren
kunstenaars en denkers juist hunne grootste kracht dat zij gansch nieuwe wegen
weten in te slaan en toch zich zelf blijven. Schieten wij Nederlanders in groote
letterkundige kunst te kort, laten wij hopen dat er spoedig onder ons een Sophocles,
een Dante, een Shakespeare, een Goethe moge opstaan, maar dan een echt
Hollandsche, een grootere en machtigere dan wij zelf, maar toch ook van onzen geest
doordrongen. Wij kunnen ook wel zeggen dat als hij al te veel op die groote
voorgangers gelijken mocht, hij hun zeer ongelijk zijn zou, hij hunne evenknie niet
zou kunnen wezen. Groote mannen hebben altijd tot zekere hoogte het bloed eener
natie in de aderen.
Doch bij al zulke hooge wenschen, laten wij niet vergeten dat ook de gewone
Hollandsche geest volkomen in staat is de ziel eener waarachtig edele kunst te zijn.
Er is een man van ons heengegaan die voor onze geestelijke opvoeding eene zeer
groote beteekenis gehad heeft, een echt Hollandsche dichter die niet zoo zeer nieuwe
werelden voor ons ontsloten heeft, als wel het bezit, dat wij reeds hadden, tot zeer
hooge volkomenheid heeft weten te volmaken. N i c o l a a s B e e t s was een echte
Hollander, met dat niet te misleiden Hollandsche gezond verstand, dat niet te misleiden
Hollandsche geweten, een man niet van vele philosophieën, maar van eenvoudige
oud-Hollandsche vroomheid en van een diep innig gemoedsleven, Goddank eveneens
een sprekend kenmerk van onzen Nederlandschen volksaard. Als er iemand toe
bijgedragen heeft aan onze taal hare stramme deftigheid af te leeren, dan is zeker hij
het wel geweest. Kunt gij U grooter weldaad denken? Onze taal het middel waardoor
wij
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spreken, schrijven, ja tot zekere hoogte zelfs denken, verkreeg niet in geringe mate
ook door hem eene zuiverheid, eene zekere lenigheid, eene zekere gemakkelijkheid
om haar te hanteeren, die haar vroeger vrijwel ontbrak. En onze Letterkunde? De
neiging tot hetgeen laag bij den grond is, heeft, daar wezen wij op, hare bedenkelijke
zijde, doch Nicolaas Beets heeft aan dat alledaagsche een karakter van hooge
voornaamheid weten te geven; hij heeft de letterkundige kunst voor den gewonen
Nederlander tot een kunstvorm weten te verheffen, die met al zijn eigenaardigheid
niet onder maar naast de scheppingen van de heroën der menschheid eene plaats
verdient. Zoo heeft hij ons opgeheven door ons in den kring onzer eigen
gedachtenwereld op te voeden. Geen wonder dat ons volk hem werkelijk lief had,
dat het trotsch op hem was, dat het met zekere gemeenzaamheid maar toch ook met
eerbied sprak van zijn Nicolaas Beets, van zijn Hildebrand, dat het bij zijn heengaan
het gevoel had een veeljarigen oprechten vriend verloren te hebben. Wij wisten wel
dat wij dankbaar moesten zijn dat wij hem zoo lang hebben mogen bezitten, maar
toch eene nauwe vereeniging van meer dan 60 jaar wordt niet zoo gemakkelijk
losgemaakt. Losgemaakt? Zijn Nicolaas Beets kan het Nederlandsche volk niet
vergeten of het vergeet in meerdere of mindere mate zich zelf. Moge hij nog na zijn
dood velen versterken in dien frisschen Nederlandschen zin, welks verzwakking ik
zooeven met diep leedwezen meende te moeten aanwijzen.
Het Bestuur handelde zeker wel in uw geest toen het onze Maatschappij bij de
begrafenis van ons Eerelid door Voorzitter en Secretaris liet vertegenwoordigen.
Ook andere smartelijke verliezen heeft de dood ons niet bespaard. Dat is het
weemoedige onzer jaarlijksche
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bijeenkomsten dat onze gedachten telkens geleid worden naar zoovelen, die een jaar
geleden nog in ons midden verkeerden. Wij waren er trotsch op dat beroemde
ingenieurs als P. C a l a n d en J.F.W. C o n r a d , dat een staatsman van de beteekenis
van Mr. P.F. H u b r e c h t tot onze leden behoorden. Van anderen aard waren de
talenten van een taalkenner als Prof. J. v a n d e r V l i e t , van den oud-rector Dr.
J.B. K a n , als geleerde en paedagoog hoog geroemd. Verder ontvielen ons A.
L o o s j e s , schrijver van uitnemende historische studies en M. H e n r i q u e z
P i m e n t e l , bewerker van Buckle, voortreffelijk schrijver over het
verzekeringswezen, F. N a g t g l a s , aan wien de geschiedenis van Zeeland, Mr.
W.B.S. B o e l e s , aan wien die van Friesland zooveel verschuldigd is, A.C. baron
S n o u c k a e r t v a n S c h a u b u r g , de verdienstelijke archivaris van het koninklijk
huisarchief. Als een voortreffelijk populair schrijver over natuur-historische
onderwerpen had de thans overleden Dr. D. L u b a c h naam verworven; de Leidsche
Universiteit treurt nog over het verlies van Prof. T. Z a a y e r , die op zoo plotselinge
wijze uit ons midden werd weggerukt. Voor de Amsterdamsche zusterinstelling was
de dood van den Hoogleeraar J.B. S t o k v i s een groote slag, een voortreffelijk
medicus tevens een dichterlijke geest, meester van het woord zooals weinigen. Wij
herinneren ons uit onze vergaderingen nog zoo goed de krachtige persoonlijkheid
van C.H. d e n H e r t o g , verdienstelijk letterkundige, uitnemend paedagoog. Als
voortreffelijke schoolmannen hadden ook W. D e g e n h a r d t en W.A. E l b e r t s
grooten naam verworven. Leiden verloor na eene smartelijke ziekte zijn geliefden
Burgemeester Mr. F. Wa s , een man van edele inborst en vast karakter, verder Dr.
W. P l e y t e , die een standaardwerk aan onze sleutelstad
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wijdde, den vermaarden Aegyptoloog, den beminlijken directeur van het Museum
van Oudheden, ook voor onzen kring van studie een man van beteekenis door zijn
‘Nederlandsche Oudheden’. Wij treuren verder over den fijnen, smaakvollen Dr. G.
v a n V l o t e n , een echt geleerde met waren kunstenaarszin. Mr. W.W. v a n
L e n n e p , de zoon van den beroemden Hoogleeraar, en broeder van onzen gevierden
romanschrijver, die voor enkele weken te Amsterdam overleed, was een patriciër
van den echten stempel, een man van hooge edele geestesbeschaving, doordrongen
van het virtus nobilitat. Eene zekere ontroering bracht het in de meest verschillende
kringen teweeg toen wij vernamen dat wij Dr. S c h a e p m a n zouden moeten missen.
Hij was een dier weinigen die onder zijn volk een geheel eigenaardige plaats innam,
eene boeiende persoonlijkheid, dichter, redenaar, trouwe zoon van zijn kerk, oprecht
vaderlander. Dat vaderland werd zeker ook met onbezweken trouw gediend door
den overleden luitenant-generaal N e t s c h e r , ook als schrijver over militaire
onderwerpen en koloniale aangelegenheden een man van grooten naam. Van zijne
gezindheid jegens onze Maatschappij getuigt zijne testamentaire beschikking.
Van onze buitenlandsche leden verloren wij Dr. E. F r i e d l ä n d e r , den
Berlijnschen archivaris, uitnemend kenner der Oostfriesche geschiedenis, verder den
bekenden Vlaamschen dichter J u l i u s V u y l s t e k e , G.A. L e f è v r e P o n t a l i s ,
algemeen bekend door zijne geschriften over Nederland, vooral door zijn Histoire
de la Hollande au XVIIe siècle, G a s t o n P a r i s , den beroemden romanist, een
oprecht vriend van ons Vaderland.
Waarde medeleden, die allen zijn van ons heengegaan. Nieuwe leden staan gereed
om hunne plaats in te nemen.
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Straks zult gij hunne namen vernemen, wij zullen hen van harte welkom heeten.
Onze overleden vrienden echter vergeten wij daarbij niet.
Ons genootschapsjaar was over het geheel zeer gelukkig. Naast onze edele
Beschermvrouw, onze geëerbiedigde Koningin, trad als Buitengewoon Eerelid haar
hooge gemaal Prins Hendrik der Nederlanden. De maandvergaderingen werden trouw
bezocht, ook door leden van buiten Leiden, waarvan er ook als sprekers optraden;
de wisseling van gedachten naar aanleiding van de gehouden voordrachten was
levendig en opgewekt. Krachtig werd er ook gewerkt in de bijzondere Commissiën.
Met de uitgaven der Maatschappij werd flink voortgegaan. Van de oude
Nederlandsche volksboeken, die wij ons voorstellen uit te geven, verscheen: ‘Den
droefliken strijt van Roncevale’ uitgegeven door ons medelid Dr. Boekenoogen. Drie
andere deelen dezer volksboeken zullen volgen. Ons medelid Prof. Rogge gaf brieven
uit van en aan Maria van Reigersberch. Ons medelid Dr. de Vooys gaf een deel uit
der Middelnederlandsche Marialegenden, een tweede zal volgen. Van de bibliotheek
werd een zeer uitgebreid gebruik gemaakt. De verslagen die gij zoo straks hooren
zult, zullen U van dat alles meer in bijzonderheden op de hoogte stellen. Van een
zeer heuglijk feit zullen die verslagen echter wel geen melding maken. Het grootste
geluk is niet zelden het wegblijven van een dreigend ongeluk. Onze Secretaris heeft
eene hoogst eervolle benoeming naar Utrecht afgeslagen om zijn hem zoo dierbaren
Leidschen werkkring getrouw te blijven. Dat ik daarmede ook onze Maatschappij
geluk mag wenschen, behoef ik wel niet te zeggen. Onze Secretaris is, - ik moet de
waarheid zeggen al vrees ik een beetje dat ik straks zal blijken hem min of meer uit
zijn overigens altijd zoo onverstoorbaar
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goed humeur gebracht te hebben, - onze Secretaris is heel wat anders dan de
traditioneele ‘ijverige Secretaris’, onze Secretaris is weer iets echt Hollandsch in
onze echt Hollandsche Maatschappij. Denkt U eene vroedschapsvergadering in eene
Hollandsche stad van de 17e eeuw. Al die Burgemeesteren en Vroedschappen zitten
daar met gewichtige gezichten; nu zij zijn ook gewichtig, het zijn ernstige, bekwame
mannen. Maar de ziel van alles wat er geschiedt, is toch eigenlijk een gansch ander
persoon, de hoog ontwikkelde, geleerde man van zaken, die van alles op de hoogte
is, die alles bestudeerd heeft, die op alles raad weet, de stadsadvocaat, de pensionaris.
Welnu de pensionaris van onze Maatschappij, dat is Dr. S.G. de Vries, zooals de
pensionarissen in onze steden ook gesproten uit eene echt goede regentenfamilie in
onze republiek der letteren, vervuld van liefde voor onze Maatschappij ook al om
de wille van eene schoone vaderlijke overlevering. Wanneer de vergelijking niet
opgaat, dan zou het daarin zijn, dat onze pensionaris met ons bestuurderen dikwijls
nog meer te stellen heeft, dan de pensionaris der steden met de burgemeesters. Waarde
medeleden, ik hoop dat onze de Vries nog zeer lang zijne belangrijke functie tot heil
onzer Maatschappij zal willen blijven vervullen en ik breng hem ook uit uw naam,
- dat durf ik zonder bepaalde opdracht wel te doen, - onze warme betuiging van
ingenomenheid met zijn besluit ook voor ons Letterkunde werkzaam te willen blijven.
En nu ten slotte nog eene enkele herinnering. Verleden jaar vergaderden wij, - gij
weet het nog wel, - in eene zeer droevige stemming. Pas hadden onze
Zuid-Afrikaansche broeders het hoofd moeten buigen voor den geweldenaar. Wij
zijn nog altijd gedrukt en bedroefd. Wij hebben geen reden den toestand helderder
in te zien
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en toch wij weten niet waarom, maar wij zijn meer getroost dan in den aanvang. Er
is eene stem in ons die zegt: zulk een volk kan niet ondergaan.
Wij zijn niet hoovaardig op de taak die wij vervuld hebben, maar toch kunnen wij
met vertrouwen zeggen: wij zijn dit jaar niet zonder groot nut werkzaam geweest.
Waarde medeleden, laat ik U de belangen onzer Maatschappij nog eens ernstig op
het hart binden. Gij kunt werkelijk allen veel voor ons doen. Mag ik U op eene
kleinigheid attent maken? Onze geldmiddelen kunnen eenige versterking zeer goed
velen. Dankbaar zijn wij hen die ons nu en in vroegere tijden in hun testament herdacht
hebben. Doch er is nog iets anders te doen. Het getal dergenen, die eene hoogere
contributie betalen, is geslonken. Laten zij die meer met aardsche goederen gezegend
zijn, begrijpen dat de steun onzer Nederlandsche letterkundige studiën een klein offer
van den gegoeden Nederlander overwaard is. En dan, gaat allen naar de plaats uwer
inwoning terug en voedt in uw kring de sympathie voor onze aloude Vereeniging.
Genootschappen zijn uit den tijd, zegt men. Jawel maar niettemin ziet men ze in
binnen- en buitenland juist in onzen tijd zeer veel uitstekends tot stand brengen.
Hoeveel wetenschappelijke ondernemingen van de hoogste beteekenis zijn niet juist
in onze dagen het werk van genootschappen. Op de hoogte van zijn tijd zijn is erg
mooi, doch niet wanneer dat hooge standpunt bereikt wordt, door eenvoudig weg
enkele groote phrasen en dooddoeners na te praten. Voor zulk eene oppervlakkige
geringschatting echter behoeven wij bij U niet bang te zijn. Gij zijt uit allerlei plaatsen
tot ons gekomen om aan deze vergadering deel te nemen. Gij allen toont er moeite
en tijd voor over te hebben om de belangen onzer Maat-
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schappij te helpen behartigen en mede te werken tot haar bloei. U brengt onze honderd
zeven en dertig-jarige haar hartelijken dank; U brengt zij haar welgemeenden
welkomstgroet.
Ik verklaar deze jaarlijksche Algemeene Vergadering voor geopend.
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Bijlage II. Voordracht van den heer G.F. Haspels.
Taalvirtuoos of apostel?
Dames en Heeren, Leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
Toch wel meer dan wat burengerucht in ons letterkundig kwartier was het, toen
onlangs van Eeden en van Deyssel in hun artikelen ‘Over Woordkunst’ en ‘Over
Wankunst’ elkander eenige onvriendelijkheden hebben gezegd. Het was, zooals van
Eeden ten slotte zeide: ‘hier staan geen twee personen tegenover elkaar, maar twee
levensbeginselen in oude, diepe veete’, het was de oude strijd tusschen vorm en
inhoud, schoonheid en waarheid.
Want al wilde van Eeden spreken ‘als kunstenaar tot kunstbroeders’, inderdaad
ging hij een boetpredikatie houden over den tekst: ‘het tafereel onzes geestelijken
levens is in geenen deele zooveel schooner en stichtelijker1 geworden dan een kleine
twintig jaar geleden’ - waarop de hooge verzekering van van Deyssel: ‘een feit is,
dat er een groote en schoone, een uitgebreide Nederlandsche literatuur1 in den
tegenwoordigen tijd aan het bloeyen

1
1

De cursiveering is van mij.
De cursiveering is van mij.
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is’, maar een half antwoord was. Jammer dat zoodoende de schoone beginselstrijd
‘die de Vader aller dingen is’ direct verliep in een kleinzielig, persoonlijk geharrewar.
Niet onaardig zeker voor het publiek, dat zulk een geplukhair wel eens mag, ook niet
ongewoon in ons goede Nederland, waar de hemel te klein schijnt om aan al onze
sterren hun eigen sfeer te geven, zoodat ze zich roeren nòch bewegen kunnen of de
harmonie is reeds verstoord, - maar daarom wel jammer, want in plaats van een
principieel woord van mannen met geluid in hun stem over deze hoogstbelangrijke
controvers, kregen we alleen wat personaliteiten.
Neen, dan weet een Franschman zoo'n geval toch aangenamer en trots zijn
luchtigheid zaakrijker te behandelen. Zoo schreef b.v. onlangs een zekere Antoine
Albalat een boekje getiteld: ‘L'Art d'Ecrire, enseigné en vingt leçons’. Kostelijk, niet
waar? Hier onderwijst men de lieve jeugd in de woordkunst. Let op die 20 lessen!
De leerling, de ouders weten precies waar ze aan toe zijn; twintig lessen, mijne
heeren!
Maar dat is grappemakerij, zooals indertijd ‘De Brieven der Duisterlingen’ en nog
onlangs ‘Julia’?
Neen, neen, eerwaarde, bloedige ernst. De voorrede leeraart met priesterlijke
gewisheid: ‘en un mot, apprendre à écrire .. tel est le but de ce livre’; en in de eerste
les wordt onverdroten onderwezen: ‘comment on devient écrivain’. En - veel
profijtelijker is ook voor de lieve jeugd zulk een kostschool waar men leert voor
genie dan dat eeuwige gecritiseer, niet onprofijtelijk ook voor den schrijver, die in
geen tijd zijn boekje een achtsten druk zag halen, en dus onverschrokken zijn
onderricht voortzette in een volgend werkje: ‘De la Formation du style par
l'assimilation des auteurs’ (1901),
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waaruit bleek dat de candidaat-kunstenaar het eigenlijk maar voor het zeggen heeft,
of hij een Chateaubriand of Victor Hugo zal worden, en of hij in dezen rekening wil
houden met den smaak van zijn peetoom of erftante.
Nu vond Remy de Gourmont dat deze orakelen toch niet mochten doodgezwegen
worden en hij schreef: ‘Le Problème du Style’ (1902). Hij bedankt daarin Albalat
voor zijn geschrijf dat hem dwong tot een ouderwetsch werkje, nl. een ‘Réfutation’
en zegt dat hij 't met Pierre Bayle eens is: ‘mon métier est de semer des doutes’. En
dan begint het steekspel, en wij hooren de twee stemmen, klaar en duidelijk; Albalat,
half alwetend journalist, half Procureur der Heilige Synode der Rhetorica, zwaar op
de hand, want hij weet het; Remy de Gourmont daarentegen zoo'n beetje de
ondeugende vrager, als Socrates, b.v.: hoe het toch komt dat er niets zóó zeldzaam
is als een waar woordkunstenaar, terwijl volgens het systeem-Albalat niets zóó
algemeen zou moeten zijn, kortom met zijn luchtig gekout vaste lijnen leggend en
de muren der sophistische rhetorica doorbrekend om wijde uitzichten. En luisterend
naar hun stemmen worden wij niet afgeleid door personaliteiten, maar bepaald bij
de zaak-zelve - er komt achtergrond, lucht en sfeer om en bij deze controvers.
Hun manier nu scheen mij navolgenswaardig, toen ik, daarop attent gemaakt door
het geval van Eeden contra van Deyssel, uw aandacht meende te mogen vragen voor
de oude kwestie Schoonheid of Waarheid, Vorm of Inhoud, voor ditmaal opgesloten
in de vraag: Taalvirtuoos of Apostel?
Nu zijt gij het zeker volkomen met mij eens, dat we dan moeten beginnen met de
ontwijfelbare waarheid: dat vorm en inhoud natuurlijk een onverbrekelijk geheel
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vormen, over boord te werpen, om daarna te vragen: ‘waar is het nu in de kunst in
de eerste plaats om te doen?’
En dan luidt het antwoord: om den vorm, de schoonheid, de taal. Elke nieuwe
kunstrichting bewijst zich zelve door het scheppen en opleggen van nieuwe vormen
in eigen taal, ja dit geldt van iederen kunstenaar, tenminste van den groote.
Het is kenmerkend voor onzen versgeweldenaar Bilderdijk, die zijn ‘lauwwateren
Eeuw’ verwierp met een: ‘deze Eeuw zal nooit de mijne zijn,’ dat hij derhalve raasde
tegen ‘de verfoeielijke pedante Siegenbekiaansche uitspraak en taalbederving,’ en
daartegenover zijn Bilderdijksche taal- woord- en kunstleer stelde.
Zelfs de kalme van der Palm, dien niemand voor een taalrevolutionair zal houden,
zegt: ‘ik veroorloof mij somtijds vrijheden .. en (verwerp) gemaaktheid en aanwensels
die inderdaad stijf en strijdig (zijn) met die natuurlijke gemakkelijkheid, die het
voornaamste vereischte is van den goeden toon des stijls.’ Beets bewonderde hem,
maar deed toch diens veelgebruikt: ‘dezelve’ in den ban, en sprak niet meer als hij
van ‘zijn weg vervorderen’ noch van ‘voorbeduidsels’ en liet zich kalm verwijten
dat hij ‘onze taal een harlekijnspak aantrok in plaats van het Zondagskleed.’ En al
sprak Beets nu ook niet van ‘uitbeelden en verklanken’, zooals het geslacht van '80,
als taalkenner moest hij het toejuichen ‘dat er ter bekwamer tijd een taal zou gereed
zijn, een spraak zou geschapen zijn voor de waarheden van den nieuwen tijd,’ wat
Verwey het doel dier literaire beweging noemde.1 Wèl wekte dit bezorgdheid bij de
verdedigers

1

Toen de Gids werd opgericht ..... 1897, bl. 106.
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‘onzer heerlijke, bestaande moedertaal.’ Aandoenlijke, komische bezorgdheid! Want
die ‘bestaande’ taal bestaat niet. Want de taal leeft, gaat, vervormt zich onophoudelijk.
Tenzij die scholasticus der 17de eeuw gelijk hebbe, die wist dat in Eden reeds de taal
der Staten-Vertaling was gesproken, daar Adam blijkbaar Aardman, Eva Eeuw vat
en Kaïn Kwaadzin beduidde. Dat ik 's mans naam vergeten ben, is nu zoo erg niet
daar zij die opkomen voor een voor altijd vaststaande taal zijn welgetrouwe discipelen
zijn. Jammer voor hem dat ons juist uit Eden het tegenovergestelde wordt bericht.
‘Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des
hemels gemaakt had, zoo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen
zou: en zooals Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn.’ Niets
dus bracht of brengt zijn eigen naam mede, maar de mensch geeft hem dien; zijn
benoemingen zijn hun naam en met zijn taal stempelt hij alles tot zijn eigendom. Nu
hebben de dingen wel hun stempel, maar òf waar dit afgesleten, òf als onjuist erkend
is, wordt de mensch geroepen tot taalvernieuwing. En dit door inzichtige, meegaande
aansluiting aan de dingen. ‘Il faut se convertir à la langue’ zeide Vinet, en deze
bekeering berust als elke andere op liefde en kracht. Liefhebben wat men doet en
slechts doen wat men liefheeft, dat is ook voor den woordkunstenaar een eerste eisch.
En liefhebben is vrucht van het kennen, van het kunnen zien, dat is het leven in zich
opnemen. Want honderdmaal zult ge langs een stadsgracht gaan, zonder er iets van
te zien, tot opeens: daar gaat het levend lentewater met zilveren kabbelingen golven,
daar lijnen vierkant de stoere kaden omhoog, daar springt op en daalt neer de grillige
kartellijn der hollandsche gevels, daar lachen, grijnzen of grimmen de gezichten der
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veelvensterige huizen tusschen de donkere olmen door, en daar daalt uit de waterige
lucht in gulden strepen het Rembrandtieke licht op het loome, bruine zeil van een
beurtschipper - en nu ziet gij het grachtgezicht. Nu ge zóó leeft met al uw krachten,
nu stroomt het volle leven door de open poorten u binnen, en gij leeft met de levende
dingen in liefdevolle gemeenschap. En hebt ge nu de vormdrift, die moederkracht
van den kunstenaar, dan wil dat gezicht door u een beeld worden, dan baart dat
voldragen gezicht het woord. Wie kan zien, die kan het zeggen. Niet dadelijk, niet
altijd; dagen kan het duren voor ge kunt zeggen wat ge zaagt, maar geboren worden
wil het woord. Al wordt het ook soms op den dood af gehaald. Doodsbenauwdheden
maakt hij door, die moet, maar niet kan zeggen wat hij zag - die alleen overtroffen
worden door zijn levensvreugden over het ontvangen woord. En die vreugde wordt
aller. Want laat er maar eens opstaan die spreekt, alles staat stil, ieder steekt het hoofd
op en luistert - want er werd al lang, er wordt altijd gewacht op het woord. Laat hij
zich terugtrekken in de woestijn, ze zullen hem zoeken en vinden, niet om hem zelf,
die misschien van dichtbij tegenvalt, maar omdat hij het woord heeft; en men kan
alles missen behalve het woord. Laat hij heeten Plato, Johannes, Luther, Rousseau,
Nietzsche of Dr. A. Kuyper, hij legt zijn aanschouwing van de dingen aan de
menschen op, niet omdat hij een geleerd, vroom of verleidend man was, maar omdat
hij het woord had, en de menschen tot hem moesten komen, want hij had het woord.
Want de dingen zijn er, in al hun schitterende pracht en al hun goddelijk geklank, en
nieuwe zijn er, nòch zullen er zijn. Maar de menschen gaan er langs blind en doofstom,
totdat hij die ze zag leven en deed leven in beeldende taal ze hen
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openbaarde. Derhalve is er niets zoo nieuw als het levende woord en de Prediker die
klaagde dat er niets nieuws was onder de zon, weerlegde zijn klacht door deze zoo
levend uit te beelden in zijn ‘ijdelheid der ijdelheden; 't is al ijdelheid,’ dat ze nieuw
blijft van geslacht tot geslacht.
Nieuw was nu de beweging van '80 toen ze opkwam voor het geziene, levende
woord. Als Prof. Brill (Nederl. Spraakleer 1855 bl. 1) zeide: ‘ik gebruik woorden
om te kennen te geven, wat ik van een voorwerp denk. Woorden zijn klanken, die
een begrip uitdrukken,’ dan antwoordde zij: neen, ik gebruik woorden om te laten
zien wat ik zag; woorden zijn klanken, die het leven in beeld brengen - en zij heeft
haar antwoord waar weten te maken. Als Stijn Streuvels een zweep laat ‘kletsklakken’
dan hebben wij begrip, noch gedachte, maar zien zoo'n Vlaamschen voerman vóór
zijn Brabantsch peerd vroolijk het dorp uitstappen, en als van Looy een hollandschen
burgerman zet ‘achter zijn stoel, toegewend, zeggingsklaar’ dan zien wij den jubilaris
zijn mond openen om zijn feestrede te gaan houden.
Voor de heerlijkheid van het zelfgeziene, levende woord te zijn opgekomen,
daarentegen het woord dat niets meer wilde zijn dan ‘een voertuig der gedachte’ als ware het een trekschuit - in den ban te hebben gedaan, dat blijft de beteekenis
van van Deyssel in onze letterkunde, al is hij verder ook nog zoo tegengevallen. Die
forsche en jaloersche liefde voor het hollandsche woord, dat ‘als een man op ons
toekomt’ (v. Deyssel) uit het volle leven om u te spreken van het leven, die
bovenmenschelijke inspanning om verlost te worden van de rhetoriek, die het woord
had doen verschrompelen, bleek en bloedeloos worden in haar kamers op het noorden,
dat blijft de
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verdienste dier beweging, en haar recht op het eerepredikaat: nieuw. Laat het zijn ik weet dit niet - dat zij in dezen niet oorspronkelijk is geweest en oudhollandscher
gewoonte veel geborgd heeft uit het buitenland, waar ook alom werd gebedevaard
naar ‘Onze Lieve Vrouwe van het Schoone Woord’, goed, maar zij heeft dan toch
ten onzent dezen schoonen dienst weten te verlevendigen. Zij mocht dan misschien
wat koel zijn voor de gedachte, voor het heil van het menschelijk geslacht, noem wat
gij wilt, het was om des te inniger zich te geven aan het woord, het levende beeld,
de schoone gestalte, het was om ons Schiller's hymne weer in het hart te leggen:
‘Frei van jeder Zeitgewalt,
Die Gespielin seliger Naturen,
Wandelt oben in des Lichtes Fluren,
Göttlich unter Göttern, die Gestalt’.

Hoe komt het dat we nu ineens het hoofd schudden en zuchten: was dat maar waar!
zagen we maar de Gestalte ‘göttlich unter Göttern, oben in des Lichtes Fluren!’ maar
we zien ze beneden, in den modder, een baccil onder baccillen? Het is omdat wij
menschen telkens vergeten, dat we twee beenen, twee oogen, twee handen hebben
en van de ééne eenzijdigheid gewoonlijk vallen in de andere. Zeker, de visie als
moeder van het levende woord, en dit als beeldend de schoone gestalte was
veronachtzaamd in de huiselijke woordkunst, vol menschlievende gedachten en
zedelijke begrippen van vóór '80. En dus ruimte voor die herauten van de schoonheid,
van den zaligen schijn en 't schoone spel en den zoeten vorm. Toen Couperus zeide:
‘Mijn kunst is als een fijn-geslepen kelk
Van klaar krystal, waarin een purpren wijn
Als vol robijnen fonkelt’
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en voortging, dat 't hem niet te doen was om de lafenis, zelfs niet om de aroom, maar
om het genieten van het staren op die robijnen, gaf hij vorm aan een vaak vergeten
grondwet der schoonheid. Ook toen voortdurend geëischt werd van den
woordkunstenaar dat hij zich door eigen aanschouwing aan de levende dingen zou
aansluiten, om dan die dingen hun eigen taal te laten spreken. Toen Byron zeide:
‘I live not in myself, but I become
Portion of that around me: and to me
High mountains are a feeling,’

toen beschreef hij dat heerlijke aanpassingsvermogen, waardoor de kunstenaar geheel
op- en ondergaat in zijn werk, die volkomen objectiviteit, die de eerste en
uitnemendste eigenschap is van den kunstenaar - en zijn grootste gevaar. Gevaar,
wat kan er voor gevaar in steken met de natuur zelf natuur te worden, en na al die
muffe menschenboeken, eindelijk eens ‘dat schoone boek te gaan lezen, waarin alle
schepselen, groote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen
Gods geven te aanschouwen?’ Niet het minste voorzeker, zoolang men dien schoonen
blik nog op de natuur kan hebben. Maar hoever is ons geslacht van Rousseau's
natuurevangelie, en hoe moeten we lachen om die natuurmenschen! Schopenhauer
moge dan als philosoof niet van de hoogste beteekenis zijn, voor het denken der
letterkundigen werd hij groot van gezag, en zijn spotten met begrippen, met ‘die
Hegelei’ en zijn opkomen voor de realiteit werd normatief. Uit die hemelsche
natuurvergoding moest men afdalen, afdalen, afdalen - tot men te laat bemerkte dat
men niet meer kon opstijgen. Goethe heeft dit schoon gesymboliseerd in ‘Der Triumf
der Empfindsamkeit’. Prachtig is zijn humor
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als hij Askalaphus laat vertellen hoe ze de aarde geplunderd hebben om de hel mooi
te maken:
‘Dafür aber auch graben wir in den Hainen
Elysiums die schönsten Bäume aus
Und setzen sie, wo wir es eben meinen
An manche leere Stelle
Herüber in die Hölle,
Um des Cerberus Hundehaus,
Und formiren das zu einer Kapelle’. -

Maar ontzettend is zijn ernst als hij Proserpina langzamerhand in deze nagemaakte
natuur zich laat tehuisgevoelen, eindelijk laat eten van die vruchten, want dan klinkt
het oordeel der onzichtbare Parzen:
‘Du bist unser!
Ist der Rathschluss deines Ahnherrn:
Nüchtern solltest du wiederkehren;
Und der Biss des Apfels macht dich unser!
Köningin, wir ehren dich!’

Dat hoopvol uitgaan tot de wereld wordt terechtkomen in de onderwereld, en dat
smaak krijgen in die nagemaakte natuur is er niet meer van los kunnen komen.
Dat realisme nagemaakte natuur? Voorzeker, en daarbij onmogelijke. Want realisme
berust op analyse: op het uit elkaar nemen van de gedachte, van het leven, van de
elementen van het leven, ja van de elementen der elementen, letten op tijd,
omstandigheden. Maar door ze zóó te willen benaderen, plaatst men de natuur altijd
buiten zijn bereik; men heeft ze altijd bijna, nooit geheel. Hij dus die het analyseeren
van Stendhal had afgezien, omvatte zoodoende niet alleen te weinig wereld, maar
ook een onnatuurlijke, onmogelijke wereld. De elementen van het leven waren er
precies, de kracht, het mysterie van het leven ontbrak.
Maar toch nooit kunstenaar zonder analyse? Natuurlijk niet, evenmin als een
menschenschilder zonder liefdevolle
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kennis van het menschelijk skelet. Een woordkunstenaar zonder analyse is een schilder
die menschen maakt als aangekleede leverworsten. Maar een van enkel analyse is
een schilder die zijn menschen maakt tot uitstalkasten van zijn anatomische kennis.
Analyse is 't onmisbare handwerk, belangrijk voor den kunstenaar en de kunstbroeders
onderling, nooit wordt het een kunstwerk.
Maar neen, analyse was de weg tot kennis; de synthese was gemaakt, deftig,
onnatuurlijk. Ze wisten niet of waren vergeten wat Rembrandt gezegd had: ‘ge moet
mijn schilderijen zoo niet besnuffelen; de lucht van de verf maakt u maar ziek’. Uit
dat alleen zaligmakende analyseeren nu ontstonden die taalvirtuozen, kranig in de
techniek, schijnbaar vasthoudend aan de leuze ‘l'art pour l'art’, inderdaad daarvan
makend: ‘l'art pour l'artiste’. In plaats van de bloedelooze rhetoriek, kwam de
woordkunst, bloedig, ja, maar van het uitelkaar snijden van het leven. Wat van Deyssel
zei van Coenen's: Een Zwakke: ‘dit boek is als de Dood, met stugge koû beschouwend
het Leven. Dit boek is een misdaad en draagt daarvan het kil-grandiose karakter’,
was kenmerkend voor die werken zóó ziek en jammerlijk armzalig bij al hun hooge
taalvirtuositeit, om ze maar stil in een hoekje van den tuin te begraven. Vandaar
eveneens die overproductie, alsof Albalat ook ten onzent reeds jaren had
geschoolmeesterd. Ook in de letterkunde bleek, dat we leefden in de eeuw der
machine. Daarbij miste de letterkundige machine het voordeel van de gewone. Waar
deze met den dag volmaakter wordt, belet duurte van aankoop, of uitvinder-octrooi
haar algemeen te worden. Niet alzoo bij de literaire. Wist Couperus van oude
adjectieven nieuwe werkwoorden te maken, dadelijk regende het over het geheele
land nieuwe werkwoorden. Maar literaire over-
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productie dat is immers onzedelijk en onmogelijk! Schiller voor wien de ‘aesthetische
Erziehung’ toch ongeveer alles was, herinnerde reeds: ‘dass man beinahe in jeder
Epoche der Geschichte, wo die Künste blühen und der Gesmack regiert, die
Menschheit gesunken findet’; en daarbij het is de onbestaanbaarheid zelve, het is
meer koningen dan onderdanen, meer broodfabrieken dan inwoners in een land
hebben. Had dus die groote taalvirtuositeit ons zulk een rijke en uitgebreide literatuur
gegeven, dan werd het voor de ware letterkundigen hoog tijd aan die letterkunde den
rug te keeren.
En wat we zeer acuut zagen bij Tolstoy, geschiedde ook ten onzent: Gorter, van
Eeden en Mevrouw Roland Holst gingen den schoonen dienst des woords stellen
onder den schooneren dienst der menschheid.
‘Er is een milde koelte in morgenluchten
onder de gangen van het dicht geboomt;
door speelsche takken waar de wind door stroomt
schemert de wei als een veld vol genuchten:
..................
maar dit is nu het diepste en echtste leven
niet meer, dit opgaan in het groene veld
alsof wij tot het onbewuste hooren’;
(Roland Holst).

hiermede stemden ze allen in, hoe zij ook verschilden bij 't beantwoorden van de
vraag, waar dan het ware leven wel was te vinden, in de Bergrede, in het Socialisme
of bij Spinoza.
Zooals in elke bekeering is er in deze iets schoons, maar in deze bizondere
bekeering is iets overbodigs ook.
Iets schoon vooreerst. Want hij is een held, een man van wil, die moet willen gelijk
het dier moet ademen. Voelt de taalvirtuoos impressionistisch, is hij passief en de
vrouw, de apostel is de man, actief, het leven wekkend, genezend, herscheppend.
Ernstige kracht die van
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woede weent om de boosheid, maar het goede tegenjubelt is zijn schoonheid. Geeft
de woordkunstenaar in in hooge koelheid het leven weer in kleur en klank en vorm,
zonder er iets bij of af te doen, de apostel herhaalt met een bitter lachje den ironischen
raad, dien Cosmo dei Medici aan een sukkel gaf die podestà van een provinciestadje
ging worden: ‘Zeg maar nooit wat, doch kleedt u kostelijk en gebaardt u als een
vorst, maar zeg nooit een woord!’ Want die woordkunst is maar leege luxe,
krachtsverspilling, ja hij haat eigenlijk dat schoone spel met het woord, dat alleen
bij hem veilig is, en waardig wordt gebruikt in den dienst der waarheid. Ja, hij haat
ze die lokkende weelden van het zinnelijke woord, dat alles wil en kan behalve het
willen en kunnen zelf, dat ontspruit uit het geloof, - en hij, hij leeft uit het geloof.
Hij staat boven het leven, nu hij met den inzet van zijn geheele leven strijdt om het
leven. Hij is en leeft reëel nu het ideaal hem wenkt, nu hij leeft uit het geloof en voor
de waarheid. Laat zijne waarheid slechts een gedeeltelijke zijn, liever daarmede
jubelend verdwaald, dan versteend aan de doode wateren van een omzichtige scepsis.
Gewoonlijk geneigd tot toegeven - want wie doolde zoo lang en ver als hij? - vergeeft
hij niet één dwaling meer, want hij weet dat ze moorden, en dus zoekt hij ze, jaagt
ze op en doodt ze. Derhalve is hij de hoogmoedigste der menschen? Dit zou hij zijn,
ware hij niet de ootmoedigste. Want hij heeft zijn ik uitgedreven, en is een mensch
van liefde geworden. Dat hij leeft, haat en verheerlijkt, 't is in naam van zijn beginsel,
van zijn zender, die hem uitverkoos tot gezant, apostel. Zelf smaakte hij al de zoete
zaligheid van het gehoorzamen, vóór hij gehoorzaamheid kwam eischen. Hij
aanvaardde die krachtbelovende zwakheid zich open te stellen voor
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de overreding; hij is overmocht door de logica van het leven, maar nu heeft hij ook
het leven, en laat onbezorgd, uit liefde, zijn overmacht gevoelen. Zoo is hij schoon
in zijn vrijeigen mannenkracht, schoon in zijn agressieve liefde, maar 't heerlijkst
toch is hij in zijn smart. Want die vaak vruchtelooze liefde en ijver voor het goede,
die weemoed om de menschen die de waarheid niet willen, die hartverscheurende
pijn van een moeder die haar kinderen den dood in de armen ziet dansen, die
grommende smart van een rijk man die de armen wil rijk maken, maar de armen
willen niet, omdat ze dat niet gewend zijn van de rijken - al die smart die slechts de
apostel kent, ze maakt hem tot den edelste der menschen.
Daarnaast ook is er in die bekeering van woordkunstenaar tot apostel iets zeer
overbodigs. Want waar zijn we hier, en waar gaat het om? Toch op het terrein der
kunst, en niet op dat van wetenschap of godsdienst? En 't gaat hier dus om de
schoonheid en niet om de waarheid? En al heeft de schoonheid wel hare waarheid,
evengoed als de waarheid hare schoonheid, laten we ze toch uit elkaar houden, en
nog maar eens zeggen: de schoonheid is er om de schoonheid. Er is toch zoo iets
zieligs in een dominee te hooren preeken over een mooien roman, even armzalig als
het is een roman zich te zien opmaken een goed woordje te doen voor den godsdienst.
Neen, als de waarheid, die als de onbewegelijke zekerheid staat boven de wisselende
tijden, al zoo ver heen is, dat ze moet verdedigd en aannemelijk gemaakt worden
door een roman, die altijd min of meer impressionistisch en een tijdproduct is, laat
ze dan maar verdwijnen; armer zullen we er niet door worden, alleen verlost van wat
hoogschijnende, nietsbeduidende proefnemingen. Neen, laat de schoonheid zich niet
vermeten de waarheid te komen
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stutten, dan zal zij zien dat de waarheid ook haar een vrijeigen bestaan toekent,
zoogoed als zichzelf. Kleeft en zuigt zich de schoonheid echter zoo aan de waarheid
vast, dan neemt ze wel - zooals een parasiet wel de kleur aanneemt van de plant
waarop ze teert - schijnbaar de kracht der waarheid in zich op, maar straks er van
losgemaakt, sterft ze, want ze had geen leven uit zichzelve. Arme schoonheid, die
dan te laat ervaart dat ongeloof aan zichzelve de doodzonde is. En daarbij, de waarheid
wordt door de schoonheid eigenlijk maar opgehouden. De waarheid leeft van en voor
den geest, de schoonheid van en voor de natuur, de zinnen, de zintuigen, de hoogste
zintuigen als ge wilt, en blijft dus - 't woord aesthesis (αισθησις = zinnelijke
waarneming) wijst er reeds op - altijd min of meer zinnelijk. De waarheid is agressief,
moet zich laten gelden, uit liefde voorzeker, maar toch heerschen moet ze, hare
meerderheid laten gevoelen moet ze, en mag zij zich daarvan door de schoonheid
laten afhouden om zich te laten mooi maken en te leeren mooi doen? Dus nog eens:
de waarheid is om de waarheid, de schoonheid om de schoonheid, en wat daarenboven
is, is uit den overbodige en blijve dus vermeden.
Daar is echter een tweede, waaruit voor den woordkunstenaar de overbodigheid
blijkt om apostel te worden, nl. wijl hij het reeds is. Zijn opstaan om wat te zeggen,
was het bewijs dat hij het gezien had, en dat hij het gezien had, was het teeken van
zijn praedestinatie, determinatie, uitverkoren-zijn (noem het zooals ge wilt) daartoe.
De aanschouwing, de visie schijnt de willekeurige daad van een oogenblik, is
daarentegen het onvermijdelijke resultaat van het geheele leven. Die geen ideeën
bezit, ziet geen enkele idee. Hoe, de woordkunstenaar heeft toch niets te doen dan
de natuur in woord en
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beeld te brengen, wat heeft hij dan te maken met dien ideeën-ballast? Alles. Want
men komt alleen tot de natuur door de cultuur heen. Niets heeft zulk een volslagen
fiasco gemaakt als de Emile van Rousseau. Neen, niet de zoogenaamde natuurvolken
genieten van de schoonheid en den troost der natuur, maar de beschaafde volken.
‘Terug naar de natuur’ die lokkende leuze die elke nieuwe literatuurbeweging doet
hooren, geeft hoogstens een frisschere werkmethode, nooit een nieuwen inhoud. De
naturalist geeft ons niet de natuur maar zichzelf en zijn kijk op de natuur. Daarom
ziet de wilde zijn schoone natuur zelfs niet, omdat hij zichzelf niet kent.
Zijn visie is dus voor den woordkunstenaar zijn apostelschap en mèt zijn woord
legt hij ons zijn ideeën op. Wanneer is er geluisterd, opgezien naar van Deyssel?
Niet toen hij als een athleet met de zware gewichten zijner taaltechniek zich in het
zweet stond te werken in zijn vervelende, naturalistische romans, maar toen hij als
profeet van het Schoone Woord zijn bazuin stak. Leeraart ook de sonnettendichter
Kloos niet telkens - zoo in zijn voorrede voor Perk's gedichten - over ‘het komende,
half-onbewust gehouden Godsgeloof?’ En altijd is de man des woords eenigszins
apostel. Het kan toch ook niet anders. Het woord is toch de aanduiding van een
waarde, een oordeel. Ook het schoone woord is aanwijzing, verbeelding van een
symbolische waarde. Ook waar de taalvirtuoos zijn woorden als paarlen laat vallen
op elpenbeenen tafelen, spreekt, ook al bedoelt hij zulks allerminst, hij als apostel.
Want hij spreekt alleen, als hij het leven heeft aangeraakt, dit in hem is gevaren en
dit door hem de gestalte wil verkrijgen van het levend woord. Maar dat leven is wel
één, maar veelvoudig in zijn openbaringen; en de beperkte mensch is wel in veel
passief, maar in zijn be-
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teekenis toch actief tegenover dat leven, en zijn beperktheid noopt hem te kiezen,
voor welke openbaringen des levens hij zich zal openstellen. Is het leven reeds
goeddeels keuze, vooral kunst is keuze, keuze van vorm en inhoud beide. Laat hij
sidderen voor die geweldige verantwoordelijkheid, want na deze eerste en eenige
vrijheid der keuze is de kunstenaar een gebonden man. Na zijn keuze van het leven
is dit in en over hem gekomen; hij leeft niet meer, dat leven leeft in hem. Het verandert
alles in en aan hem; zijn zien, hooren, denken, gewaarworden, zijn zitten en gaan
het wordt hem gedicteerd; dit hem vroeger vreemde leven wordt zijn lust, vreugde
en welbehagen, zijn tweede natuur, en dan begint hij het uit te beelden in
onverzettelijke energie, en hij die zijn kunstwerk geniet, ontvangt ook die aesthetische
lust, die vreugde, dat welbehagen in dit uitgebeelde leven, dat hem nu schooner en
echter is geworden, dan het zoogenaamde echte leven zelf. Zoo zei Goethe in de
Sistina: ‘nu kan mij de schepping daarbuiten niet meer bekoren, nu ik de machtiger
schepping van Michelangelo heb aanschouwd.’ Zoo zegt nog de Vlaming gaande
door zijn goede land: ‘schoon zijt gij boom en riet en weide van Vlaanderen, maar
nog schooner zijt gij mij in Gezelle's gedichten.’ (H. Verriest).
Daarom komen de menschen met hun vermaningen aan de kunstenaars, en de
kunstenaars met hun ophelderingen aan de menschen altijd iets te laat. Is er een kloof
tusschen hen, 't is het onontkoombaar gevolg van de onvermijdelijke keuze; het is
de onzichtbare uitverkiezing, die nog geen redeneering heeft gepeild of overbrugd.
Eros is een grootgeweldenaar, die jubelende vernielt en snikt van onbeschaamde
zaligheid, en die zich door hem tot zijn kunstenaar liet kiezen, wordt een Bilderdijk
in zijn eerste,
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zinnelijke gedichten, een Couperus, in het vleeschelijke, zangerige proza zijner
erotische romans.
Vrouwe Mystica is een van de wereld verloste; zij zit onder een berk op een
heideheuvel en wie haar zodenbank koos boven elk gestoelte, hem wijst zij de
geopende uitzichten, hem leert zij de gewijde sprake: enkel eenvoud en klaar water,
sterke liefde en hooge hartstocht, zooals Thomas à Kempis.
Een weerbaar held is Apologie; alles aan en in hem is wapen, en wie zich, als
Pascal, tot zijn kunstenaar liet kiezen, krijgt die naakte taal van buigzaam staal, die
is zwaard en schild, troost voor den vriend, dood voor den vijand, en altijd
overwinning en waarheid.
Een hysterisch nufje is Universeele Waardeering; in elk huis speelt zij gracieus
de kasteleinsche, maar haar eigen is zoo ongeredderd dat een dronken daklooze er
nog niet wil huizen, en wie zich door haar tot kunstenaar laat slaan, krijgt de
gevoelstaal, veel titteltjes, nog meer streepjes, een kleine kans op populariteit en een
groote op nulliteit.
Derhalve de keuze, d.i. het gekozen-hebben beslist over het karakter van de kunst
en den kunstenaar. Nieuw is zijn kunst door het nieuwe woord, want er is niets nieuw
als het woord. En dit nieuwe woord brengt, kan niet anders brengen, dan een nieuwe
levensopenbaring, een nieuwen inhoud.
En dat heeft de nieuwe literaire beweging van '80 ons met haar nieuwe woord juist
niet gebracht. ‘De nieuwe richting heeft den moed gemist om nieuw te zijn. Zij kwijnt
aan de erfenis van het vorige geslacht, het geslacht van 1848-1870,’ zei, helaas maar
al te juist, ons medelid Ch. de la Saussaye, toen hij voor een paar jaar van deze zelfde
plaats tot u sprak over: ‘het mystieke in onze nieuwste letteren.’
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Inderdaad, het was oude, saaie kost die het nieuwe woord ons kwam voorzetten.
Vandaag was het natuuraanbidding, zoodat de heilige Bernard, die, na een dagrit
langs 't meer van Genève, 's avonds in een klooster gekomen, op de vraag der broeders:
of hij hun meer niet schoon vond en antwoordde dat hij geen meer gezien had, zoo
verdiept was hij geweest in de aanschouwing van het innige leven - zoodat Bernard
de tegenvoeter werd van onze dichters, die ook mystieken wilden heeten, maar zoo
waren opgegaan in de aanschouwing der natuur, dat zij blind waren geworden voor
't leven des geestes. Morgen was het de bijgeloovige vereering van den vorm, en
verachtte men daarvoor het leven, zooals de cardinaal Bembo zijn cameriere voor
zich zijn brevier liet bidden, om niet, als hij het zelf zou doen, zijn latijn te bederven.
En altijd was het geapostel hier en geapostel daar; een profetischen nadruk werd
gelegd op iedere nietigheid, daartoe uit haar bescheiden plaatsje in 't midden van den
zin gelicht, en met groot vertoon gezet: aan het slot; hulpwerkwoorden werden
afgeschaft en met de aan deze uitgespaarde kracht werden de andere woorden
opgeschroefd; de meest toonlooze lettergrepen werden in het vers - vooral van
dichteressen, als Mevr. Roland Holst - zoo vol mogelijk betoond. En wat gaf dit?
Dit gaf een gemors met halve waarheden en heele leugens, en zulk een gepreek aan
allen kant, dat men den goeden ouden tijd zou gaan terugwenschen toen de kerk
alleen preekte - het gaf, nu ja, we weten maar al te goed wat het wèl, maar ook niet
gaf, n.l. het eenige waar het in de kunst om te doen was: het persoonlijke. De koele,
aristocratische taalvirtuosen wilden dit niet geven; het persoonsleven was van en
voor henzelf; de menschen mochten al dankbaar zijn voor hun kunst, en daarmede
uit; de
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geestdriftige apostelen wilden er mede overstelpen, want de kunst was toch maar
een voertuig om de waarheid ter plaatse te brengen - en zoo bleek het eenige nieuwe,
waar het altijd om te doen is, totaal te ontbreken, want het persoonlijke laat zich niet
doodzwijgen, maar moet zich uiten en gemeenschap zoeken, maar legt zich evenmin
aan anderen met geweld op, daar het de vrijheid niet kan beleedigen. Er was
langzamerhand een ontzettend te kort aan menschen gekomen; uniforme wezens,
ook uniforme artisten en uniforme apostelen, menschelijke fabriekswaar genoeg maar menschen? En nog eens daar is het toch maar om te doen. ‘Laat’ zoo herinnert
gij u Beets' woord uit Het Populaire: ‘Laat de mensch spreken. De onderwezene, de
geoefende, de begaafde, de beschaafde, de veredelde, de door Gods licht verlichte voorzeker! Maar in de eerste plaats: de mensch. Onverminkt, onbeschadigd ... een
zoodanige die met de menschheid leeft en gevoelt, lijdt en geniet, hoopt en vreest,
vraagt en klaagt, bidt en zoekt, een God behoeft voor zijn hart, en een hart heeft voor
zijn God. Dat zulk een mensch spreke, zoo hij spreken kan: alle menschelijke ooren
worden opgestoken, alle menschelijke harten openen zich.’
O ja, laat de mensch spreken, zoo hij kan spreken, want hij en hij alleen is de
kunstenaar. De tijd is voorbij - en is er eigenlijk nooit geweest - dat de kunstenaar
de jongen was die als hij den moed had genomen zijn ziel uit 't lijf te vloeken tegen
alles wat ze hem als hoog te vereeren hadden aangewezen, dan als belooning voor
zijn moed het nieuwe woord ontving, waarmee hij 't leven dacht te vernieuwen, totdat
opeens bleek dat hij niets dan een nieuwen afgod had gemaakt, waarvoor zijn
machteloos fanatisme een kniebuiging eischte; de tijd is
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voorbij - en is er eigenlijk nooit geweest - dat de kunstenaar een jong grootvadertje
was, de vader van zijn papa, die deugd droomde, wijsheid ademde, en slechts met
zijn baker ging spelemeien in het stadstuintje zijner rhetorica; en de tijd zal en kan
gelukkig nooit komen dat de kunstenaar een preekheer wordt, de kwakzalver in
profeten-mantel die hèt geneesmiddel heeft voor alle kwalen; - maar die tijd is nu en zij is al zoo lang geweest, dat de kunstenaar is de mensch, de harmonieuse eenheid
van schrilste tegenstellingen, de eeuwignieuwe openbaring, van het zoo oude en
bloedjonge leven.
O, laten we er trotsch op zijn, laten we er voor danken dat onze tijd roept en smeekt
om kunstenaars, het is de echo van de godsstem in 't paradijs: laat ons menschen
maken! En dat zij heilig ontroerd worden, die ook maar een kleinen aanvang van
deze levensberoering in zich speuren, en dat zij er àlles voor verlaten: wetenschap,
en kerk, en staat en huisgezin, dat zij er alles voor verlaten, en zij zullen alles voller
en schooner terugontvangen als zij kunstenaar zijn geworden, dat is, mensch,
onverminkt, onbeschadigd.
Geloof vraagt zulk een mensch als het hoogste, geloof in God die het leven geeft,
geloof in zichzelf, die om leven smeekt, geloof in den God-mensch die het leven is.
‘Prenez les plus grands des modernes anti-chrétiens .. quiconque a méconnu
complètement Jésus-Christ, regardezy bien, dans l'esprit ou dans le coeur il lui a
manqué quelque chose’ dit zelf-erkende woord van Sainte-Beuve doet den kunstenaar
't ongeloovige leven vluchten als den Dood. Neen hij wil niet een incompleet mensch
zijn, hij wil onverminkt het volle leven in zich opnemen om het tot vreugde aller
levenden weer te geven in zijn kunst. Daarom haat hij aan den anderen kant ook die
nietige
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stumpers, die wat oudbakken, beschimmelde gemeenplaatsen dik boteren met
bijbelteksten of partijpraatjes en dan groot gaan op hun christelijke of
proletariërskunst. Hij drift de cultuur niet uit om de natuur te redden, maar nog minder
veracht hij de schoonheid om de waarheid te behouden. Omdat die beiden in hem
één zijn geworden, ziet hij ze als één.
Als Gezelle hoort ‘'t droevig lied’ van ‘'t ranke riet’ dan slaat als van zelve dat
geheimzinnige zuchtende ruischen van het riet om in de zielezucht:
‘o Gij, die zelfs de kranke taal
bemint van een rieten-staal,
verwerp toch mijne klachte niet:
ik! arme, kranke, klagend riet!’

En de wondere taalmuziek hoe één is zij met zijn leven! De mystiek geeft hem de
aanschouwing en de aanschouwing het woord. Als het in zijn ‘Berechtinge’ heet:
‘Doch klinkende klonk mijn belle voort
en klopte met mijn herte accoord’

dan hooren wij de blijde taal der levende natuur lachen door het verheven geklank
der geestelijke dingen, en dit weer als van zelf overvloeien in de vaderlijke vermaning
aan het slot:
‘nu, al die 't leest en sterven moet
vertrooste uwe uitersten J e s u s zoet!’

en ontroerd hooren wij - naar de taalmuziek alleen? - naar de verheffende schoonheid
alleen? - neen, neen, maar naar het heerlijke menschenwoord, dat met ons harte ‘klopt
accoord’!
Och wat ik u bid, beleedig den dichter niet door te zeggen dat hier de priester
preekt, neen hij geeft wel zeker ons schoonheidsontroering, maar geput uit de bron
der Eeuwige Schoonheid zelf. Dit gevoelde ook de dichter Bastiaanse toen hij ‘den
Oneindige’ vroeg:
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‘Geef ...
... waar ik zong van alle schoone dingen,
De zon, de weer'ld in lente en winterweêr:
Al 't zichtbre dàn 't Hoog-Goddlijk' te bezingen
Als 't instrument dat siddert U ter Eer’.

Let wel: dit zingen, 't is en blijft ‘sidderen’, 't is de Aeolusharp der dichterziel die
door den wind des levens wordt aangeraakt. En dat instrument moet pijnlijk verzorgd,
dagelijks beoefend zijn, want de ‘artiste’ houdt nooit op een ‘artisan’ te zijn.
De dichter Bastiaanse is jaloersch op de zuiverheid van het woord. Gezelle werd
door de mannen van het vak weggejaagd als professor in de poesis, maar de dichter
merkte dat bijna niet: van knaap tot grijsaard gaarde hij de woorden in zijn
notitieboekje en die lieve, dierbare woorden waren hem zijn troost in zijn vergetelheid,
zijn dagelijksche vreugde ze te vinden,
Toch wil ik allerminst hiermede gezegd hebben, dat alleen de mensch die deze
hoogste harmonie bereikt heeft, een waar kunstenaar kan zijn. Hij kan lager mikken
en toch nog het doel treffen, vooral waar hij zich tot proza bepaalt. In het verhalende
proza vooral moet de naakte waarheidsgedachte vaak onzichtbaar worden door het
schitterende kleed der beschrijving. Waar de realiteit wordt beschreven moet de idee
wel terugwijken. En beschreven worden kan eigenlijk alleen de realiteit. De
onzichtbare idee is onbereikbaar voor den exacten beschrijver. Toch is willen schrijven
zonder ideëen een boom laten groeien, die men bij den wortel afzaagde. Dat gaat
best, een paar dagen, en zoolang er geen storm komt. Maar hoe dan? Ook waar de
schitterende schoonheid alleen de aandacht vraagt, moet de beschouwer er van
verzekerd zijn dat zij gevoed wordt door de waarheid. Gewoonlijk is 't voldoende
dat hij gevoelt dat die hier niet
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ontbreekt. Aan het levend bewegen van het schoone woord weet hij dat de waarheid
er is, die zich zoodoende voldoende bewijst en, evenmin als de wortel, zich behoeft
los te woelen om zich te doen erkennen. Hij bemerkt het ook hieraan dat die
schoonheid hem een aanduiding is van een symbolische waarheid. Hoe en waarom
- hij kan 't vaak niet zeggen - maar hij zal als bij instinct proeven of die schoonheid
voeding ontvangt uit diepe, klare bronnen, of te koop is in 't modemagazijn op den
hoek. Daarom is voor den prozakunstenaar de keuze van nog meer gewicht dan voor
den dichter, die vrijer eigen idee door zijn werk zal vlechten, en die dus schoon kan
zingen van alle dingen. De prozaschrijver moet objectief zijn als de schilder. Maar
in zijn schilderingen moet de symbolische waarde der schoonheid gezien worden,
wat de schilder niet behoeft, gewoonlijk zelfs niet kan, nooit met opzet mag doen.
Wil of kan de schrijver dat niet zien, dan werpt hij ons zijn realistisch werk toe met
den snauw dat we er toch wel niets van zullen snappen, en buigen wij het de deur
uit met den lach dat we inderdaad niet begrijpen, waarom hij zóó pervers is in zijn
keuze.
Wil de schrijver dit echter wèl, dan zal hem dit maar zelden gelukken. Het leven
te analyseeren en dan, als ware de kunstenaar een man van exacte wetenschap, het
in zijn bestanddeelen koud op te dienen, is niet zoo heel moeilijk; nog veel
gemakkelijker er met geleerde woorden tegen aan en overheen praten, en dan denken
en zeggen dat gij en het leven elkaar nu eerst begrepen hebt, terwijl het u kostelijk
negeerde; maar het leven werkelijk zien, zooals het daar gaat, zoo vreemd en zoo
wreed, zoo heerlijk en zoo afschuwelijk als het is, en het dan kunnen liefhebben en
die liefde belijden zoo dat alle twijfel en apathie is verslonden, dat is heel moeilijk,
dat
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zien we slechts in de boeken ‘die met bloed zijn geschreven’, dat kunnen alleen zij,
die Beets' hooge woord mogen herhalen: ‘ik wil geheel mijn volk behooren’. Want
dit is der meest wezenlijke eigenschappen van den kunstenaar dat hij door zijn
harmonische aanschouwing van het leven, levensharmonie wekt. Een geheel mensch
spreekt tot geheele menschen en tot zulken die door zijn woord aan de geheelheid
des levens gelooven. Zijn woord roept Eden terug, zijn kunst heropent het paradijs,
waarin strijd is noch gevaar, maar enkel vreugde en vrede. En zij die van zijn Eden
genieten, doen dit niet passief, want smaak voor kunst te hebben is lang niet de minste
gave der kunst. Die genieten van zijn kunst worden eenigszins familie van den
kunstenaar; hun liefde en geloof in hem dragen hem vaak zwijgend over diepe
afgronden en hun stralende oogen versterken zijn kracht als hij weer begint te zingen.
Het is spel, maar 't spel wordt ongemerkt ernst. De man met den harmonischen blik
brengt harmonie; de man met de blijde taal schenkt lust en welbehagen; de gelukkige
wordt licht de goede, en de goede is schoon, en de man die de schoonheid zoekt,
vindt ze bij de goeden; en uit dezen zang en tegenzang klinkt als hoogste accoord:
vorm en inhoud zijn een, de schoonheid is de waarheid, en de waarheid de schoonheid.
Nu blijven er echter altijd menschen die zeggen: ‘zeker, ik ben 't volkomen met u
eens; een kunstenaar moet gelukkig getrouwd zijn en een man van optimistische
levensbeschouwing, en dan natuurlijk goed zijn woord kunnen doen, dat spreekt
vanzelf’, en tegenover hen is het noodig - wat tegenover de inzichtigen de
overbodigheid-zelve is - het nog maar eens te zeggen: ‘uitstekende eischen om te
stellen aan een mensch die men

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

50
overal en voor alles moet kunnen gebruiken, maar die men evenmin van een
kunstenaar kan eischen, als dat hij dagelijks erwtjes zou moeten eten’. Neen, het
schip dat de oceanen zal bevaren moet zwaar geladen of geballast zijn en de
kunstenaar die wil afsteken in de diepte en het zwijgen en de eenzaamheid der
ongemeten zeeën zal trotseeren, moet wel wetenschap hebben van de gruwelijke
bespottelijkheden en de al-te-bittere teleurstellingen des levens. Homerus was blind
en Gezelle veracht en vergeten. Is 't gewoonlijk de smart die den man tot kunstenaar
slaat, en valt, zoodra er een kunstenaar opstaat, dan niet 't leed jaloersch op hem om
hem te dooden - totdat hij van zijn leed weer maakt de schoonste kunst? En kleurt
en geurt de bloem er minder om wijl zij opsproot uit donkere, kerkhofaarde? Neen
het is juist de groote genade van den kunstenaar dat hij ons dit mislukte leven doet
vergeten, om ons over te brengen in het harmonieuse leven zijner kunst, die van 't
vaak zoo vervelende leven maakt een belangwekkend, maar daarom niet steeds
blij-eindigend drama. Wat vraag ik dan naar zijn politiek en geloof, evenmin als ik
vraag naar zijn familie of kleermaker. Integendeel, komt hij me daar wat veel mee
aan, dan bederft hij mij zijn kunst. De socialist van Eeden die op 1 Mei
bootwerkerspopulariteit najaagt, is mij vervelend en onuitstaanbaar, maar ik weet
niet hoe ik den dichter van Eeden zal danken voor dat allerverrukkelijkste:
‘In zachte klanken saamgebracht
heb ik uw zoeten naam gedacht
o mijn lief uitverkoren!’

De socialist haat den priester Gezelle, die onderwerping predikt en berusting, maar
hij heeft den dichter Gezelle lief, en bewondert o.a. in hem dien heerlijken kwajongen,
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die davert van pret, als hij, de kamer binnenstuivende, met groote oogen vertelt:
‘Ik sloeg hem zulk nen daverslag
alsdat
hij plat
ter aarden lag
en vim meer en roerde noch vâme!’

En zoo is het steeds, waar de kunstenaar spreekt, daar komen de menschen van hier,
van daar, van allen kant, en de socialist luistert naar den roomsche en de calvinist
geniet van den scepticus - of neen, 't is niet zoo, de socialist luistert niet naar den
roomsche, en de calvinist geniet niet van den scepticus, kan dat ook niet - maar de
mensch luistert naar den mensch, de mensch met smaak luistert naar den mensch
met het woord - en terwijl het daar buiten oorlog is en winter, misschien noodige
oorlog en winter, goed, maar dan toch koud en doodend - daar is het hier om den
kunstenaar leven en vrede, want zelfs waar hij weent om den dood en klaagt over de
bitterste tragedie, wekt zijn diepe gedachte en hooge taalmuziek de
schoonheidsontroering die verzoenend werkt en doet genieten van: pax optima rerum!
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Bijlage III. Verslag van den secretaris.
Volgens opdracht van Uwe vorige Vergadering heeft het Bestuur zich tot Z.K.H.
den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg gewend met het eerbiedig
verzoek het Buitengewoon Eerelidmaatschap der Maatschappij te aanvaarden. Z.K.H.
heeft goedgunstig hierop beslist en aldus mogen wij ons verheugen, dat naast H.M.
de Koningin, onze Beschermvrouw, thans ook Harer Majesteits Koninklijke Gemaal
in betrekking tot onze Maatschappij heeft willen treden en voor hare verrichtingen
eene welwillende belangstelling betoont. De hooge eer ons hierdoor bewezen, zal
zeker door U allen met groote dankbaarheid worden erkend.
De in Uwe vorige Vergadering nieuwbenoemde Leden, 15 gewone en 9
buitenlandsche, hebben allen de benoeming aangenomen. Van de buitenlandsche
hebben 5 zich bereid verklaard de rechten en verplichtingen der gewone Leden te
aanvaarden.
Tegenover deze aanwinst staat helaas een groot verlies in het afgeloopen jaar
geleden door het overlijden van het Eerelid den Heer Nic. Beets en van niet minder
dan 22 gewone en 4 buitenlandsche Leden, aan wier nagedachtenis zooeven door
den Voorzitter hulde is ge-
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bracht. Het Bestuur heeft gezorgd dat de Maatschappij door Voorzitter en Secretaris
vertegenwoordigd werd bij de plechtige teraardebestelling van den Heer Beets, die
meer dan 60 jaren lang het sieraad en de roem ook van onze Maatschappij is geweest,
Lid reeds in 1841, Eerelid sedert 1884. Van het voornemen in eene toespraak op het
Utrechtsche kerkhof namens de Maatschappij hulde te brengen aan zijne uitnemende
verdiensten jegens de Nederlandsche letterkunde, moest worden afgezien, daar,
geheel in den geest van den beminnelijken eenvoud van den overledene, slechts aan
zeer enkelen uit den naasten kring gelegenheid kon worden gegeven aldaar de
gevoelens te vertolken door zijn heengaan alom in ons vaderland gewekt.
Eén der Leden ons dit jaar door den dood ontvallen, de gepens. Luitenant-Generaal
P.M. Netscher, heeft nog een bijzonder bewijs van zijne belangstelling gegeven door
eene som van 500 gulden aan de Maatschappij te vermaken, voorloopig onder den
last van levenslang vruchtgebruik ten behoeve zijner echtgenoote. Dit legaat is met
groote dankbaarheid aanvaard en van harte verheugt het Bestuur zich over zulk een
bewijs, dat het streven der Maatschappij wordt gewaardeerd en gesteund. Moge het
goede voorbeeld in het belang der zaken die ons allen ter harte gaan, nog door
meerdere worden gevolgd!
Een ander legaat werd aan de Maatschappij gemaakt door iemand die geen Lid
ooit is geweest noch ook in eenige betrekking tot haar heeft gestaan, den Heer J.B.
van Ysseldijk, overleden te Amsterdam 21 April 1902. Deze vermaakte ons bij
testament van 24 Sept. 1897 ‘de genealogieën in handschrift van de familiën Bernard,
Boursse (in plano), Ferguson, Kamferbeek, van Leendt, Schnitzler, van Ysseldijk,
de correspondentie van Abraham
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Tierens met Scheltus van Kampferbeek, de genealogie van Scheltus e.a. in het
Hoogduitsch,’ alles vrij van successierechten en alle andere rechten en kosten. Daar
echter de geldigheid van het testament door de wettige erfgenamen wordt betwist en
bovendien het belang dier genealogieën voor onze Maatschappij niet voldoende
bleek, is door het Bestuur nog geen besluit omtrent aanvaarding van het legaat
genomen en zal men zich, althans voorloopig, tot eene afwachtende houding moeten
bepalen.
De voornaamste werkzaamheden van het afgeloopen jaar werden verricht in de
gewone Maandelijksche Vergaderingen, die geregeld werden gehouden en vrij druk
bezocht, ook door sommige niet te Leiden woonachtige Leden. In de eerste
vergadering van het jaar, den 10en October, werd tot Voorzitter gekozen de Heer Dr.
A.E.J. Holwerda. Hij werd bereid gevonden de benoeming aan te nemen en
aanvaardde den hamer uit handen van den aftredenden Voorzitter den Heer Dr. J.J.
Salverda de Grave, aan wien hij namens de Vergadering dank betuigde voor de
diensten door hem als zoodanig bewezen.
In diezelfde vergadering werden tot leden der Commissie voor Taal- en Letterkunde
herbenoemd de aftredende HH. Dr. J.H.C. Kern en Dr. J.W. Muller, benoemd de
Heer Dr. J.J. Salverda de Grave, en tot leden der Commissie voor Geschied- en
Oudheidkunde herbenoemd de aftredende HH. Dr. F. Pijper en Mr. A. Telting,
benoemd de Heer Mr. J.E. Heeres. Deze allen hebben de benoeming aangenomen.
Zeer gelukkig is het Bestuur geweest bij het uitnoodigen van sprekers voor die
Maandvergaderingen. Belangrijke onderwerpen van uiteenloopenden aard werden
door hen
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behandeld en veilig mag worden beweerd, dat de trouwe bezoekers der vergaderingen
met veel nut en ook met veel genoegen de verschillende voordrachten hebben gehoord
en aan de daarop volgende gedachtenwisseling hebben deelgenomen.
Den 10en October sprak de Heer Dr. J. D y s e r i n c k over ‘Het Huwelijk van Betje
Wolff.’ Spr. begon met er aan te herinneren dat men omtrent Dr. Adr. Wolff nog
maar weinig weet. Men stelt hem zich ten onrechte voor als een onbeteekenend man.
Spr. toonde nu aan dat W. groote bekwaamheden bezat. Hij was van goede familie:
zijn vader was Baljuw van Rijnland. Reeds op twaalfjarigen leeftijd werd hij als
student ingeschreven. Zijne geschriften bewijzen dat hij een begaafd man was. Tot
zijn laatste levensjaren blijft hij de klassieken beoefenen; hij heeft zin voor muziek
en schrijft o.a. over de psalmen om verbetering te krijgen van het kerkgezang. Men
zou dus zeggen dat hij waardig was naast Betje te staan.
Toch blijkt hun huwelijk niet gelukkig te zijn geweest. Wel heeft men, afgaande
op brieven van het jaar 1774, beweerd dat zij een gelukkig leven zullen hebben geleid,
maar die voorstelling is onjuist. Betje heeft veel geleden tijdens het huwelijk dat zij
als 21-jarige met den veel ouderen weduwnaar Wolff sloot. Tot dusverre kon Dr.
Dyserinck zich alleen beroepen op sommige uitingen in Betjes gedichten. Een
gelukkig teruggevonden verzameling van 25 brieven gaf hem thans gelegenheid een
geheel nieuw licht te werpen op het huwelijksleven van de schrijfster. Die brieven
zijn gericht aan haar vertrouwden vriend Mr. Hermanus Noordkerk en waren later
in het bezit van Maur. Corn. van Hall, onder wiens papieren ze voor eenige jaren
door Mr. J.N. van Hall zijn teruggevonden.
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Vooral belangrijk is een brief van 19 Febr. 1771 waaruit, in verband met andere
brieven uit ongeveer denzelfden tijd, ten duidelijkste blijkt dat Betje zich het tegendeel
van gelukkig gevoelde en het huwelijk met Wolff moede was. De schuld daarvan
kan niet alleen op Wolff geworpen worden. Spr. toonde aan dat de gespannen
verhouding zeer zeker ook aan haar te wijten is en zocht eene verklaring te geven
van dien stand van zaken. Na 1771 is een keer ten goede waar te nemen en de laatste
jaren van haar huwelijk schijnen minder ongelukkig te zijn geweest. In haar brieven
spreekt zij waardeerend over haar man en van belang is ook te dien opzichte de
ontdekking van Spr. dat de anoniem verschenen Apologie van 1773, waarin Betje
verdedigd wordt tegen den smaad die het gevolg was van een drietal harer geschriften,
door Wolff geschreven is1.
Ten slotte deelde de Heer Dyserinck mede, dat de belangrijke verzameling brieven,
waarop zijne mededeelingen van dezen avond vooral berustten, hem door Mr. Van
Hall is geschonken en dat zij, met al wat hij verder over Betje Wolff verzameld heeft,
later bestemd is voor de boekerij onzer Maatschappij. Deze mededeeling werd met
dankbaarheid door de Vergadering ontvangen.
Den 7en November hield de Heer Dr. G. K a l f f eene voordracht over ‘Hadewych
en hare poëzie.’ Tot nog toe is voor het onderzoek van Hadewych's werken weinig
gedaan. De beide ter Kon. Bibliotheek te Brussel berustende handschriften zijn door
de Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen uitgegeven op eene wijze die veel, zoo
niet alles te wenschen overlaat. In Jonckbloet's werk zijn aan de poëzie van H. eenige
bladzijden gewijd en staaltjes

1

Vgl. verder Dr. D y s e r i n c k , ‘In de Beemster-Pastorie. (Naar onuitgegeven brieven)’ in
De Gids, 1903, I, blz. 289 vv.
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van hare lyriek medegedeeld. Dr. Te Winkel zegt slechts weinig over H. Terwijl
Jonckbloet haar voor ‘eene wezenlijke dichteres’ houdt, oordeelt Dr. Te Winkel aldus
over hare gedichten: ‘Kunstwerken zijn zij blijkbaar niet.’ Behalve eene dissertatie
van M. Jöris en eene voordracht door Prof. P. Fredericq in 1895 gehouden in eene
vergadering der Kon. Akademie is nog maar weinig van belang verricht. De stelling
van Fredericq: Hadewych = Bloemaerdinne berust op te zwakke gronden dan dat
wij die mogen aanvaarden.
Wie Hadewych's werken wil leeren kennen, zal moeten beginnen met eene studie
van den tijd waarin zij leefde, met name van de mystieke beweging die zich in de
12e en in de eerste helft der 13e eeuw zoo krachtig openbaarde, vooral in de
Rijnstreken, in het land van Luik en in Brabant. In de sfeer van Maria van Oignies,
van Christina van Sint Truyen, Margaretha van Yperen en Lutgard van Tongeren
behoort ook Hadewych. In H.'s proza vindt men tal van visioenen medegedeeld die
herinneren aan dergelijke van de bovengenoemde mystieke vrouwen. Invloed der
Openbaring van Johannes blijkt in die visioenen op meer dan eene plaats. In de (in
proza geschreven) Epistelen vinden wij vooral de minne (tot God) behandeld en den
strijd dien de ziel te voeren heeft in haar streven naar vereeniging met God. Evenals
in de visioenen zich de invloed der Openbaring vertoont, zoo is hier die van het
Hooglied te vinden.
De minne is de voorname inhoud ook der poëzie. Men kan de ontwikkeling dier
‘minne’ van hare jeugd af in H.'s lyriek nagaan; de wegen om tot de minne te komen,
worden door haar aangewezen, evenals de onderscheidene trappen (‘staghen’) welke
de ziel kan bereiken; het wezen der minne wordt op meer dan eene plaats omschreven.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

58
In menig opzicht vertoont hare lyriek verwantschap met de wereldlijke lyriek; zoo
b.v. in den conventioneelen aanhef harer liederen en het voorkomen der tenzone.
Kennis van het ridderwezen blijkt telkens, vooral in de beelden en vergelijkingen.
Het kan niet ontkend worden dat H.'s poëzie hier en daar moeielijk te volgen is,
al mag men niet uit het oog verliezen dat eene goede uitgave ons heel wat duidelijker
zou kunnen maken. Anderzijds mag op goeden grond worden aangenomen, dat de
oorspronkelijkheid dezer poëzie, de hartstocht en het diepe gevoel die er zich in
openbaren, de hoogheid van opvatting en de schoonheid van vorm waardoor zij zich
kenmerkt, aan Hadewych recht geven op eene eereplaats in de geschiedenis onzer
letterkunde.
Na deze voordracht bracht de Heer Dr. S.G. d e V r i e s eene duistere plaats bij
Huygens in zijn Cluyswerck ter sprake, nl. vs. 400: ‘De werelt is my recht een
twyffelick gerecht,’ die verklaard kan worden door vergelijking met het Horatiaansche
‘vides ut pallidus omnis cena desurgat dubia’ (Sat. II 2, 76 sq.) en vooral ook met
Terentius, Phorm. 342 sq.: ‘cena dubia apponitur. - Quid istuc verbi est? - Ubi tu
dubites quid sumas potissimum.’
In de vergadering van 12 December sprak de Heer Dr. J.H.C. K e r n : ‘Over een
onlangs verschenen geschrift van H. D r i e s m a n s , getiteld Rasse und Milieu.’ De
schrijver van dit werk heeft zich tot taak gesteld te betoogen dat het even eenzijdig
is het karakter der volken als uitsluitend het gevolg van het ‘milieu’ waarin zij leven,
te verklaren, als dat karakter te beschouwen als uitvloeisel van het ras alleen.
Driesmans tracht aan te toonen dat beide factoren, ras en milieu gezamenlijk
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het karakter van een volk bepalen. Aan de hand van den schrijver gaf Spr. eene kritiek
van de theorie van Stuart Mill, Buckle c.s., die het bestaan van elk rasverschil
loochenen en alles toeschrijven aan den invloed van het milieu. Verder behandelde
hij eenige punten uit het betoog van den schrijver, met wiens gevoelen hij zich over
het algemeen kon vereenigen, zonder echter alle hypothesen, o.a. het bestaan van
eene Mongoolsche onderlaag in bevolking van Middel- en West-Europa voor
aannemelijk te houden. Eenigszins uitvoerig verwijlde Spr. bij de door Driesmans
aangehaalde beschouwingen van Taine over de ontwikkeling van het Nederlandsche
volkskarakter en toonde daarbij aan, dat Taine geenszins den aanleg van het ras als
machtigen factor miskent, al schrijft hij ook aan het milieu een grooten invloed toe
op de ontwikkeling van den natuurlijken aanleg der Nederlanders. Eindelijk bepaalde
Spr. zich tot enkele opmerkingen over de stelling van den schrijver, waar deze, die
in het algemeen kruising van rassen als eene voorwaarde van veelzijdiger ontwikkeling
beschouwt, zijne stelling toepast op het karakter van het Duitsche volk, waarin
Germaansche, Keltische en Slavische bestanddeelen samengesmolten zijn.
Den 9en Januari sprak de Heer Dr. W.L. d e V r e e s e over: Een bibliotheca
Neerlandica manuscripta. Aanknoopende aan zijne voordracht over ‘Handschriftkunde
in verband met taal- en letterkunde’ op het Tweede Nederl. Philologen-Congres te
Leiden in 1900 gehouden, betoogde Spr. thans nader de wenschelijkheid eener
algemeene bibliotheca ms. gelijk hij zich voorstelt die te bewerken en voor een goed
deel reeds bewerkt heeft. Inhoud en inrichting er van werden door hem verklaard.
Het werk zal verdeeld worden in drie gedeelten; het eerste zal zijn
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een inventaris van alle nog bestaande hss.; het tweede gewijd zijn aan de ontwikkeling
van het schrift en de geschiedenis van het schriftwezen; het derde eene chronologisch
geordende verzameling bevatten van facsimiles, als palaeographisch studiemateriaal.
In den inventaris moeten alle hss. der nog bekende teksten, met uitzondering der
eigenlijke vakliteratuur, oorkonden, processtukken en dgl. uitvoerig worden
beschreven in hunne onderlinge verhouding, zoowel van het standpunt der
handschriftkunde als van dat der bibliotheconomie en der kunst en oudheidkunde.
Voor het tweede gedeelte waarvoor ook de oorkonden enz. in aanmerking komen,
zal eene bijzondere studie gemaakt worden van het systeem van verkortingen en
interpunctie; voorts van de eigenaardige gebruiken der schrijvers, hunne
persoonlijkheid en plaats in de maatschappij; van correctors, rubricators, illuminators,
binders enz.; van de oude boekverzamelingen, haar bezit en onderlinge verhouding.
Bij het derde gedeelte zal naast beschrijving en gedeeltelijke transscriptie der
afgebeelde hss. een alphabetisch woordenboek van verkortingen gevoegd worden
met opgaaf van den tijd waarin zij voorkomen. Wijzende op het groote nut van een
dergelijk werk en op het voordeel dat bij zijne onderzoekingen tevens vele nog
onbekende teksten aan het licht gebracht kunnen worden, deed Spr. ten slotte een
beroep op den steun van vakgenooten en belangstellenden1.
In de vergadering van 6 Februari sprak de Heer Dr. P.D. C h a n t e p i e d e l a
S a u s s a y e over ‘Potgieter's brieven.’ Na op de sterke tegenstellingen in Potgieter's
karakter gewezen te hebben, stond Spr. stil bij diens

1

Deze voordracht is uitgegeven in de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche
Academie, 1902, II, blz. 205 vv.
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verhouding tot verschillende personen, in 't bijzonder tot Huet, zooals die uit deze
brieven blijkt. Daarna trachtte hij de vraag te beantwoorden, welke blijvende plaats
aan Potgieter verzekerd is in de geschiedenis onzer letteren. Diens geschriften zullen
hoe langs zoo meer op de belangstelling alleen der zeer geletterden en der philologen
kunnen rekenen. Potgieter's meening, dat hetgeen hij bedoelde, door Huet in meer
populairen vorm invloed erlangde, berustte op eene illusie aangaande het werk van
Huet dat van het zijne wezenlijk verschilt. Ook de geest van het ‘geslacht van 1880’
is niet die van Potgieter, voor wien ten slotte niet anders dan historische belangstelling
overblijft1.
Den 6en Maart hield de Heer Dr. A.H.L. H e n s e n eene voordracht: ‘Uit het leven
van Dirk Gerritszoon Ameyden.’ Deze, een Bosschenaar van geboorte, genoot zijne
opvoeding onder de pages van kardinaal Andreas van Oostenrijk, kwam met dezen
in 1600 naar Rome en bekwaamde zich aldaar als ‘convictor’ van het Collegium
Germanicum in het kerkelijke recht. Advocaat van de Curie geworden stond hij in
nauwe betrekking tot Orazio Morandi, den abt van het Benedictijnerklooster Santa
Prassede. Met dezen had hij belangstelling gemeen in astrologie, toenmaals alom
zoo druk beoefend, en om eene onvoorzichtige uitlating moest hij als getuige optreden
bij het proces dat zijn' vriend op grond van sterrenwichelarij in 1630 werd aangedaan.
Niet minder zal hem aangetrokken hebben het heimelijk opstellen van nieuwstijdingen,
waarmede de abt zich tevens en in nauwe verbinding met het horoscoop-trekken
bezig hield; want later heeft Ameyden op hetzelfde gebied gearbeid.

1

Deze voordracht is uitgegeven in Onze Eeuw, Maart 1903.
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Niet echter in het gevaarlijk en dubbelzinnig karakter van Morandi, maar als politiek
agent van Philips IV. De ‘Avvisi’ welke hij voor de Spaansche regeering opstelde,
worden door A. Ademollo en A. Bertolotti als de ‘voortreffelijkste onder de mémoires
van de 17e eeuw’ en als ‘modellen van journalistiek’ geprezen; het zou derhalve
aanbeveling verdienen de handschriften dezer ‘Avvisi’ of ‘Diario della città e corte
di Roma’ (1640-1650), welke nog nimmer zijn uitgegeven en in handschrift in
verschillende bibliotheken van Italië verspreid liggen, te raadplegen. Ook daarom,
wijl Ameyden onderwijl tot de aanzienlijkste leden der Nederlandsche kolonie te
Rome was opgeklommen. Dit blijkt uit zijne deftige woning, nog in de Via di Monte
Giordano no. 7 te zien, waar hij blijspelen, uit het Spaansch vertaald en waarvan er
een achttal gedrukt zijn, liet opvoeren. Daarvoor getuigt ook zijne verhouding tot de
‘Anima’, het bekende pelgrimshuis van Nederlandschen oorsprong te Rome; tot drie
malen toe werd hij tot ‘provisor’, den voornaamsten post in den Raad van bestuur,
gekozen. Geen wonder, dat deze stichting hem nauw aan het hart lag; dat hij in een
boekje voor pelgrims bestemd, haar de eerste plaats gaf en goed blijkt ingelicht over
het groote aandeel dat zijne landgenooten aan de ontwikkeling der ‘Anima’ hebben
gehad. Toch komt zijn naam niet voor in de geschriften die tot nog toe over deze
stichting zijn verschenen: het wijst er op, dat voor Nederlanders nog heel wat in het
archief der ‘Anima’ valt te garen.
Op het einde van zijne voorspoedige loopbaan trof Ameyden het ongeluk uit den
Kerkelijken Staat te worden verbannen om eene verhandeling over de Datarie, welke
zonder de noodige goedkeuring in 1654 verscheen. Hij betoogde zijne onschuld in
eene suppliek, zoodra
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Alexander VII paus was geworden; deze hief het banvonnis op, maar sinds zwijgen
de bronnen over Ameyden.1
In dezelfde vergadering deelde de Heer Dr. A.E.J. H o l w e r d a het een en ander
mede over de onlangs uitgegeven Iter Parisiense en Iter Italicum van Arn. Buchelius.
Deze reisbeschrijvingen, vervat in Buchelius' ‘Commentarius rerum quotidianarum’
(1560-1599), in handschrift in de Bibliotheek der Rijks-Universiteit te Utrecht, zijn
door de goede zorgen van het Historisch Genootschap uitgegeven in de Mémoires
de la Société de l'histoire de Paris, an. 1899 (de Description de Paris, in Fransche
vertaling bewerkt door de HH. L.A. van Langeraad en A. Vidier) en in dl. 23-24 van
het Archivio della Società di storia patria (het Iter Italicum bewerkt door den Heer
R. Lanciani). Eenige afzonderlijke afdrukken van beide zijn door de Hist. Genootschap
verspreid. De reisbeschrijvingen zijn voor de kennis vooral der Romeinsche
topographie en der toestanden te Parijs en te Rome in de jaren 1585-1588 belangrijk,
ofschoon de waarde wordt verminderd door het feit, dat Buchelius blijkbaar in later
tijd, te Utrecht teruggekeerd, allerlei heeft bijgevoegd en omgewerkt.
In de vergadering van 3 April hield de Heer Dr. J.H. G a l l é e eene voordracht
door tal van lichtbeelden verduidelijkt, over den bouw van boerenwoningen in
Nederland in verband met de bewoners en hun dialect. In de eerste plaats werd de
aanleiding tot dit onderzoek medegedeeld, dat schijnbaar vrij ver van taalkundige
studiën schijnt te staan. Verschillen in de grenzen van sommige klankveranderingen
en van het voorkomen van bepaalde vormen van declinatie en conjugatie hadden de

1

Vgl. verder Dr. H e n s e n in De Katholiek, Juli-Aug. 1903.
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vraag doen ontstaan, waar de grens b.v. tusschen Saksisch en Frankisch moest gesteld
worden en daar dit moeilijkheden bij de beantwoording gaf, was Spr. er op uit geweest
naar andere criteria om te zien, die voor de grensbepaling van de verschillende
stammen van nut konden zijn. De kleederdracht, die aanvankelijk onderzocht werd,
bleek te zeer onder den invloed der mode te staan om hieruit eenige conclusie te
trekken. Spreker toonde dit in den loop van den avond door afbeeldingen uit vroeger
en later tijd uit gedeelten van het land die nog heden ten dage eene zeer
geprononceerde volksdracht hebben, welke echter in de laatste 100 jaren sterk
veranderd is. Uit eene vergelijking der grenslijnen van volksdrachten met die van
dialecten bleek het dat slechts in enkele opzichten en in een klein gedeelte van het
land overeenstemming van beide lijnen te vinden was. Dit was wel het geval bij de
grenslijn der oorijzers en die van de dialecten, waarin Friesche eigenaardigheden in
meerdere of mindere mate te vinden zijn.
Van grooter waarde voor de bepaling der oude stamgrenzen schijnt het onderzoek
der oude boerenwoningen. De boer is in dit opzicht uiterst conservatief. Dit blijkt
o.a., zooals door lichtbeelden werd aangetoond, bij vergelijking van huizen uit
Friesland, Noord-Holland en Zeeland met huizen door emigranten in Noord-Amerika,
o.a. in Holland U.S., gebouwd, terwijl naar andere plaatsen in Amerika door
emigranten uit het Oosten van het land het daar bestaande type is overgebracht. Ook
de Nederlandsche boerenhuizen uit de 16e en 17e eeuw verschillen, zooals door
afbeeldingen naar oude teekeningen werd aangetoond, weinig van de hedendaagsche
typen. Waar vroeger leem- en houtbouw was, vindt men thans weliswaar steenbouw,
maar nog vindt men in tal van
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huizen de blijken dat de steenbouw er ingebracht is, nadat de leem en het vlechtwerk
uit de wanden verwijderd waren, terwijl het geraamte onveranderd in stand werd
gehouden. Spreker bestreed vervolgens de meening van A. Meitzen, door O. Bremer,
Ethnographie der Germ. Stämme, Grundriss III2, 774 herhaald, dat ‘das keltische
Haus mit dem noch heut in Westfalen und Friesland üblichen Hause überraschend
übereinstimmt’. Het groote verschil tusschen Keltische huizen uit Ierland, Wales,
Frankrijk en België, en de Friesche en Westfaalsch-Twentsche huizen werd door tal
van afbeeldingen, o.a. uit Meitzen's boek zelf, aangetoond.
Van de Nederlandsche typen werd in de eerste plaats het Friesche besproken. De
eigenaardigheid hiervan is dat voeder-(hooi) en landbouwproducten binnenshuis,
van den vloer stapelend tot onder het dak, geborgen worden. In Noord-Holland vindt
men nog het zoogenaamde ‘barghuis’ met het huis op zichzelf staand er bij of tegen
den van alle zijden gesloten hooiberg gebouwd, terwijl aan de andere zijden onder
het afdak zich koestal en dorschvloer bevinden. Bij de stolpen (N.-Holl.) of stjelpen
(Friesl.) vindt men de hooiberging in het midden, tusschen de vier zuilen waarop het
dak rust; onder het afhangende dak woonvertrekken, melkkamer, dorschvloer en
veestal. Waar, om het bedrijf, verlenging van bergruimte en dorschvloer noodig is,
wordt de inrichting langer; in plaats van één vak vindt men er meerdere, soms 10 of
12, zooals in de lange schuren van Groningerland en Oost-Friesland en op de
Zuid-Hollandsche eilanden. Het hoofdbeginsel blijft echter onveranderd. Dikwijls
is nog te zien dat het woonhuis oorspronkelijk niet een geheel met de schuur heeft
uitgemaakt. Duidelijk komt dit uit in sommige Friesche huizen, in huizen
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op de Zuid-Holl. eilanden, terwijl eindelijk in Zeeland huis en schuur meestal nog
gescheiden zijn.
Behalve in de provincie Zuid-Holland, maar wel nog in enkele zeedorpen, vindt
men het Friesche type van den Dollart tot in West-Vlaanderen en in de oude gouw
Stria in Brabant. En in al deze plaatsen benevens Zuid-Holland vindt men
verschillende soorten van oorijzers. Eenigszins Friesch type vertoont een lang huis,
dat om de Zuiderzee wordt gevonden, maar dat van het vorige verschilt doordat de
woning een geheel met stal en voederbergplaats uitmaakte. De berging der
veldgewassen en van het hooi tusschen de zuilen van het dak geschiedt geheel op
Friesche wijze. Ook hier dragen de bewoners oorijzers.
Behalve het volkstype wijzen ook verschillende overeenkomstige benamingen
van huisdeelen of vertrekken op eene oudere eenheid, b.v. het woord pîsel dat alleen
in de Friesche gewesten, Zuid-Holland en Zeeland gevonden wordt en in al de andere
niet Friesche streken ontbreekt, zoowel in hedendaagsche dialecten als in oudere
geschriften.
De afwijkingen van Drente, Twente en den oostelijken achterhoek van Gelderland,
waarbij zich ook Westerwolde (Gr.) aansluit, stelde Spr. door afbeeldingen in het
licht. De oudere huizen aldaar komen met die van Noord-Duitschland overeen. De
westgrens van dit huistype loopt ongeveer bij de Regge en valt samen met eene
dialectgrens.
Bij de bespreking der afbeeldingen van de oude volksdracht wijst Spr. op de peel
of scapeel in nd. ook saphele genoemd, waarvan o.a. Rose 8656 (Kausler) nog sprake
is.
Het langhuis, dat men in Salland, westelijk van de Regge vindt, wordt verder
aangetroffen in Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en een deel van West-Brabant;
het heeft overal een deel met groote deur in den achter-
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wand, en de hooiberging in een ‘hooiberg’ (vijzelberg), niet in eene hooischuur z.a.
in Twente.
In eene bepaalde streek langs Rijn en IJsel, Lek en Waal en in het Noordwesten
van Brabant vindt men afwisselend hiermede een schuur als de voorgaande, doch
met het woonhuis dwars er voor gebouwd. De inrichting van het woonhuis wijkt af.
Het schijnt oorspronkelijk niet een geheel met de schuur te hebben uitgemaakt.
Terwijl men in het Oosten van Brabant meestal bij de grootere hoeve de deel
overdwars vindt en de mendeuren aan de langzijde, zooals om de Zuiderzee, doch
met de hooiberging onder het dak boven de balken, heeft Noord-Limburg de inrichting
van het huis als in Salland, maar in plaats van in een hooiberg is de bergplaats van
het hooi enz. hier in de schuur.
Bij Roermond, waar ook het dialect blijkens de dialectkaart van Dr. J. te Winkel
verandert, vindt men eene geheel afwijkende wijze van hoevenbouw. Dit is een
niet-Germaansche inrichting, ontleend aan den villabouw der Romeinen. Om de
mestvaalt (het compluvium) als middelpunt groepeeren zich, meest in een vierkant
met breeden inrit, de woning, vee- en paardestallen, dorschhuis, hooi- en graanschuren
enz. Men vindt deze inrichting in geheel Zuid-Limburg en in Zeeland zuidelijk van
Hulst, waar ook geen Zeeuwsche dracht of oorijzers meer gevonden worden. Deze
hoeven komen geheel overeen met die welke men in Hessen bij den Romeinschen
grenswal, in België en Frankrijk aantreft; in de Rijnstreek en Westfalen vindt men
dit type terug bij den bouw van het kasteel of Rittergut.
Het sterk afwijkende volkstype van Limburg en Brabant werd in verscheiden
lichtbeelden aangetoond en vergeleken met typen uit de noordelijke streken.
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Ten slotte werd door vergelijking der in kaart gebrachte grenzen der woningtypen
met die der dialectgrenzen, vastgesteld door Prof. J. te Winkel uit de voor het Kon.
Ned. Aardr. Genootschap verzamelde gegevens, aangetoond dat er tusschen beide
eene sterke overeenkomst bestaat.
Door eene kaart bij de verschillende hoogten ook den vroegeren toestand des lands
aangevend, toen plassen en moerassen die thans drooggemaakt zijn, nog bestonden,
en de Zuiderzee nog een anderen vorm had dan thans, werd aangetoond in hoeverre
lokale gesteldheid op het doordringen der verschillende stammen van invloed geweest
kan zijn.
De vergadering van 8 Mei werd geheel in beslag genomen door de voorbereiding
dezer Jaarlijksche Vergadering.
De Handelingen van het jaar 1901-1902 verschenen met den bundel ‘Levensberichten’
door omstandigheden onafhankelijk van het Bestuur, later dan gewoonlijk, nl. eerst
in November. In die Handelingen zijn o.a. opgenomen de toespraak van den Heer
Dr. J.J. Salverda de Grave over het gebruik van vreemde woorden, de voordracht
van den Heer Dr. A.G. van Hamel over ‘Navolgingen en vertalingen van Victor Hugo
in Nederland’ en de Mededeelingen van de HH. Dr. P.J. Blok over Wilhelmus
Procurator, Dr. J.S. Speyer over eene Indische verwante van de Germaansche godin
Nerthus en Dr. J. Verdam over eene middeleeuwsche straf, het ‘zitten in de mand’
of van den ‘schandkorf’. Deze heeren hebben, evenals de schrijvers der
Levensberichten, aanspraak op onzen dank voor het belangeloos afstaan van hunne
in menig opzicht belangrijke en levenswaardige bijdragen.
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Behalve deze jaarlijksche uitgaven konden in den loop des jaars verschillende werken
verschijnen waartoe de Maatschappij het initiatief nam of de middelen verstrekte.
In de eerste plaats het eerste deel der groote onderneming van herdrukken eeniger
merkwaardige oude Nederlandsche Volksboeken, bezorgd door de Commissie voor
Taal- en Letterkunde. Dit deel bevat een fraai uitgevoerden herdruk van ‘Den
droefliken stryt van Roncevale,’ uitgegeven door Dr. G.J. Boekenoogen, den Secretaris
dier Commissie. Reeds door deze uitgave, maar vooral door zijne onvermoeide zorgen
en omvangrijke studiën voor de voorbereiding en uitvoering der gansche onderneming,
waarvan hij de ziel is, bewijst de Heer Boekenoogen grooten dienst aan allen die in
onze oude letterkunde belang stellen. Uit een prospectus, bij den Beschrijvingsbrief
U door de firma Brill gezonden, zal U gebleken zijn, dat op dit eerste deel thans met
bekwamen spoed reeds drie andere kunnen volgen, nl. ‘De historie van Floris ende
Blancefleur’ en de ‘Genoechlycke History vanden reus Gilias,’ beide eveneens
uitgegeven door den Heer Boekenoogen, en ‘Die schoone Historie van Malegys’,
uitgegeven door den Heer Dr. E.T. Kuiper.
Kort daarna verschenen met ondersteuning onzer Maatschappij de Brieven van
en aan Maria van Reigersberch, grootendeels wel reeds bekend, maar thans
nauwkeuriger naar de oorspronkelijke stukken uitgegeven, met eenige brieven van
Hugo de Groot aan zijne echtgenoote en van hare broeders Nicolaes en Johan van
Reigersberch verrijkt en in eene uitvoerige inleiding en beknopte aanteekeningen
toegelicht door Dr. H.C. Rogge. Het is voor onze Maatschappij eene eer en voldoening
tot deze uitgave der merkwaardige verzameling medegewerkt te hebben en den Heer
Rogge aldus waardeering te hebben kunnen
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toonen voor den rusteloozen ijver waarmede hij steeds voortgaat met het verzamelen
en bewerken van alles wat onzen Huig de Groot betreft.
Voorts kon nog in December verschijnen het eerste deel der Middelnederlandsche
Marialegenden, verzameld en uitgegeven door den Heer Dr. C.G.N. de Vooys, nadat
reeds vroeger ons betreurd medelid de Heer C. Honigh zich in overleg met de
Commissie voor Taal- en Letterkunde geruimen tijd met de voorbereiding daarvan
had bezig gehouden. De Heer De Vooys vond gaandeweg zoo veel en zoo belangrijke
bouwstof, dat zijn werk zal groeien tot twee deelen in plaats van het oorspronkelijk
geraamde eene deel. Het thans verschenen deel bevat den tekst van het Katwijksche
handschrift. Het tweede deel, waarvoor Uwe vorige Vergadering de noodige middelen
toestond, zal eerlang kunnen verschijnen en zal behalve legenden uit verschillende
andere handschriften en oude drukken tevens eene inleiding bevatten op het geheele
werk, benevens aanteekeningen op het eerste en tweede deel. Ofschoon eerst daardoor
het groote belang der uitgave ten volle zal kunnen blijken, kan reeds thans verklaard
worden, dat het werk in hooge mate verdienstelijk mag heeten.
Over eene andere groote uitgave, of althans over de voorbereiding er van, is in
vergaderingen van het Bestuur herhaaldelijk en uitvoerig gehandeld, nl. over een
plan tot bewerking van een nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. De Heer
A.A. Vorsterman van Oyen, die deze zaak reeds vroeger ter sprake bracht, wendde
zich thans tot het Bestuur met verzoek het daarheen te leiden, dat een zeker bedrag
zou worden verleend aan eene Commissie, door de Maatschappij te benoemen, met
de opdracht de noodige voorbereidende maatregelen voor de
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uitgave van zulk een woordenboek te beramen en hieromtrent een verslag uit te
brengen. Na rijp beraad en voorgelicht door uitvoerige en zeer gewaardeerde adviezen
van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde, is het Bestuur evenwel tot de
slotsom gekomen, dat de zeer groote kosten voor de onderneming noodig geacht,
een gevaar zouden opleveren om de Maatschappij, zij het ook slechts voorloopig en
voorwaardelijk te binden. Bovendien gold een hoofdbezwaar, dat men niet licht,
althans in den eersten tijd, een bekwaam persoon zou kunnen vinden die voldoenden
waarborg bood om aan het hoofd der werkzaamheden gesteld te worden en die voor
zulk een omvangrijk werk den tijd beschikbaar zou hebben. Op deze gronden achtte
men het niet raadzaam voor het tegenwoordige eenigen steun te verleenen of eenige
verantwoordelijkheid te aanvaarden.
Eveneens werd in verscheiden vergaderingen eene zaak behandeld, die na alles
wat de Maatschappij zelve vroeger rechtstreeks zoowel als zijdelings heeft verricht,
op hare belangstelling en waardeering volle aanspraak heeft, nl. het verspreiden van
Nederlandsche boeken in Zuid-Afrika. Zoodra zich uit het Algemeen Nederlandsch
Verbond onlangs eene Commissie tot inzameling van boeken voor Zuid-Afrika had
gevormd, is het Bestuur te rade gegaan hoe het steun zou kunnen verleenen. Het
bleek, dat die Commissie om licht verklaarbare redenen niet te veel ruchtbaarheid
aan haar plan kon geven en de hulp der couranten niet wilde inroepen, zoodat het
haar niet wel mogelijk was allen te bereiken die wellicht bereid zouden zijn hulp te
verschaffen. In overleg met haar is toen besloten exemplaren van haren brief, waarin
zij het plan ontvouwt en om medewerking verzoekt, te zenden aan alle gewone Leden
onzer Maatschappij met een begeleidend
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schrijven van ons Bestuur, dat de bijzondere aandacht op deze zaak vestigt en haar
met warmte aanbeveelt.
Ten gevolge van de reeds vermelde groote verliezen door de Maatschappij in het
afgeloopen jaar geleden, is het ledental van een totaal van 634 in Juni 1902 verminderd
tot 620, nl. behalve de Eereleden 435 ‘gewone’ Leden in Nederland, 11 in de
Koloniën, 5 in het Buitenland en 166 ‘buitenlandsche’ Leden (waarvan 34 de rechten
en verplichtingen der gewone Leden aanvaard hebben). Dit totale cijfer kan spoedig
weder hooger worden door de benoeming van nieuwe Leden. Zoo aanstonds zal U
de uitslag der gehouden stemming worden medegedeeld. Mij rest slechts den wensch
uit te spreken, dat onder deze nieuwgekozenen velen bereid mogen worden gevonden
niet slechts de opengevallen plaatsen te vervullen, maar ook naar de mate hunner
krachten mede te werken om de geleden verliezen zooveel mogelijk te herstellen en
den bloei onzer Maatschappij te bevorderen.
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Bijlage IV. Verslag van den bibliothecaris.
Dames en Heeren!
Alweder is het oogenblik daar dat ik de eer mag hebben U het een en ander over
onze Bibliotheek mede te deelen. Gelukkig acht ik mij dat ook nu niets dan goeds
te berichten is. Geschenken, ook van niet-leden, vloeiden haar van alle kanten toe;
belangrijke aankoopen konden worden gedaan, en het letterkundig verkeer met 170
binnen- en buitenlandsche genootschappen vond geregeld plaats en leverde voor
onze Bibliotheek rijke vruchten op.
Onze verzameling handschriften en met name onze verzameling brieven werd in
het afgeloopen vereenigingsjaar belangrijk vermeerderd. Ons medelid de heer T.H.
van der Stok schonk ons de brieven door hem in 1855-1887 ontvangen van den
bekenden letterkundige Baron van Heeckeren. Naar hetgeen daaruit reeds door den
heer Van der Stok in tijdschriften, zooals in Noord en Zuid, medegedeeld is, kunnen
wij ons een denkbeeld vormen der belangrijkheid van den inhoud dezer brieven,
waaraan voorzeker geen betere bestemming kon gegeven worden dan ze aan onze
boekerij te schenken. Het is ons allen
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bekend hoe de heer Van der Stok deze brieven als een kostbaar kleinood, als een
dierbare herinnering aan zijn smaakvollen vriend bewaarde; wij mogen het dus op
hoogen prijs stellen dat hij reeds tijdens zijn leven deze verzameling aan ons
overdroeg, en al is ook om personeele redenen de bepaling daarbij gevoegd dat deze
brieven niet voor 24 November 1927 geopend mogen worden, zijn wij hem toch ten
hoogste erkentelijk voor dit kostbaar geschenk.
Ook door aankoop kwam de Bibliotheek in bezit van eene tweede collectie zeer
merkwaardige brieven. Ons werden toch te koop aangeboden ruim dertig brieven
van Multatuli in 1869 en 1870 uit Wiesbaden geschreven aan een der redacteuren
van de Dageraad. Daar deze brieven hoogst belangrijk en niet uitgegeven zijn, hebben
wij niet geaarzeld deze verzameling aan te koopen, te eerder daar onze bibliotheek
tot heden geen brieven van Multatuli bezat.
Wijlen ons medelid de heer F. Nagtglas legateerde ons een exemplaar zijner
volledige werken en drie nog onuitgegeven handschriften; Prof. Verdam schonk ons
een fraai getijdeboek uit de veertiende eeuw; de heer P. van der Mye vervaardigde
voor ons een lijst van woorden en uitdrukkingen in het dialect van Zandvoort; de
heer J.F. Schill, ofschoon geen lid onzer maatschappij, zond ons ruim dertig
verschillende werken, waaronder de oorspronkelijke uitgaven van Klikspaan die nog
steeds in onze boekerij ontbraken; Mr. G.J. Bisschop schonk ons een hoogst
merkwaardig Album van het Leidsche Studentengezelschap Philomathia, met
bijdragen en handteekeningen van eene menigte bekende Leidsche studenten, later
beroemde en gevierde letterkundigen en geleerden. Onze bekende verzameling
Nederlandsche kinderboeken
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uit vroeger tijd werd door Dr. Boekenoogen, den heer Honig en een onbekende met
een vijfendertigtal vermeerderd; de heeren Fregerus en W. Klaver beiden te
Broekin-Waterland vereerden ons, door tusschenkomst van Dr. Boekenoogen, met
twee hoogst merkwaardige liedeboekjes: Mars en Venusstrijd van 1715 en de Vrolijke
Oost-Indische Wellekomstdrinker van 1770, voorzoover ik heb kunnen nagaan in
geen enkele bibliotheek voorhanden. Het Ministerie voor Onderwijs in Denemarken
zond ons een zeer kostbaar plaatwerk met Deensche Runenopschriften. Prof.
Chantepie de la Saussaye completeerde ons defect ex. van het tijdschrift Mélusine
met een drietal kostbare deelen; heden ochtend, even vóór deze vergadering, ontving
ik van ons medelid, den Majoor N.J.A.P.H. van Nes een ex. van het door hem
uitgegeven pracht-plaatwerk: Gedenkboek ter herinnering aan de feestviering v.h.
Korps Rijdende Artillerie, terwijl een 108-tal onzer leden en andere belangstellenden
een exemplaar hunner nieuwste uitgaven of overdrukken aan de bibliotheek aanbood.
Naar gewoonte zullen de namen dezer geëerde gevers en de titels der geschonken
boeken in de bijlage tot dit verslag genoemd worden, en al heb ik reeds dadelijk bij
ontvangst mijn dank voor de toezending betuigd, toch meen ik dien op dit oogenblik
te mogen herhalen.
Uit de bijlage tot dit Verslag zal U tevens blijken door welke aankoopen de
Bibliotheek vermeerderd is. Ik zal U niet vermoeien met het opnoemen der titels
daarvan; slechts wil ik U mededeelen dat gekocht werd een bundel onuitgegeven
geestelijke gedichten van J. van der Nienburg van 1710, wiens gedichten slechts in
handschrift bestaan en van wien wij voor eenige jaren een dergelijken bundel
aankochten. Verder werd aangekocht de dikwijls
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door onze leden aangevraagde Algemeene geschiedenis van Prof. Kernkamp en Dr.
Brugmans; een zeldzaam boekje van 1564 getiteld: Dbeghinsel der wysheit sprekende
van deuchden en ondeugden enz.; dat ingeteekend werd op 't omvangrijke werk van
Dr. Blink: Van Eems tot Schelde, enz.
Door al deze geschenken en aankoopen werd onze bibliotheek, behalve met de
reeds genoemde verzameling brieven, vermeerderd met 8 handschriften, 380 boeken
en de vervolgen van 198 tijdschriften of genootschapswerken. Vermeld ik U nu nog
dat, behalve een ontelbare menigte boeken in de leeskamer geraadpleegd, 47
handschriften en 2866 boeken, ruim 500 meer dan in het verleden jaar en 1100 meer
dan in 1901, tegen ontvangbewijs uitgeleend werden dan heb ik U het voornaamste
met betrekking tot onze bibliotheek medegedeeld. Vergun mij ten slotte Prof. Blok
en Dr. Boekenoogen, leden der Bibliotheekscommissie, mijnen dank te betuigen
voor den mij verleenden steun, en U dank te zeggen voor de door U ook aan dit
Verslag verleende aandacht.
LOUIS D. PETIT.
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Lijst van personen en instellingen die de Bibliotheek van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde in het genootschapsjaar 1902-1903 met
geschenken hebben vereerd.
1 Herm. P.J. van Alfen te 's-Gravenhage.
2 J.M.v. Asch v. Wijck te Utrecht.
3 F. de Bas te 's-Gravenhage.
4 Joh. H. Been te Brielle.
5 H.L. Berckenhoff te Amsterdam.
6 Dr. A. Bernhardt te Erfurt.
7 Bibliotheek d. Universiteit te Amsterdam.
8 Bibliotheek d. Rijks-Universiteit te Leiden.
9 Bibliotheek (Koninklijke) te 's-Gravenhage.
10 Mr. G.J. Bisschop te Leiden.
11 Dr. P.J. Blok te Leiden.
12 Dr. G.J. Boekenoogen te Leiden.
13 P.A.M. Boele v. Hensbroek te 's-Gravenhage.
14 G.M. Boissevain te Amsterdam.
15 G.H. van Borssum Waalkes te Utrecht.
16 J. Bouchery te Antwerpen.
17 Mr. A.C. Bondam te 's-Hertogenbosch.
18 J.H. van den Bosch te Gouda.
19 Dr. D.A. Brinkerink te Bovenkarspel.
20 C.W. Bruinvis te Alkmaar.
21 Mej. S.J.C. Buddingh te Utrecht.
22 Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye te Leiden.
23 A. de Cock te Denderleeuw.
24 H.J. Couvée te Cortgene.
25 Dr. J. Craandijk te Haarlem.
26 Mej. Pauline Delprat te 's-Gravenhage.
27 N.D. Doedes te Utrecht.
28 P.N. van Doorninck te Bennebroek.
29 H. van Druten te Rijnsburg.
30 Dr. Joh. Dyserinck te 's-Gravenhage.
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31 J.W. Enschedé te overveen.
32 Mej. A. van der Flier te Haarlem.
33 K. Fregerus te Broek-in-Waterland.
34 Gemeentebestuur van Deventer.
35 Gemeentebestuur van Leiden.
36 J.J. Graaf te Ouderkerk a/d. Amstel.
37 J.H. Groenewegen te Amsterdam.
38 Dr. J.R. Hanne te Hamburg.
39 Mr. J.E. Heeres te Leiden.
40 Dr. A.H.L. Hensen te Warmond.
41 Dr. J. Herderscheê te 's-Hertogenbosch.
42 Dr. D.C. Hesseling te Leiden.
43 Jonkvr. A. van Hogendorp te 's-Gravenhage.
44 C.A. Honig te Leiden.
45 Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden.
46 Jhr. Mr. J.H. Hora Siccama te 's-Gravenhage.
47 Wijlen H. de Jager te 's-Gravenhage.
48 Dr. G. Kalff te Leiden.
49 P.H. van der Kemp te 's-Gravenhage.
50 Dr. H. Kern te Leiden.
51 Dr. A. Keysser te Keulen.
52 W. Klaver te Broek-in-Waterland.
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53 Mevr. E. Knuttel-Fabius te 's-Gravenhage.
54 G.J.W. Koolemans Beijnen te 's-Gravenhage.
55 Dr. Edw. B. Koster te 's-Gravenhage.
56 Dr. R. Krul te 's-Gravenhage.
57 Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck te Amsterdam.
58 Mevr. E. Lecky-Baronesse van Dedem te Londen.
59 W.F. Leemans te 's-Gravenhage.
60 F.H. van Leent te Amsterdam.
61 Mevr. Le Maître-Buse te Renkum.
61 *Hertog de Loubat te Parijs.
62 A.M. Lowjagin te St.-Petersburg.
63 Mr. D.J. Baron Mackay van Ophemert te Ophemert.
64 W. Meijer te 's-Gravenhage.
65 Ministerie v. Eeredienst en Onderwijs te Kopenhagen.
66 Dr. P.C. Molhuysen te Leiden.
67 Dr. E.C. Molsbergen te Rotterdam.
68 P.M. Montijn te Gouda.
69 Dr. J.W. Muller te Utrecht.
70 Dr. P.L. Muller te Leiden.
71 Mr. S. Muller Fzn. te Utrecht.
72 P. van der Mye te Zandvoort.
73 Mevr. de Wed. F. Nagtglas te De Bilt.
74 N.J.A.P.H. van Nes te Arnhem.
75 W. Nijhoff te 's-Gravenhage.
76 J.M. Nuyts te Maastricht.
77 A.L.H. Obreen te Hilversum.
78 H.G.A. Obreen te Leiden.
79 J.F. van Oordt te Newlands (Kaapstad).
80 A.J. Ort te 's-Gravenhage.
81 Dr. Mr. J.C. Overvoorde te Leiden.
82 Louis D. Petit te Leiden.
83 Redactie v.h. Archief v.d. gesch. van het Aartsbisdom Utrecht te Utrecht.
84 Redactie v.d. Bijdragen v. vaderl. geschied- en oudheidkunde te Leiden.
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85 Redactie van De Gids te Amsterdam.
86 Redactie v.h. Jaarboekje Erica.
87 Redactie v.h. Noord en Zuid te Amsterdam.
88 Rijks-Archief te 's-Gravenhage.
89 Rijks-Universiteit te Groningen.
90 Dr. H.G. van de Sande Bakhuyzen te Leiden.
91 Arm. Sassen te Amsterdam.
92 J.F. Schill te 's-Gravenhage.
93 Dr. Jos. Schrijnen te Roermond.
94 Th. N. van der Stok te 's-Gravenhage.
95 Is. Teirlinck te St. Jans-Molenbeek.
96 Mr.A.Telting te 's-Gravenhage.
*97 R.P.J. Tutein Nolthenius te Amsterdam.
97 *Dr. C.C. Uhlenbeck te Leiden.
98 D. Vande Casteele te Luik.
99 Dr. J.S. van Veen te Arnhem.
100 Dr. J. Verdam te Leiden.
101 Alb. Verwey te Noordwijk-Binnen.
102 Dr. W.J. Viljoen te Kaapstad.
103 Wijlen Dr. G. van Vloten te Leiden.
104 A.A. Vorsterman van Oyen. te Rijswijk.
105 Dr. Willem de Vreese te Gent.
106 J. Watts de Peyster te New-York.
107 F. Westerouen van Meeteren te Amsterdam.
108 Mej. Joh. A. Wolters te Leiden.
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Alphabetische lijst der handschriften en boekwerken waarmede de
bibliotheek is vermeerderd1:
I. Handschriften.
Geschenk van Mr. G.J. B i s s c h o p te Leiden.
Album van het Studentengezelschap Philomathia.
Geschenk van wijlen H. d e J a g e r te 's-Gravenhage.
J a g e r (A. d e ), Korte opgave van den oorsprong van verscheidene Vaderlandsche
spreekwoorden.
J a g e r (A. d e ), De Commissie van Bestuur over de Vormscholen en
Normaallessen aan de Plaatselijke Schoolcommissie te Rotterdam.
Geschenk van P. v a n d e r M y e te Zandvoort.
M y e (P.v.d.), Lijst van woorden in het dialect van Zandvoort.
Geschenk van Mevr. de Wed. F. N a g t g l a s te De Bilt.
N a g t g l a s (F.), Een reisboekje in 1850.
N a g t g l a s (F.), Een uitstapje in Sept. en Oct. 1852.
N a g t g l a s (F.), Een uitstapje in Aug. en Sept. 1855.
Geschenk van T h . N. v a n d e r S t o k te 's-Gravenhage.
Brieven van J.A.F.L. Baron v a n H e e c k e r e n aan Th. N. van der Stok, 1855-87
met afschriften daarvan. Niet te openen vóór 24 Nov. 1927.
Geschenk van Prof. Dr. J. Ve r d a m te Leiden.
Getijdeboek (XIVe eeuw).
Gekocht.
Verzameling brieven van M u l t a t u l i [E. D o u w e s D e k k e r ] aan H.H.
Huysman. 1869-71. 39 stuks.
N i e n b u r g (J.v.d.), Geestelijke Dicht- ende Zielsgezangen. 1710.

II. Boekwerken.
A d m i r a a l (A.), Een ander Schoofje. Arnh. 1876 (92).
A l f e n (H e r m . P.J. v a n ), Kracht des geloofs. Amst. 1902 (1).
A m o r i e v a n d e r H o e v e n J r . (A. d e s ), Proza en poezy. Leeuw. 1850
(24).
A m s t e r d a m (W. v a n ), Marionetten. Haarl. 1900.

1

De cijfers achter de titels geplaatst, verwijzen naar de met diezelfde cijfers gemerkte namen
der schenkers hiervoren op blz. 77 opgenoemd. De titels zonder zoodanige cijfers zijn van
boekwerken door aankoop of ruiling verkregen.
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A r b e z (d') ps. v.J.F. v a n O o r d t , Een vader des Volks. Amst. 1903 (79).
A r k e l (G. v a n ) en A.W. We i s s m a n n , Noord-Hollandsche oudheden. 5e
stuk. Amst. 1902.
A s c h v a n W i j c k (J.M. v a n ), Suum cuique. Het aannemen en voeren van
geslachtswapens beschouwd in verband met de Heraldiek. Z.p. 1880 (2).
Avanturier (De nieuwe) ... naar het onbekende Zuidland. Leyd. 1731. 2 dln.
B a a r t (E.), Koket. Middelb. 1874.
B a s (F. d e ), Horoscoop van Justinus v. Nassau. 1559-1631. Antw. 1902 (3).
B e e n (J o h . H.), Langs den stormvloed. Amst. 1903 (4).
B e e t s (N.), Stichtelijke uren. 2e druk. Haarl. 1854. 4 dln.
B e e t s (N.), Nieuwe verscheidenheden meest op letterk. gebied. IV. Haarl. 1902.
B e l l a r m i n u s (R.), De Conste om wel te sterven. Overgheset d.J. S t r a t i u s .
Antw. 1629.
B e r g h (S.J. v a n d e n ), Balladen en gedichten. Schied. 1852 (92).
B e r k e n (T. v a n ) ps. van A.C. W i t m o n d - B e r k h o u t , Mijn roman. Amst.
1901.
Bibliotheek v. middelnederl. letterkunde. Afl. 68-70. Gron. 1902.
B l i n k (H.), Van Eems tot Schelde. Wandelingen door oud en nieuw Nederland.
Afl. 1-5. Amst. 1903.
Bloemen. Keur van Nederl. poezy [verz. d.J. H i l m a n ]. Amst. 1855 (92).
B l y (F.), Onze zeil-vischsloepen. Gent 1902.
B o e k e n o o g e n (G.J.), Raadsels geïllustr. d.N. B o d e n h e i m . Amst. 1903
(12).
B o e l e v a n H e n s b r o e k (P.A.M.), Liefde en leed. Amst. 1903 (13).
B o g a e r s (A.), Gedichten. Haarl. 1859 (92).
B o g a e r s (A.), De togt van Heemskerk naar Gibraltar. Haarl. 1860 (92).
B o g a e r s (A.), Balladen en andere dichtstukjes. Haarl. z.j. (92).
B o n d a m (A.C.), Inventaris v.h. Archief d. Gemeente Schijndel. 1896 (17).
B o n d a m (A.C.), Inventaris v.h. Oud-Archief d. Gemeente Oosterhout. 1885
(17).
[B o s s c h a , J.], Herdenking v.h. 150 j. bestaan d. Holl. Maatschappij v.
Wetenschappen. Haarl. 1902.
B o u c h e r y (J.), De Ruwaard van Vlaanderen. Antw. 1902 (16).
B r a n d t s (M.), Germaansche heldenleer. Gent 1902.
B r e n d e l (F.), Grondstukken v.d. geschied. d. muziek vert. d.F.C. K i s t . Utr.
1851 (31).
B r i n k (J. t e n ), Gesch. d. Noord-Nederl. letteren in de XIXe eeuw. 2e druk. Afl.
1-20. Rott. 1902-3.
B r o u w e r s & Te r m s , Catalogue d. objets qui ont figurés à l'Exposition d.
Anciens Gildes. Liège 1900 (98).
B r o u w e r s (J.), Zomerbloei. Gedichten. Leuv. 1869.
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B r u g m a n s (H.) en G.W. K e r n k a m p , Algem. Geschiedenis. - Nieuwe
Geschiedenis d.H. B r u g m a n s . Leid. 1902.
B r u g m a n s (H.) Id. Middeneeuwen d.H. B r u g m a n s . Leid. 1902.
B r u i n v i s (C.W.), Naamlijst d. Regeering v. Alkmaar [1903] (20).
B u c h e l (A.), Description de Paris (1585-1586), trad. p.A. V i d i e r . Par. 1900.
B u c h e l l i u s (A.), Iter Italicum. Roma 1902.
B u d d i n g h (D.), Barden-Hain. Im Haag 1848 (21).
B u d d i n g h (D.), Alemannia. Deutsches Lesebuch. Im Haag 1848 (21).
B ü r g e r (Ot.), Beiträge z. Kenntniss des Teuerdank. Strassb. 1902.
B u r n e y 's Rijk gestoffeerd verhaal v.d. hedend. Toonkunst vert. d.J.W. L u s t i g .
Gron. 1786 (31).
B y r o n (Lord), Gedichten vert. door J.J.L. t e n K a t e . Eerste volledige uitg.
Leid. z.j. (92).
Calendar of Victoria College. Stellenbosch 1902 (102).
Cameraars-Rekeningen v. Deventer uitg. d.J. A c q u o y . VI, 1. Dev. 1902 (34).
Cartularium v.h. Begijnhof v. Dendermonde. Uitg. d.J. B r o e c k a e r t . Dend.
1902.
Catalogus d. Handschriften v.d. Bibliotheek d. Universiteit te Amsterdam. II.
Amst. 1902 (7).
Catalogus der bibliotheek v. Mr. J.C. de Koning gelegateerd aan Id. (7).
Catalogus der bibliotheek v.d. Sterrenwacht te Leiden. 4e Sppl. 's-Grav. 1903 (90).
Catalogus der Tentoonstelling den Haag in de XIXe eeuw. Den Haag 1903.
C a t s (J.), 's Werelts Begin, Midden, Eynde beslooten in den Trouwring. Amst.
1699.
C h a n s i e r g e s , De gevallen v. Neoptolemus, zoon v. Achilles. Alkm. 1761.
Chroniken (Basler). Bd. VI. Bas. 1902.
C l a e s (D.), Lijst van bij Kiliaen geboekte en in Z. Nederland nog voortlevende
woorden. Gent 1902.
C o c k (A. d e ) en I. Te i r l i n c k , Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland.
I, II. Gent 1902-3 (23, 95).
Codex Diplomaticus Lusatiae Superioris II, herausg. v.R. J e c h t . II, 3. Görl. 1902.
Codex Vaticanus No. 3773. Eine altmexicanische Bilderschrift. Herausg. auf Kosten
S.E. des IIerzogs v. L o u b a t , erläutert von E. S e l e r . Berl. 1902 (61*).
C o e r s F z n . (F.R.), Liederboek v. Groot-Nederland. 4e Boek. Bussum 1902.
Companions of the Military Order of the Royal Legion of the U.S. New-York
1901 (106).
C o o p l a n d t (A.), Uit het leven. 's-Grav. z.j. (92).
C o o p m a n s (T h .) en L. S c h a r p é , Geschiedenis d. Vlaamsche letterkunde.
Afl. 6, 7. Amst. 1902-3.
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C o u p e r u s (L.), Babel. Amst. 1901.
C r o o n (P.), Cocus bonus ofte Geestel. Sinnebeelden. Brugge 1663. 2 dln.
Dagh-register geh. in 't Casteel Batavia 1674 en 1675 uitg. d.J.A.v.d. C h i j s .
Batav. 1902.
Dagh-register Idem 1644-45 uitg. d.J. d e H u l l u . 's-Grav. 1903 (88).
Dansen (Nederl.) der 16e eeuw. Uitg. d.D.F. S c h e u r l e e r . I. Amst. 1902.
D a v i d (J.), Christeliicken Waerseggher. Antw. 1603.
Dbeghintsel der Wysheyt, sprekende van deuchden ende ondeughden. Thantw.
1564.
D e b a c k e r (E.), Histoire d.l. Société Dunkerquoise 1876-1900. Dunk. 1901.
D e l p r a t (P.), Souvenirs d'un chapelain de la Cour. La Haye 1902 (26).
D e m ó f i l o , Coleccion de Cantes Flamencos. Sevilla 1881.
Doechden (Van den) der vuriger ende stichtiger susteren van diepen veen uitg.
d.D.A. B r i n k e r i n k . Afl. 1. Gron. 1903 (19).
D o o r n i n c k (P.N.v.), Inventaris v.h. Oud-Archief v. Callantsoog. Haarl. 1902
(28).
D o o r n i n c k (P.N.v.), Oorkondenboek v.h. Geslacht Doornick of Doorninck tot
op 1813. Haarl. 1894.
D r e x e l i u s (H.), De Sonne-bloeme ofte Overeenkominge v.d. menschelyken
wille met den Godtlycken. Antw. 1687.
D r u t e n (H. v a n ), Geschiedenis d. Nederl. Bijbelvertaling. II, 2. Rott. 1901 (29).
D u y s e (F.v.), Het oude Nederl. lied. Afl. 11-16. 's-Grav. 1902-3.
D u y s e (F.v.), De Rederijkerskamers in Nederland. II. Gent 1902.
D y k s t r a (W.), Friesch Woordenboek. Afl. 17. Leeuw. 1902.
E c k e r e n (G. v a n ), Donkere machten. Amst. 1901.
E e d e n (F.W. v a n ), Over Woordkunst. III. Amst. 1903.
E k k e r (A.), Peronne. 's-Grav. 1901.
E m a n t s (M.), Jong Holland. 's-Grav. 1881. 2 dln. (92).
E n s c h e d é (J.W.), De boekletter in Nederland. Amst. 1902 (31).
E n s c h e d é (J.W.), A.C. Kruseman. II, 2. Amst. 1902 (31).
Erica. Jaarboekje voor 1903. Amst. 1903 (86).
E y s (W.J. v a n ), Aperçu de la grammaire Néerlandaise. La Haye 1890 (92).
F é n e l o n , Telemachus in Ned. vaerzen [d.S. F e i t a m a ]. Amst. 1733.
F i o r e d e l l a N e v e [ps. van M.G.L. v a n L o g h e m ], Eene liefde in het
zuiden. 4e druk. Sneek 1884 (92).
F l i e r (A. v a n d e r ), Uit fel bewogen tijd. Nyk. 1902 (32).
F r i s (W.), De slag bij Kortrijk. Gent 1902.
F r i s (W.), Vlaanderens vrijmaking in 1302. Gent 1902.
F r o i s s a r t (J o h .), Cronyke van Vlaenderen uitg. d.N. d e P a u w . II, 2. Gent
1902.
F r u i n (R.), Verspreide geschriften. Afl. 32-41. 's-Grav. 1902-3. (11, 70, 71).
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G e l l e r t (G.F.), Geestelijke Gezangen en Liederen in 't Nederl. vert. 2e druk. Amst.
1776.
Geschiedenissen (Persiaensche) of de Reizen ... d. Prinsen v. Serendib. Leid. 1766.
2 dln.
Godshuis (Het) van St. Jan en St. Pauwel te Gent. Uitg. d.J.B. Baron B e t h u n e
en A. v a n We r v e k e . Gent 1902.
G ö p f e r t (E.), Die Bergmannsprache. Strassb. 1902.
G r a a f f (H.J. v a n d e ) Brieven van en aan -. Uitg. d.P.H. v a n d e r K e m p .
Batav. 1901. 2 dln.
G u e v a r a (A. d e ), Den vorsteliicken Lusthof ende Morgenwecker. Schied. 1617.
G ü l p e n (G. v a n ), Jüp Fourage. Roman uit den tijd der eerste bokkenrijders.
Utr. [1902]. 2 dln.
Handbook of the new Library of Congress in Washington. Boston 1901.
Handelingen v.h. XXIVe Ned. Taal- en Letterk. Congres. Dordr. 1898.
H a r d e n b r o e k (G.J. v a n ), Gedenkschriften uitg. d.F.J.L. K r ä m e r . Dl. II.
Amst. 1903.
H a z a r t (C.), Beeldendienst ende Vasten en hare Ceremonien. Antw. 1660.
H e e r e s (J.E.), Belang en minderwaardigheid. Leid. 1902 (39).
H e i j e r m a n s Jr. (H.), Het zevende gebod. Amst. 1901.
H e l m e r s (J.F.), De Hollandsche Natie. 6e druk. 's-Grav. 1822 (92).
H e r d e r s c h e ê (J.), De Evangelische Maatschappij. Beknopt overzicht harer
geschiedenis. Rott. 1903 (41).
H e s s (J.), Luister van 't Orgel. Gouda 1772 (31).
H e s s (J.), Dispositien der merkwaardigste Kerkorgelen. Gouda 1779 (31).
H e s s (J.), Over de vereischten in eenen Organist. Gouda 1807 (31).
H e u f f Azn. (J.A.), De Neder-Betuwe en haar Ridderschap. Arnh. 1902.
Historia Gelriae, auctore anonymo. Uitg. d.J.G.C. J o o s t i n g . Arnh. 1902.
Historie (Genoechlycke) van den Reus Gilias. Uitg. d.G.J. B o e k e n o o g e n .
Leid. 1903.
Historie (De) van Floris ende Blancefleur. Uitg. d.G.J. B o e k e n o o g e n . Leid.
1903.
Historie van Floris en Blancefleur. Nieuwe bewerking. Roesel. 1891 (12).
H o ë v e l l (W.R. v a n ), Uit het Indische leven. Zaltb. 1860 (92).
H o f d i j k (W.J.), Historieschilderingen [vóór 300 jaren]. Utr. 1872.
H o g e n d o r p (Jkv. A. v a n ), Juliana v. Stolberg. Nijk. 1902 (43).
H o l w e r d a (A.E.J.), Bijzondere Universiteiten en bijzondere professoren. Leid.
1903.
H o m e r u s , Odyssee, vert. d.C. Vo s m a e r . 3e druk. Leid. 1893.
H o n i g h (C.), Four books of song. Haarl. 1880 (92).
H o u c k e (A. v a n ), Ambacht v.d. Loodgieter. II. Gent 1902.
H u g e n h o l t z Jr. (P.H.), Uit Natuur en Leven. Amst. 1900.
H u y s m a n s (J.K.), Sainte Lydwine de Schiedam. Paris 1901.
Hystorie (De schoone) van Malegys. Uitg. d.E.T. K u i p e r . Leid. 1903.
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Inventaire archéologique de Gand. Livr. 25-28. Gand 1902.
Jaarboek d. Rijks-Univ. te Groningen 1901-1902. Gron. 1902 (89).
Jaarboekje v.d. Ned. Schaakbond. Jrg. II-V. Rott. e.e. 1875-77. 3 dln. (92).
Jaarboekje (Amsterdamsch) voor 1903. Amst. 1902.
Jaarboekje (Doopsgezind) voor 1902. Sneek 1901 [12).
Jahrbuch f. Genealogie und Heraldik. I-VIII. Mitau 1893-1900.
J o l l e s (J.M.), Onze Ziekenfondsen. Amst. 1902.
J o n g h e (B. d e ), Ghendsche geschiedenissen. Ghendt 1746.
J o o s t i n g (J.G.C.), De ‘Clapper’ der Calkoens. Haarl. 1902.
K a l f f (G.), Const. Huygens. Haarl. 1901 (48).
K a l f f (G.), Hooft's lyriek. - Camphuysen herdacht. Haarl. 1901 (48).
K a l f f (S.), Karakters uit den Pruikentijd. Rott. 1902.
K e y s s e r (A.), Mittheilungen üb. d. Stadtbibliothek in Cöln 1602-1902. Cöln
1902 (51).
Kinderboeken (Verzameling) uit het begin der 19e eeuw. 35 stuks (12, 44 en een
onbekende).
Kinderboeken (Eene dergelijke verzameling). 45 stuks.
K l i k s p a a n [ps. van J. K n e p p e l h o u t ], Studentenleven. M. pl. van O.
Ve r a l b y . Leyd. 1844 (92).
K l i k s p a a n De studenten en hun bijloop. Leyd. 1844 (92).
K l i k s p a a n Studententypen. 3e druk. Leid. 1872 (92).
K n o c k (N.A.), Dispositien d. merkw. Kerkorgelen. Gron. 1788 (31).
K n u t t e l (W.P.C.), Catalogus d. Pamfletten-verzameling d. Kon. Bibliotheek.
IV. 's-Grav. 1902 (9).
K o e t s v e l d (C.E.v.), De Oudejaarsavond. 4e dr. Schoonh. 1856 (92).
K o o l e m a n s - B e y n e n (G.J.W.), De Nieuwe Militaire Legerwetten. Haarl.
1902 (54).
K o p p i u s (P.A.), Allerlei. Redevoeringen en bijdragen. Gron. 1862 (24).
K o s t e r (E d w . B.), Niobe. Gedicht. Dordr. 1893.
K r e b b e r s (H.J.), Un Korf völ dennepeukels. Dev. 1902.
L a C h a p e l l e - R o o b o l (S.), Voor 't oog der wereld. Haarl. 1901. 2 dln.
L a m b e r t s H u r r e l b r i n c k (L.H.J.), De Broodjeskoning v. Eckeldonck. Amst.
1902 (57).
L a n g h o r n e , Solyman en Almeno. Amst. 1766.
L e M a î t r e - B u s e (C.C.E.), Een licht op uw pad. Arnh. 1897 (61).
Liefdesbedrijven (Treurige en blijeindende) v. Don Quichot. Amst. 1715.
Liefdevlammen (Goddelijke) enz. Amst. 1711.
Lijst der periodieken te raadplegen in de Bibliotheek d. Rijks-Universiteit [d.
L o u i s D. P e t i t ]. Leid. 1903 (8).
L i n d b e r g (H.), The ‘Shrew’ Argbiggans typ i den Engelska literaturen intill
Shakespeare. Tav. 1902.
Looverkens bij onze stambroeders de Hoogduitschers geplukt d.G.
H e n d r i k s s o o n [ps. van E. H i e l ]. Bruss. 1859.
L u b l i n k We d d i k (B.T.), Gedachten en beelden. Amst. 1831-32 (24).
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L u s t i g (J.W.), Inleyding tot de Muzykkunde. Gron. 1751 (31).
L u s t i g (J.W.), Twaalf redeneeringen over ... myzik. onderwerpen. Amst. z.j.
(31).
L u y k e n (J.), Duytse Lier. Amst. 1708.
[L u y k e n (J.),] Uyterste Wille van een Moeder aan haar toekomende Kind. 2e
druk. Amst. [1698],
Marialegenden (Middelned.) uitg. d.C.G.N. d e Vo o y s . I. Leid. 1902.
Marktschipper (De Nieuwe Overtoomsche) of Durkerdammer Kramer. Dev. z.j.
(92).
Mars en Venusstrijd. Liedeboekje van c. 1715 (33).
Titel ontbreekt.
Maskeradeplaat Leiden 1850, 1865, 1875, 1880. 4 dln. (92).
Maskeradeplaat Utrecht 1867 (92).
M a u r i k Jr. (J. v a n ), Een Manusje van alles. Amst. 1903.
M a y v o g e l (J.C.), Gulden-spiegel. Dordr. 1734.
M e e s t e r (J. d e ), Deemoed. Drie vertellingen. Amst. 1901.
Mélusine. Recueil de Mythologie. T. II-IV. Par. 1884-89 (22).
Minerva. Tijdschrift voor Studenten. Amst. 1835-36 (92).
Minerva. Alg. Ned. Studentenweekblad. Jrg. VI-X. Leid. 1881-86 (92).
M o l s b e r g e n (E.C.), Frankrijk en de Republiek d. Vereen. Nederlanden.
1648-1662. Rott. 1902 (67).
M o n t i j n (P.M.), De dood van Prins Willem I. Oudew. 1848 (68).
M u l s o (T h .), Callistus en Sophronius. Amst. 1769.
M u l t a t u l i [ps. v.E. D o u w e s D e k k e r ], Pages choisies. Trad. p.A. C o h e n .
Paris 1901.
M u l t a t u l i Kleine Erzählungen. Uebers. v.P. R a c h é . Leipz. 1902.
M u l t a t u l i Auswahl aus seinen Werken. Uebers. v.W. S p o h r . Mind. 1902.
N a g t g l a s (F.), Kompleete verzameling zijner geschriften (73).
N e s (N.J.A.P.H. v a n ), Gedenkboek ter herinnering a.d. feestviering v.h. Korps
Rijdende Artillerie. M. pl. Arnh. 1893 (74).
N i j h o f f (W.), Bibliographie d.l. typogr. Néerl. d. années 1500-1540. Livr. 5-7.
La Haye 1902 (75).
O b r e e n (A.L.H.), De middeneeuwen in Nederland. Hilv. 1903 (77).
O b r e e n (H.G.A.), Geschiedenis v.h. Geslacht Van Wassenaer. Leid. 1903 (78).
O o s t e r z e e (J.J. v a n ), Stemmen van Patmos. Leerredenen. Rott. 1852.
O r t (A.J.), Lugdunum (Leiden). 's-Grav. 1903 (80).
O v e r v o o r d e (J.C.), Geschiedenis v.h. Postwezen in Nederland vóór 1795.
Leid. 1902 (81).
O y e (E. v a n ), Vonken en Stralen. Poezie. Gent 1889.
P a n k e n (P.N.) en A.F.O. v a n S a s s e v a n Y s s e l t , Beschrijving van Bergeik.
's-Bosch 1902.
P a r a d i j s C z n . (J.) ps. van? Boterbloempjes. Gron. 1902.
P a s c o l i (J.), Centurio. Acc. V poemata laudata. Amst. 1902.
P a u e s (A.C.), A XIV Century English biblical Version. Cambr. 1902.
P e n d e r (J.), Micro-cosmus oft Kleyne Werelt. Breda 1648.
Penning-Magazijn (Holl.) voor de jeugd. 's-Grav. 1838-40. 3 dln. (92).
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P e t i t (L o u i s D.), Geschriften van Dr. H. Kern. Bibliographisch overzicht. Leid.
1903 (82).
Philarete. Tijdschrift v.d. Jeugd. Jrg. III, IV. N.S. I-III. Rott. e.e. 1839-43. 20 dln.
P i e r s o n (A.), Schoonheidszin en levenswijsheid. Arnh. 1868 (92).
P i e r s o n (A.), Verspreide geschriften. Afl. 5-10. 's Grav. 1902.
Poezie (Middelnederl. dramatische), uitg. d.P. L e e n d e r t z J r . Afl. 4. Gron.
1903.
[P o i r t e r s , A.], Het Heyligh Herte vereert ... voor een Nieuwjaar. Antw. 1659.
[P o i r t e r s , A.], Het Masker v.d. Wereldt afgetrocken. Amst. [1670].
P o t g i e t e r (E.J.), Brieven aan C. Busken Huet. III. Haarl. 1902.
P o t g i e t e r (E.J.), Jan, Jannetje en hun jongste Kind. Uitg. d.J.H. v a n d e n
B o s c h . Zwolle 1902 (18).
P o t t e r (F. d e ), Vlaamsche bibliographie. Afl. 4. Gent 1902.
P r a y o n - v a n - Z u y l e n (A.), Korte staatk. geschiedenis v.h. Iersche volk. Gent
1902.
Proza en Poezy verz. d. B o u d e w i j n [ps. van J.L. v a n d e r V l i e t ]. Rott.
1850.
R a m (H i l d a ), De Familie Schrikkel. Mald. 1899. 2 dln.
R a m (H i l d a ), Verhuizen. Een landgedicht. Gent 1888.
R e a y (Lord), Statement of the School-Board of London. 2 Oct. 1902 (63).
R e d i c h e m (A. v a n ) ps. van Mej. A. v a n d e r F l i e r , De terugkeer v.d.
zwerveling. Utr. (1902) (32).
Regestes des Evèques de Thérouanne publ. p.O. B l e d . 500-1553. I, 1. St. Omer
1902.
R e i g e r s b e r c h (M a r i a v a n ), Brieven van en aan -, uitg. d. H.C. R o g g e .
Leid. 1902.
R e i g e r s b e r c h (M a r i a v a n ), (N i c o l a e s v a n ), Brieven aan H. de Groot,
uitg. d.H.C. R o g g e . Amst. 1902.
Reisgevallen (Wonderlijke) v. Marie Kinkons. Harl. 1759.
Rhapsodien of het leeven van Altamont. Utr. 1775. 2 dln.
R i b a d i n e i r a (P. d e ), Tractaet v.d. Tribulatie. Vert. d.C. v a n H o u c k e .
Antw. 1635.
R i j s w i j c k (J.v.), Dicht- en Prozawerken. Antw. 1888. 3 dln.
R i t t e r (W.L.), Nieuwe Indische verhalen. Batav. 1845. 2 dln. (92).
R o a (M. d e ). Wonderheden van d'ander wereldt. Antw. 1639.
R o d e n b a c h (A.), Alle gedichten. Rouss. 1888.
R o e v e r (N. d e ) en G.J. D o z y , Leven onzer voorouders. Afl. 54-58. Amst.
1902-3.
R o o y v a n H e e r l e n (L. d e ), Droomliefde. Amersf. 1901.
R u p p (C.F.), Twaalf gezangen gecomp. voor 3 stemmen. Leid. 1802-10. 4
Twaalftallen.
S a v o r n i n L o h m a n (A. d e ), Na het ontwaken. Amst. 1901.
S c h a e p m a n (H.J.A.M.), Boeken en menschen. III, IV. Utr. 1898-1900. 2 dln.
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Schatting v.d. Lande van Gelre ... van 1369, uitg. d.P.N. v a n D o o r n i n c k . Haarl.
1903 (28).
Scheffer-Album. Haarl. [1860].
Schetskaarten (Hist. statistische), No. 2, 3, 7, 11, 16.
S c h r a n t (J.M.), Geschiedenis d. Vaderlands. 2e dr. Amst. 1861 (92).
S c h r i j n e n (J.), De H. Nikolaas in het Folklore. Roerm. 1898 (93).
S c h r i j n e n (J.), Schets d. Romeinsche publieke antiquiteiten. Venlo 1902 (93).
S c h w e i s t h a l (M.), Le voyage du P. Reg. Moehner pendant l'expédition au
secours d. Pays-Bas Espagnols en 1651. Brux. 1903 (50).
Settingh-Boecxken (Het Vlaems). Ghendt 1694.
S l o t e m a k e r L H z n . (A.), De ongevallenwet geschetst. Amst. 1902.
S o e n s (E.) en J. J a c o b s , Handboek d. Germaansche Godenleer. Gent 1902.
Soldat (Le) parvenu ou Mémoires de M. de Verval. Dresd. 1753. 2 vol.
S p a l l (T. v a n d e r ), De kracht der godsdienst. Schoonh. 1866 (24).
Spiegel der Goede Vrouwen d.C.R. Nergena 1690.
S t e g g m a n n (H.), Katalog d. Gewebesammlung d. Germanischen
National-Museums. II. Nürnb. 1901.
S t e l l w a g e n (A.W.), Roomsche woorden. Gron. 1902.
Stryt (Den droefliken) van Roncevale, uitg. d.G.J. B o e k e n o o g e n . Leid. 1902.
S t y n s (R.), In de Ton. Rott. 1891.
Swanneblummen. 1903. Jierboekje for 1903. Ljouw. 1902.
Synonymia Latino-Teutonica (ex Etymologico C. K i l i a n i deprompta) uitg. d.E.
S p a n o g h e en J. Ve r c o u l l i e . III. Antw. 1902.
Ta m m (F.), Etymologisk Svensk Ordbok. Hft. 5. Stockh. 1902.
T i e l e 's Kamer. Lijst d. boeken uit de nalatenschap van Prof. C.P. Tiele
geschonken [aan de Univ. Bibl.] door Mevr. Tiele-Ruychaver [samengest. d. L o u i s
D. P e t i t ). Leid. 1903 (8).
[To l l e n s C z n ., J.H.], Philemon. Zaand. z.j. (12).
T u t e i n N o l t h e n i u s (R.P.J.), ‘Een der onzen’. Den Haag 1902 [97).
Tw i s k (J.), Een vaderlijk Geschenk of Testament. Hoorn-Amst. 1742.
U h l e n b e c k (C.C.), Beiträge zu einer vergl. lautlehre der baskischen dialekte.
Amst. 1903 (97).
Va n d e v e l d e (A.J.J.), Repertorium v.d. geschriften over voedingsmiddelen in
1901 verschenen. Gent 1902.
Veenkolonie (Eene Drentsche) in de laatste helft d. XVIIe eeuw. Het journaal van
A. en P. C a l k o e n , uitg. d. A l b . S t e e n b e r g e n . 's-Grav. 1902.
Vergeet mij niet! Bloemen op den levensweg bijeengegaard door E m m a . Leeuw
z.j. (92).
Ve r m e r e n (M.F.), De listige onstantvastigheyt d. Weirelts. Bruss. [1743].
Verslag van het Hoogheemraadschap Rijnland over 1902 (45).
Verslag der Rijkspostspaarbank over 1901 (91).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

88
Verslag der Gemeente Leiden over 1901 (35).
[Ve r s t e e g e n , N.], Nederl. Antiquiteiten. Antw. 1613.
Ve r w e y (A.), Eene inleiding tot Vondel. Amst. 1893.
Ve r w e y (A.), Leven van Potgieter. Haarl. 1903 (101).
Ve r w i j s (E.) en J. Ve r d a m . Middelnederl. Woordenboek. V, 12-14. 's-Grav.
1902-3 (100).
Vlugschriften (Zuid-Afrikaansche). No. 12. Dordr. 1902.
Volksalmanak (Geldersche) voor 1903. Arnh. 1902.
Volksalmanak (Groninger) voor 1903. Gron. 1902.
Volksalmanak (Nieuwe Drentsche) voor 1903. Ass. 1903.
Vo n d e l 's Lucifer uitg. d.J. B e r g s m a . Zutph. 1902.
Vo n d e l 's Gysbrecht v. Aemstel. Opnieuw uitg. d.C.H. P h . M e i j e r . 2e druk.
Zutph. 1902.
V r e e s e (W. d e ), De handschriften van Jan v. Ruusbroec's werken. II, 1. Gent
1902.
V r e e s e (W. d e ), Nogmaals het Woordenb. d. Ned. Taal verdedigd. Gent 1902
(105).
Wa a r d (S.K. d e ), Aanteekeningen uit de geschiedenis d. Doopsgezinden in
Groningen. Gron. 1901 (12).
[Wa g e n a a r (J.)], Nederl. Historie verkort en bij vragen en antwoorden
voorgesteld. M. pl. Amst. 1759.
Wellekomst-drinker (De vrolijke Oost-Indische) voorzien met alderhande liederen.
Amst. c. 1770 (52).
We s t s t r a t e (H.A.), Gelderland in den Patriottentijd. Arnh. 1903.
W i e n e c k e (C.A.), Registers op de Ideën v. Multatuli. Amst. 1902.
W i m m e r (L.F.A.), De Danske Runemindesmaerker. II. Köbenh. 1899-1901
(65).
Wo l t e r s (J o h . A.), Van Oosten & Zoon. Leid. 1902 (108).
Woordenboek der Nederlandsche Taal. II, 17, 18; VI. 3; XI, 7. 's-Grav.-Leid.
1902-3.
II, 17, 18 bewerkt d.A. K l u y v e r en A. L o d e w y c k x .
VI, 3 bewerkt d.A. B e e t s .
XI, 7 bewerkt d.G.J. B o e k e n o o g e n .
Wörterbuch (Deutsches). IVe Abt. I, III, 4; X, 9, 10; XIII, 2. Leipz. 1902-3.
IVe Abt. 1, III, 4 bearb. von H. W u n d e r l i c h .
X, 9, 10 bearb. von M. M e y e r .
XIII, 2 bearb. von K. v o n B a h d e r .
W r i g h t (J.), English Dialect Dictionary. Prt. XVII-XX. Lond. 1903.
X e n o p h o n , Cyropaedia of Historie v. Cyrus. 's-Grav. 1730. 2 dln.
Z u m b a g d e K o e s f e l t (C.), Institutiones musicae. Leyd. 1743 (31).
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newegen. - J.R. Hanne. - J.A.F.L. Baron van Heeckeren (2 stuks). - A.H.L. Hensen.
- J. Herderscheê (2 stuks). - D.C. Hesseling (2 stuks). - Jhr. J.H. Hora Siccama. - H.
de Jager (2 stuks). - P.H. van der Kemp. - Mevr. E. Knuttel-Fabius. - Edw. B. Koster.
- R. Krul (3 stuks). - Mevr. E. Lecky, Baronesse van Dedem. - W.F. Leemans. - F.H.
van Leent. - L. Lejael. - A.M. Lowjagin. - W. Meijer (2 stuks). - P.C. Molhuysen (2
stuks). - F. Nagtglas (36 stuks). - J.M. Nuyts. - Lord Reay (2 stuks). - Jos. Schrijnen.
- A. Telting. - J.S. van Veen. - J. Verdam. - G. van Vloten. - A.A. Vorsterman van
Oyen (2 stuks). - F. Westerouen van Meeteren.
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Bijlage V.
A. Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1902.
Ontvangsten.
1902.
Januari 1

Aan Saldo van oude
rekening

ƒ 229,995

Maart 1

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

ƒ 87,32

Juli 1

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

ƒ 18,-

September 1

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

ƒ 87,32

December 31

Aan contributiën
van 475 binnenen
buitenl. leden
(waaronder 8 à ƒ
10.-, 1 over
1899/1900, 1 over
1900/01 en 6 over
1901/02)

ƒ 2882,-

af: Kosten van
incasseeren

ƒ 27,65

ƒ 2854,35

----
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December 31

Aan contributiën
van 9 leden in
Ned.-Indië

ƒ 54,-

af: Kosten van
incasseeren

ƒ 1,64

ƒ 52,36

---December 31

Aan 11 exemplaren ƒ 99,Catalogus à ƒ 9.af: Bindloon

ƒ 16,20

ƒ 82,80

---December 31

Aan diversen

ƒ -,63
---ƒ 3412,775
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Uitgaven.
1902.
December 31

Aan de Firma E.J.
Brill:
Handelingen en
Mededeelingen

ƒ 371,75

Levensberichten

ƒ 474,80

Vracht, inpakken en ƒ 72,175
expeditie
Klein drukwerk,
enz.

ƒ 89,55

ƒ 1008,275

---Aan tractementen
en pensioen

ƒ 625,20

Aan verschotten
van den Secretaris

ƒ 60,05

Aan de Boekerij:
35 Exx. Tijdschrift ƒ 70,Aankoop van
boeken

ƒ 516,79

Bindloon

ƒ 160,67

Assurantiepremie

ƒ 31,25

Verschotten van
den Bibliothecaris

ƒ 20,20

ƒ 798,91

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

ƒ 35,-

Aan lokaalhuur,
verlichting,
verwarming, enz.

ƒ 222,50

Aan schrijfloon

ƒ 20,-

Aan onkosten
jaarlijkschen
maaltijd

ƒ 199,425
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af: Bijdragen van 7 ƒ 92,leden binnen en 32
buiten Leiden

ƒ 107,425

---Aan reiskosten van
sprekers op de
maandvergaderingen

ƒ 39,15

Aan de Commissie
voor Geschieden
Oudheidkunde,
voor huishoudelijke
onkosten

ƒ 25,-

Aan bijdrage aan de
J. van LennepCommissie,
feestzending
Romantische
Werken

ƒ 25,-

Aan diverse kleine
uitgaven

ƒ 12,60

Aan Saldo op
nieuwe rekening

ƒ 433,665
---ƒ 3412,775

Aldus opgemaakt door den Penningmeester, F.G. KRAMP.
L e i d e n , 3 April 1903.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt. Leden:
A.H.L. HENSEN.
P.A.A. BOESER.
L e i d e n , 17 April 1903.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
SALVERDA DE GRAVE.
J.B. BREUKELMAN.
L e i d e n , 16 April 1903.
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B. Rekening en Verantwoording over het Vaste Fonds, over het jaar 1902.
Ontvangsten.
1902.
Januari 1

Aan saldo van het
oude jaar

Januari 1

Aan rente van ƒ
15.800.- 2 1/2%

Kapitalisatie.

Vlottend.

ƒ 10,065

ƒ 1866,085

N.W. Schuld ƒ
195.22
waarvan 1/4
gedeelte

ƒ 48,805

en 3/4 gedeelte
Juli 1

ƒ 146,415

Aan rente van ƒ
15.800.- 2 1/2%
N.W. Schuld ƒ
195.22
waarvan 1/4
gedeelte

December 31

ƒ 48,805

en 3/4 gedeelte

ƒ 146,415

Aan rente van
prolongatie bij de
Leidsche
Bankvereeniging

ƒ 52,25

----

----

ƒ 107,675

ƒ 2211,165

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

93

1902.
Maart 6

Kapitalisatie.

Uitgaven.
Vlottend.

Per
Huygens-Commissie,
voor afschriften
brieven Huygens ƒ
150.onkosten ƒ 4.75

ƒ 154,75

---Juni 28

Per Historisch
Genootschap, 3e
bijdrage verv.
histor. kaarten

Juli 1

Per aankoop ƒ 100.- ƒ 82,75
2 1/2% N.W.
Schuld

Juli 1

Per Commissie voor
Geschied- en
Oudheidkunde, 2e
en 3e bijdrage nieuw
Repertorium van
werken betreffende
de geschiedenis des
Vaderlands

ƒ 200,-

October 6

Per Commissie voor
Taal- en
Letterkunde, 2e en
3e ged. subsidie
voor uitgave
Volksboeken

ƒ 75,-

December 31

Per Commissie voor
Geschied- en
Oudheidkunde, 1e
bijdrage uitgave
Catal. Epistologr.
verzameling f 100.onkosten hierop ƒ
16.95

ƒ 25,-

ƒ 116,95

---December 31

Per rekening Firma
E.J. Brill,
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Subsidiën:
de Vooys,
Maria-Legenden
ƒ250.Rogge, Maria v.
Reigersberch ƒ
100.-

ƒ 350,-

---December 31

Per Saldo op
nieuwe rekening

ƒ 24,925

ƒ 1289,465

----

----

ƒ 107,675

ƒ 2211,165

Aldus opgemaakt door den Penningmeester, F.G. KRAMP.
L e i d e n , 3 April 1903.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt. Leden:
A.H.L. HENSEN.
P.A.A. BOESER.
L e i d e n , 17 April 1903.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
SALVERDA DE GRAVE.
J.B. BREUKELMAN.
L e i d e n , 16 April 1903.
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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 negenmaal
vergaderd onder voorzitterschap van Prof. J. Verdam. Als nieuw lid der Commissie
werd benoemd Dr. J.J. Salverda de Grave, terwijl Dr. A. Kluyver, die vele jaren aan
de werkzaamheden onzer Commissie deelnam, tot ons leedwezen in den loop van
het jaar ontslag als lid heeft gevraagd.
In onze bijeenkomsten 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 21ste deel volledig geworden en is van het 22ste deel
de eerste aflevering verschenen.
Voorts beraadslaagden wij over de uitvoering of over de voorbereiding van andere
uitgaven vanwege de Mij.
Zooals u bekend is verschenen in het afgeloopen jaar de door Prof. Rogge bewerkte
uitgave van de Brieven van en aan Maria van Reigersberch en het eerste deel van
de door Dr. de Vooys uitgegeven Marialegenden. Het tweede deel van deze uitgave,
waarvoor in de laatste jaarvergadering een subsidie werd verleend, is ter perse en de
druk vordert geregeld, zoodat het in het najaar zal kunnen verschijnen.
De herdruk van merkwaardige Nederlandsche Volks-
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boeken is thans krachtig ter hand genomen, zoodat, behalve het verleden jaar
uitgegeven eerste stuk der reeks, thans verschenen zijn de Historie van Floris ende
Blancefleur, de Historie vanden Reus Gilias en de Historie van Malegijs, terwijl wij
hopen van de Historie van Jan van Beverley een afdruk aan de jaarvergadering te
kunnen overleggen. De zeer omvangrijke Historie van Malegijs is bewerkt door Dr.
E.T. Kuiper, die daardoor onze Commissie zeer aan zich heeft verplicht, terwijl de
andere volksboeken zijn uitgegeven door Dr. Boekenoogen, aan wien de Commissie
de leiding dezer uitgave van de Maatschappij heeft toevertrouwd.
Het verheugt ons zeer dat de firma Brill op zoo onbekrompen wijze zorgt voor de
illustratie der volksboeken, waardoor de waarde van de uitgave zeer wordt verhoogd.
Met den druk van de Reizen van Mandeville kon tot onzen spijt ook dit jaar nog
niet begonnen worden.
Omtrent andere zaken hebben wij ditmaal geen verslag uit te brengen. Alleen
willen wij nog mededeelen dat onze Commissie besloot dit jaar geen
avondvergadering uit te schrijven op den dag vóór de jaarvergadering. Aangezien
op de gewone maandvergaderingen der Maatschappij in den regel onderwerpen
behandeld worden betreffende taal- en letterkunde, is het overbodig daartoe ook nog
eene Commissievergadering te houden, nu gebleken is dat bij de leden der
Maatschappij daaraan geen behoefte bestaat. Immers op de vorige vergaderingen
was het aantal leden van buiten de stad klein en dat van de te Leiden wonende leden
niet grooter dan op eene maandvergadering.
Evenals in vorige jaren werden onze vergaderingen besloten met mededeelingen
en besprekingen van wetenschappelijken aard. Dr. Salverda de Grave handelde over
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de werkwoorden die in het Nederlandsch gekomen zijn uit het Fransch en over den
oorsprong der woorden kabaal en luim. Dr. Kalff sprak over de verhouding van den
Reinaert tot het Fransche voorbeeld van het gedicht, over een paar vergeten
hekelschriften tegen Bilderdijk en over de wordingsgeschiedenis van ons drama in
de middeleeuwen en deed eenige mededeelingen over eene verzameling brieven van
Jacob Geel. Dr. Boekenoogen sprak over een verloren geganen druk van den Strijt
van Roncevale van vóór 1497 en over den ouderdom van de Historie van Jan van
Beverley, die eveneens tot de 15de eeuw moet teruggaan. Hij deelde een en ander
mede over de illustratie der oude volksboeken en vestigde de aandacht op een druk
van het jaar 1508 van het volksboek der Vier Heemskinderen. Voorts sprak hij over
de boekerij van een landbouwer in het begin der 17de eeuw, over Hel en Hemelrijk
als benamingen voor landerijen en over Nobis als naam voor de hel, waarvan hij eene
bewijsplaats uit de 15de eeuw aanwees. Dr. Kern handelde over Germaansche abstracta
op -sti (komst, kunst enz.), over de woorden dageraad en dagrake, en over den
ouderdom van den korten i-klank in het Nederlandsch, die in Latijnsche inscripties
(vergelijk Nehalennia voor -linnia) vaak wordt weergegeven door e. Dr. Verdam
sprak o.a. over de Mnl. woorden overmerke en overgaen (braken), en over den
oorsprong van het woord paling. Verder behandelde hij eenige bedorven plaatsen in
Carel ende Elegast. Diericx' Charterboekje en de Flandrijs-fragmenten, en deelde
hij een aantal verbeteringen mede van duistere plaatsen in de Oudvlaemsche Liederen
en Gedichten van Carton uit eene door Dr. Scharpé gemaakte collatie van het
handschrift.
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Bijlage VII.
Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
De Commissie hield dit jaar hare gewone (maand) vergaderingen. De samenstelling
der Commissie onderging eenige verandering door het vertrek van den Heer G.J.W.
Koolemans Beijnen. In zijne plaats werd (door de maandvergadering) benoemd Mr.
Heeres. Het voorzitterschap werd weder waargenomen door Dr. Muller en tot
secretaris werd Mr. J.C. Overvoorde gekozen in plaats van Dr. Pijper, die verzocht
had voor eene herbenoeming niet in aanmerking te komen.
Door het Bestuur der Maatschappij werd het advies der Commissie ingewonnen
naar aanleiding van een schrijven van den Heer A.A. Vorsterman van Oyen aangaande
eene nieuwe bewerking van het biographisch woordenboek.
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. Door den Heer Dr. P.C. Molhuysen werd een begin gemaakt met de
bewerking van een lijst van de gedrukte brieven van en aan Nederlanders, opgenomen
in verzamelwerken, tijdschriften, enz.
In de Aprilvergadering werd bericht ontvangen, dat de voorzitter Dr. Muller, tot
herstel van gezondheid naar het Zuiden moest vertrekken. De heer Fockema Andreae

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

98
werd hierop bereid gevonden om tot den terugkeer van Dr. Muller het voorzitterschap
waar te nemen.
De heer Muller behandelde een handschrift van L. Saan en de aanteekeningen
hierover door Dr. Fruin. Het handschrift bevat onsamenhangende aanteekeningen
over het leven in Engeland en Saan's ervaringen aldaar gedurende de jaren 1694-1699.
Men vindt hierbij ook eenige opmerkingen over de Engelsche zeden in vergelijking
met die van de Hollanders.
De heer Fockema Andreae besprak de verklaring van de gouw als honderdschap
door E. Mayer gegeven in zijne Deutsche und Französische Verfassungsgeschichte,
naar aanleiding van een charter van het jaar 1133 opgenomen in het IIe deel van
Racer. Hij toonde aan, dat de pagus wel in centenae is onderverdeeld, doch dat pagus
en centenae niet gelijk te stellen zijn, en wees in bijzonderheden op de onjuiste
gevolgtrekkingen bij Mayer.
In eene volgende vergadering besprak hij den rechtstoestand der Lombarden en
Joden. Als vreemdelingen hadden zij geen rechten, doch later stelden zij zich in het
Frankische rijk onder bescherming van den Keizer of Koning; aan de landsheeren
werd eerst later het recht gegeven om als beschermers der Joden op te treden. De
woekerwetten waren slechts voor een deel ook voor de Joden van kracht. In Nederland
werd hun in de 13e en 14e eeuw toegestaan om rente te nemen.
De spreker vestigde er ten slotte de aandacht op, dat de in 1353 te Zieriksee
toegelaten Lombarden naar hunne namen te oordeelen waarschijnlijk Israëlieten
waren.
De heer Blok stond uitvoerig stil bij de Memoire sur le commerce des Hollandois
van den Franschen Ambassadeur De Bonrepaus, welk handschrift, naar hem gebleken
is, ten grondslag heeft gelegen aan het werk van P.D. Huet, Sur le commerce des
Hollandois, Paris 1717.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

99
De Bonrepaus kwam in het jaar 1698 naar Holland met opdracht om een onderzoek
te doen naar den handel in verband met het plan tot wederoprichting van de
Compagnie des Indes Orientales. Hij ontving over dit onderwerp een rapport van
een koopman te Amsterdam. Een afschrift hiervan bevindt zich te Kopenhagen. Een
derde handschrift van de hand van De Bonrepaus en door hemzelven opgesteld voor
den minister De Pontchartrain werd eveneens door spreker behandeld.
De geschriften zijn niet alleen belangrijk voor de handelsgeschiedenis maar
evenzeer voor die van de staatkundige toestanden en van de politieke personen in
die dagen.
De Memoire is gedrukt in de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch
Genootschap 1902-3, dl. 24.
Dezelfde spreker deed in verschillende vergaderingen eenige mededeelingen over
het resultaat van zijn onderzoek in het Huisarchief van H.M. de Koningin betreffende
de briefwisseling van Prins Willem IV. Een overzicht hiervan is onder de Bijlagen
opgenomen.
In eene andere vergadering vestigde hij de aandacht op een in het archief te
Amsterdam bewaard handschrift getiteld: Statuten en brieven der Aventuriers te
Calais. Dit handschrift bevat de Statuten, die geregeld aan den stapel werden
voorgelezen, en andere statuten, octrooien en tollijsten, met een toevoegsel over de
tolgeschillen te Antwerpen in 1565. Het handschrift is vooral belangrijk, omdat over
dit onderwerp geen andere bronnen vóór het jaar 1600 zijn bekend. De oudste bronnen
zijn het boekje van John Whealer uit 1601 en een handschrift van zijn hand uit 1608,
beiden in het Britsch Museum bewaard. Het Amsterdamsche handschrift moet
omstreeks 1565 zijn ontstaan, daar het Calais als zetel der Merchant Adventurers
noemt.
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De Engelsche handel was in de 13e en 14e eeuw nog zeer gering en beperkte zich in
hoofdzaak tot de Nederlanden. De groote ontwikkeling kwam eerst onder de Tudors
in het eind der 15e en het begin der 16e eeuw.
Voor de controle op de tollen werd in het midden der 13e eeuw alle uitvoer beperkt
tot een stapelplaats, - Brugge later Dordt en Antwerpen. Na de verovering van Calais
in 1346 werd de stapel, vooral der wol, daarheen overgebracht. Men had echter ook
eenige vrije kooplieden, die niet aan den stapel onderworpen waren. Zij komen reeds
in de 13e eeuw te Antwerpen en te Leuven voor, verkregen in de 14e eeuw eigen
rechtspraak en in 1407 een eigen huis te Antwerpen. Zij waren tot eene vrije
compagnie vereenigd. Omstreeks 1440 trokken de Merchant Adventurers van Brugge
naar Antwerpen.
Deze vrije kooplieden genoten verschillende privileges, tot dat Granvelle omstreeks
1560 tegen hen optrad. De Engelschen waren toen gedwongen om Antwerpen te
verlaten en weder naar Calais te trekken. Later vestigden zij zich tijdelijk te
Middelburg, Delft en Dordrecht.
De beteekenis van deze Merchant Adventurers ging verloren door de uitbreiding
van den Engelschen handel. De organisatie bleef tot heden bestaan, doch heeft thans
alle beteekenis verloren.
Na zijne terugkomst uit Rome deed spreker eenige mededeelingen over het aldaar
door hem bezocht Historisch congres en de plannen tot het oprichten van een
Nederlandsch Instituut voor historisch onderzoek te Rome.
De heer Pijper handelde over de Refutacie vant Salve Regina. Hij toonde hierbij
aan, dat dit werk in het jaar 1524 moet geschreven zijn door een hervormingsgezinde,
die zich echter nog niet geheel had losgemaakt van de oude religie. Het Hollandsche
geschrift blijkt niet een
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vertaling te kunnen zijn van Das Salve Regina van Sebastiaan Heyden, gelijk door
De Hoop Scheffer was vermoed.
Deze voordracht zal later worden opgenomen in het 1e deel der Bibliotheca
Reformatoria Neerlandica.
Dezelfde spreker vestigde in eene andere vergadering de aandacht op een zeldzaam
werkje getiteld: Van den olden en nieuwen God geloove ende leere, waarvan de eerste
bekende uitgave in 1521 verscheen in een Oberschwabisch of Zwitsersch dialect.
Spreker ging achtereenvolgens de verschillende uitgaven na. De schrijver is onbekend.
Men heeft hiervoor o.a. Paulus Elie genoemd en later ook Oswald Berus. Spreker
meent het werk te moeten toekennen aan Thomas Münzer of aan iemand van zijn
kring. Münzer, was van 1520 tot April 1521 predikant te Zwickau, waar hij met zijn
collega Egranus in strijd geraakte. Hij werd later ontslagen en trok naar Bohemen,
waar hij een manifest aanplakte, dat in vele opzichten overeenkomst vertoont met
het besproken werk.
Een uitvoerig overzicht van dit onderwerp zal door spreker worden gegeven in
het 1e deel van de Bibliotheca Reformatoria.
Een andermaal besprak hij een werkje getiteld: Een spel van Sinnen, eene
allegorische tooneelmatige voorstelling van het ketterproces in de 1e helft der 16e
eeuw. De inhoud is ontleend aan de Handelingen der Apostelen en toepasselijk
gemaakt op het veldwinnen der nieuwe leer.
Het werkje werd in 1550 op de lijst der verboden boeken geplaatst en dateert
waarschijnlijk van omstreeks 1539. Het kan daarom niet worden toegeschreven aan
Willem van Haecht, wiens geboortejaar op 1530 wordt gesteld, en die in 1579 zijn
hoofdwerk schreef. Voor verdere bijzonderheden worde ook hier naar genoemde
Bibliotheca verwezen.
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De heer Telting vestigde de aandacht op een Receuil Militaire, door hem in het archief
te Pijnacker gevonden. Het fraai geschreven handschrift, 3 deelen folio groot, geeft
de geschiedenis der regimenten, die deelnamen aan de oorlogen van 1740-1748,
waarbij verschillende zeer nauwkeurige plans van veldslagen en opstellingen van
troepen. Het handschrift behandelt in hoofdzaak gevechten in België, waarnaast ook
eenige in Duitschland en in Italië. Volgens deskundigen bevat het eenige tot heden
onbekende bijzonderheden.
Het stroeve Fransch van den tekst bewijst, dat de samensteller geen Franschman
was. Spreker vermoedt, dat het een lid was van het geslacht Hesselt van Dinter,
hetwelk verschillende burgemeesters aan Pijnacker leverde, en dat het handschrift
uit diens particuliere bibliotheek in het archief is verdwaald1.
Door den spreker werden ook eenige afbeeldingen van uniformen uit de jaren
1785-86 vertoond.
Dezelfde spreker deed in eene volgende vergadering verschillende mededeelingen
naar aanleiding van een onderzoek over het verleenen van stadsrechten. Uitvoerig
werd hierbij stilgestaan bij de uitdrukkingen Urbs, Civitas en Oppidum en het
voorkomen van stadsrechten in de verschillende deelen des lands. Deze werden
oorspronkelijk door den Keizer en later door den Graaf verleend. In Friesland
geschiedde dit door de vergadering van Gouwen en Deelen.
Bij de op deze bespreking gevolgde uitvoerige gedachtenwisseling werd in 't
bijzonder de aandacht gevestigd op de communes rurales in West-Friesland en op
de families van stadsrechten.

1

Omstreeks 1760 was een Albert Charles H.v.D. vaandrig in het regiment Oranje Friesland.
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De heer Hensen leverde eene bijdrage over de Catacomben van Domitella te Rome
en de daarin gevonden opschriften van Nederlandsche bezoekers in het laatst der 16e
en het begin der 17e eeuw.
Onder de bezoekers tusschen 1592 en 1602 vond hij 34 Hollanders en Belgen uit
11 verschillende plaatsen afkomstig, waaronder Jacobus Matham, Jan van Campen
en Abraham Janssen.
Door den spreker werden eenige bijzonderheden vermeld over de Hollandsche
stichting der Confraternitas de anima te Rome en werden eenige afslagen van
teekeningen in de catacomben vertoond.
De heer Heeres deed eenige mededeelingen naar aanleiding van de houding van
den Stadhouder ten opzichte van de schadevergoeding voor het verlies van
eigendommen en ambten.
Het onderzoek in het Huisarchief toonde aan dat oorspronkelijk door Willem V
zoowel voor de verloren particuliere bezittingen als voor het Stadhoudersschap
schadevergoeding werd verlangd. Later werd dit laatste door hem verworpen,
waarschijnlijk onder Engelschen invloed en aanstoken van Oostenrijk, dat geen
afstand wilde van Duitsch grondgebied. In 1802 onderhandelde de Erfprins te Parijs.
Hij werd gunstig ontvangen, doch het vredesverdrag van Amiens en het speciaal
verdrag van 23 Mei 1802 waren niet gunstig voor de Oranjes. De onderhandelingen
werden daarna met Holland voortgezet, waarbij de Stadhouder alleen
schadevergoeding eischte voor de verloren particuliere bezittingen. Bij het verdrag
van Regensburg aanvaardde Willem V de schadevergoeding, doch deed hiervan
afstand ten behoeve van den Erfprins. De hierbij gemaakte bepalingen toonen echter
duidelijk aan, dat Willem V niet voor zijnen zoon maar voor zijn huis de
schadevergoeding heeft aanvaard.
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De heer Overvoorde behandelde eene door hem op het gemeentearchief gevonden
overeenkomst tusschen 80 drapiers te Leiden om den verkoop van laken naar buiten
te regelen en de prijzen op te houden.
Na een kort overzicht van het gezamelijk optreden der drapiers te dezer stede,
waarvan reeds in de oudste keuren het bewijs wordt geleverd, stond hij eenigszins
uitvoerig stil bij het contract van 1552, waarbij de Leidsche drapiers door het gerecht
een verdrag laten bekrachtigen, dat in vele opzichten overeenkomst vertoont met
onze hedendaagsche trusts. De verkoop van het laken wordt toevertrouwd aan een
college van 6 contoermeesters, waarvan er steeds een te Antwerpen zal zetelen, en
de kosten worden omgeslagen over de deelnemers naar rato van het door ieder hunner
verkocht aantal stukken.
Naar aanleiding van dit contract werd door den spreker een overzicht gegeven van
de beteekenis van de lakenhandel te Leiden en van de redenen, die tot het later verval
medewerkten.
In eene volgende vergadering werd door hem de aandacht gevestigd op een
handschrift voorkomende achter een exemplaar van: Van Die Seven Kercken van
Rome, kortgeleden voor het Stedelijk museum aangekocht, en gaf hij eenige
inlichtingen over de door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond uitgegeven
wandkaart van voor-historische en oud-germaansche oudheden.

Aanhangsel.
Verslag van de sectie-vergadering op 9 Juni 1903, des avonds te 8 uren.
Aanwezig de heeren: mr. Fockema Andreae, dr. P.J.
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Blok, dr. P.A.A. Boeser, dr. H. Brugmans, mr. J.A. Feith, dr. J.J.M. de Groot, mr.
J.E. Heeres, dr. H.A.L. Hensen, F.A. Hoefer, dr. A.E.J. Holwerda, dr. L. Knappert,
F.G. Kramp, mr. J.C. Overvoorde, A.A. Vorsterman, van Oyen, mej. M.W. Maclaine
Pont en hh. dr. F. Pijper, dr. S.G. de Vries en J. Winkler.
De waarnemende voorzitter mr. Fockema Andreae opent de vergadering met een
woord van welkom en verleent daarna het woord aan den eersten spreker dr. Hensen
over het onderwerp: Hollandsche Ingenieurs in Italië in de 17e eeuw.
Reeds vroeger werd door den Comte de Dienne in zijn bekroond werk ‘Histoire
du dechèssement des lacs et marais en France’ de aandacht gevestigd op de
werkzaamheden der Hollandsche Ingenieurs in 't Buitenland. Ook in Italië waren zij
goed bekend, gelijk hem bleek uit eenige tijdens zijn laatste verblijf aldaar
bijeengebrachte gegevens.
Aan de hand van Bertolotti wijst spreker op Gillis van der Hout, die in 1601 belast
was met het verbeteren van het stroomgebied der wateren bij Bologna en Ferrara en
Everard de Courceine (waarschijnlijk eene verbastering van Courcelles), die in 1607
werkzaam was aan het droogleggen der moerassen nabij Bologna, Ferrara en Ravenna.
De drooglegging der Pontijnsche moerassen trok vooral de Nederlanders aan. Reeds
in 1637 wordt eene Hollandsche Maatschappij vermeld, die Nicolaas Cornelis Witt
met de uitvoering belastte. In 1655 richtte Nicolaas van der Pellens een verzoek tot
Paus Alexander VII, waarbij hij beloofde het werk in 2 jaar te volbrengen. Toen hij
in 1660 overleed, was echter nog nauwelijks met de werkzaamheden begonnen.
Ook de meest bekende Hollandsche ingenieur in Italië

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

106
was op dit gebied werkzaam. Tusschen 1675 en 1685 werd door Cornelis Meyer een
aanvrage gedaan. Eerst werden hem te bezwarende voorwaarden gesteld en toen hij
eindelijk betere voorwaarden verkreeg, overleed hij kort daarop in 1702. Zijn zoon
Otto werd later met de voortzetting belast.
Uitvoerig wordt door spreker nagegaan wat over deze Cornelis Meyer bekend is,
waarbij tal van bijzonderheden uit zijne geschriften ontleend worden. Het blijkt
echter, dat deze geschriften zeer omzichtig te gebruiken zijn.
Meyer vertrok in 1675 met zijn twee zonen van Amsterdam naar Rome om aldaar
den Jubilé-aflaat te verdienen en won weldra het vertrouwen van Paus Clemens X.
Reeds in het eerste jaar werd hij belast met de rivierverbetering tusschen Perugia en
Rome, welk werk echter grootendeels onuitgevoerd bleef, deels door den dood van
Clemens X. Later verbeterde hij de Tiberbocht bij de Ponte-Molle, waarvoor hij
echter geruimen tijd op de betaling moest wachten. De hierover bij de Congregazione
delle ripe ingediende uitvoerige memorialen leveren tal van bijzonderheden over
zijn werkzaamheid. Ook buiten Rome vindt men hem werkzaam, o.a. bij het lichten
van eene Fransche galei te Cività Vecchia en in de haven van Fiumicino, aan de
Tiberverbetering bij de Ponte Felice bij Orte en aan den havendam bij Pesaro, en
buiten den Kerkelijken Staat gaf hij een advies over de Lagunewerken te Venetië en
was hij werkzaam aan de havenwerken te Pisa en te Livorno.
Zijn belangrijkste geschrift, waarin hij de plannen tot bevaarbaarmaking van den
Tiber behandelt, verscheen in 1685. De hierin voorkomende fraaie kopergravures
werden grootendeels door Meyer geteekend. Onder de gravures
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vindt men Gomer Wouters alias Cavaliere van Antwerpen en Caspar van Wittel uit
Utrecht. In dit werk vindt men verschillende herinneringen aan Holland. Het schijnt
eenigen opgang gemaakt te hebben, althans in 1693 verscheen eene Fransche vertaling
te Parijs en in 1698 een nadruk hiervan bij Pierre Mortier te Amsterdam.
Een ander geschrift van zijne hand verscheen in 1696 onder den titel Nuovi
ritrovamenti, waarin tal van uitvindingen op allerlei gebied besproken worden.
De Voorzitter bedankt den spreker voor zijne belangrijke voordracht en geeft
gelegenheid tot het vragen van inlichtingen, waarvan wordt gebruik gemaakt door
de heeren Dr. Blok, Winkler en Vorsterman van Oyen.
Na beantwoording van de opmerkingen door den spreker wordt door den voorzitter
het woord verleend aan den tweeden spreker Mr. J.A. Feith over: De contracten van
correspondentie in Stad en Lande. Deze voordracht, door den heer Feith welwillend
ter uitgave afgestaan, is hierachter onder de ‘Mededeelingen’ gedrukt.
De voorzitter bedankt den spreker voor zijn belangrijke voordracht en geeft
gelegenheid tot debat, waaraan wordt deelgenomen door den voorzitter en de heeren
Mr. Heeres, Dr. Knappert en Mr. Overvoorde.
Mr. Heeres kreeg uit de pamfletten, vooral uit het midden der 18e eeuw den indruk,
dat zoo in de stad Groningen al geen geschreven contracten bestonden, er toch wel
mondelinge afspraken gemaakt waren, en wijst er op, dat in hoofdzaak bij de
contracten de strijd om invloed en voordeel vooraan stond.
De voorzitter toont aan hoe reeds vroeg bij de Germanen het beschikkingsrecht
over ambten in het publiek belang en dat over eigen goederen in privaat be-
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lang verward werden, en vindt hierin eene verzachtende omstandigheid voor het
optreden der jonkers.
Na beantwoording van de gemaakte opmerkingen door den spreker wordt de
vergadering na de gebruikelijke rondvraag door den voorzitter gesloten.
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Mededeeling behoorende bij het verslag van de Commissie voor
Geschied- en Oudheidkunde.
Het archief van prins Willem IV.
Het Huisarchief van H.M. de Koningin bevat onder zijne ten deele nog weinig
onderzochte schatten de rijke bronnen ook voor de kennis onzer dikwijls met één
pennestreek geoordeelde geschiedenis der 18de eeuw. Uit den tijd van Willem IV, te
beginnen met omstreeks 1728, toen de vorst zelf feitelijk zijne ambten in Friesland,
Groningen en Gelderland aanvaardde, zijn onafzienbare reeksen van papieren
overgebleven en, sedert jaren reeds gesorteerd, thans in sierlijke blauwe portefeuilles
in het prachtige nieuwe archiefgebouw ordelijk opgesteld. De welwillendheid,
waarmede thans landgenooten en vreemdelingen in het archief worden toegelaten
en voortgeholpen, dank zij de vrijzinnige regeling door H.M. getroffen, maakt de
studie dier belangrijke verzameling gemakkelijk. Ook de heugelijke verbetering,
waardoor thans weder de leiding van het archief is toevertrouwd aan een geacht
geschiedkundige van beroep, verdient in dit verband vermelding. Eerst nu zal het
mogelijk zijn de werkelijke onschatbare waarde dezer uitnemende verzameling van
historische gegevens te leeren kennen. Eerst nu zal die verzameling, naar wij mogen
hopen op den duur metho-
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disch geïnventariseerd en gecatalogiseerd, ten volle haar nut kunnen doen. Groen
van Prinsterer, die ook voor de 16de en 17de eeuw nog veel belangrijks zoowel ter
uitgave als ter kennisneming overliet, heeft de stukken der 18de eeuw slechts globaal
onderzocht, wel degelijk met de bedoeling om ook hiervan een groot deel op den
duur uit te geven maar ook zeker ten behoeve van de vermeerdering zijner eigen
kennis bij de samenstelling van zijn Handboek: zijn oordeel over dien tijd is voor
een aanzienlijk deel gegrond op studie in de papieren van het Huisarchief. Slechts
enkele personen hebben na hem de papieren van dezen tijd nagegaan en dan nog
bijna uitsluitend slechts die, welke betrekking hebben op den tijd der omkeering van
1747/9. Het zij mij vergund hier een en ander mede te deelen over de honderden
deelen, waarin het archief van Willem IV vervat is. Ik vestig daarbij vooral de
aandacht op de zeer lijvige correspondentie van den vorst, wiens honderden
eigenhandige brieven getuigenis afleggen van zijn onvermoeide werkzaamheid in
dit opzicht.
Die correspondentie is, voorzoover zij onze binnenlandsche zaken betreft,
voornamelijk te vinden in de nummers 170, 171 en 173, terwijl no 172 de
buitenlandsche correspondentie bevat, die niet alleen voor ons land maar ook in het
algemeen weinig belangrijks schijnt te kunnen opleveren, wat ook natuurlijk is, omdat
prins Willem IV eerst in de laatste jaren zijns levens op de buitenlandsche staatkunde
der Republiek werkelijken invloed heeft kunnen oefenen. Enkele andere nummers
der uitgebreide verzameling, met name no 189, 256, 257, 269, 281, 306 behooren in
dit verband te worden genoemd; een aantal andere bevat te midden van tallooze
onbelangrijke afschriften en gedrukte stukken misschien
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nog hier en daar belangrijke gegevens voor de kennis der toestanden in de respectieve
provinciën.
No 170 bevat een groot aantal brieven van den Prins aan zijne moeder, princes
Maria Louisa, van 1719-1751. De meeste dier brieven, elkander van week tot week
opvolgend, zijn van persoonlijken aard en geven getuigenis van de hartelijke
verhouding tusschen moeder en zoon; de zwakke gezondheid van den jongen vorst
gaf blijkbaar telkens reden tot bezorgdheid, zijn onvermoeide werkzaamheid zoowel
tijdens zijn verblijf aan de universiteit te Utrecht als later tijdens zijn stadhouderschap
blijkt voortdurend; een enkele maal vindt men er het relaas van geheime besprekingen
met regenten o.a. over het ambt van Eersten Edele in Zeeland (1729 vlg.) en van 's
Prinsen positie in het leger vóór zijne verheffing in 1747.
No 171 bevat 's Prinsen correspondentie met zijn gemalin, 1733-1751. Daarin een
aantal lange brieven van den Prins vol betuigingen van liefde, in den overdreven stijl
dier dagen maar toch bewijzen eener innige verhouding tusschen den vorst en ‘la
chere, adorable, incomparable Annin’, die van haren kant korter en koeler antwoordt.
Merkwaardig naast een aantal vertrouwelijke brieven over zijne ontmoeting met den
lateren Frederik II van Pruisen in 1734, die zijn werkelijke meening omtrent dien
vorst beter weêrgeven dan de door Ranke gedrukte brieven; vooral eene dagelijksche
correspondentie uit Sept. 1748, toen de Prins zich in het woelige Amsterdam bevond
en van dag tot dag zijne vrouw op de hoogte hield van zijn doen en laten in die
moeilijke periode.
No 173 bevat honderden en nog eens honderden brieven van en aan regenten en
ambtenaren, ook van bijzondere personen, gerangschikt naar de voorletters in
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misschien 100 portefeuilles van den meest verschillenden omvang. Ik teekende aan
eene correspondentie met de heeren E.O.J. en W. Alberda over de historie van den
heer van Faan in Groningerland; met W. van Assendelft over den aankoop van tapijten
te Brussel bij gelegenheid van 's Prinsen huwelijk; met H.D.E. van Aylva over de
Franeker Akademie (1735-1744); met den generaal H. van Aylva over Friesche
regeeringszaken; met den vertrouwden secretaris De Back (1735-1750) over dikwijls
zeer geheime zaken en belangen, zoowel binnenlandsche als buitenlandsche, waarin
De Back meermalen zijn eigene inzichten tegenover die van den Prins verdedigt.
Eene collectie brieven van en aan Charles Bentinck heeft groote waarde wegens het
groote vertrouwen, dat deze bij den vorst genoot, en de in verband daarmede talrijke
uitlatingen over personen en zaken. Niet minder belangrijk is die, welke de
correspondentie met Willem Bentinck bevat, al denkt de Prins persoonlijk minder
gunstig over dezen staatsman, die de wijsheid in pacht had; de intriges in de omgeving
van den Prins spelen hier een groote rol; vooral na 1744 is deze correspondentie van
het uiterste gewicht, met name 1747 -1749. Die met W. Bergsma bevat voornamelijk
verslagen over wat er sedert 1742 in de Staten-Generaal voorviel. Die met den
hofmaarschalk Duncan omvat eenige portefeuilles en handelt vooral over hofzaken,
maar niet uitsluitend. Die met den griffier François Fagel (van 1738 af) is vol goede
raadgevingen van dezen ouden staatsman, die steeds voorzichtig en verzoenend
optreedt; zij bevat een groot aantal brieven. Die met Gronsfelt geeft geen grooten
dunk van het karakter van dezen gunsteling. Die van Willem van Haren, dikwijls
zonderling opgeschroefd van stijl, is zeer omvangrijk en bevat menig vers naast
menige op-
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merking vooral over de Friesche zaken. Die van Onno Zwier van Haren (van 1735
af) geeft veel aardige berichten over het toenmalige Haagsche leven, waarin de
dichter-staatsman een groote rol speelde, te midden van weinig beteekenende
staatkundige opmerkingen. Die van den gezant te Parijs Van Hoey (1747 vlg.) kan
strekken tot aanvulling der officieele gezantschapspapieren. Die van A.H.I. van
Iddekinge uit Groningen en Den Haag geven veel licht over binnenlandsche, vooral
Groningsche staatkundige verhoudingen sedert 1742. Die van P.R. van Iddekinge
evenzoo 1731-1739. Eene reeks van zeer belangrijke brieven vormen die van Van
Imhoff, den gouverneur-generaal, sedert 1737 met den Prins in nauwe betrekking en
van den beginne af aandringend op hervormingen in Indië. Die van prof. Laan,
leermeester van den Prins te Utrecht, zijn veelszins belangrijk. Evenzoo die van De
Larrey, een der meest vertrouwde dienaren des Prinsen, die zich vooral voor den
handel veel moeite gaf, met name tijdens zijn verblijf te Parijs (1748-1751) en de
onderhandelingen met verschillende kooplieden over de invoering van den porto
franco. De adviezen te dien opzichte van de heeren Marselis, Brouwer, Dull, Van
Eys, St. Martin, Herzeele en Wor zijn hier in extenso te vinden en zeer merkwaardig.
In deze collectie ook de zeer belangrijke notulen der in 1751 gehouden conferentiën
in het Huis Ten Bosch over de buitenlandsche zaken, onder leiding van den Prins
bijgewoond door Wassenaar Catwyck, Steyn, Fagel, Larrey, een enkele maal ook
door de Prinses en Ch. Bentinck. Correspondentie met tal van regenten in de
verschillende gewesten, o.a. met Lewe van Aduard, Gockinga en de Iddekinges uit
Groningen, met de Aylva's, de Vegelins, Van der Waayen, W. van Ytsma uit
Friesland, Van Borssele, Verelst, P.B.
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de Beaufort uit Zeeland, de Van Lyndens uit Gelderland enz., meerendeels van
overwegend belang voor de kennis der provinciale toestanden. Groote collectie
brieven voor de vloot van kapitein Lijnslager (1744 vlg.) en van den admiraal
Schrijver. Een aantal brieven van den predikant Mauritius over toestanden in Suriname
(1731-1739). Belangrijke en uitgebreide correspondentie met den president van het
Hof A. van der Mieden, den grooten vriend van Brunswijk (1730-1759), ook uit den
tijd van prinses Anna. Belangrijke politieke correspondentie met den hertog van
Newcastle (1747) en met lord Sandwich (1747-8). Aanzienlijke en belangrijke
verzameling brieven van en aan den raadpensionaris Steyn over de binnenlandsche
zaken na 1749. Brieven van 's Prinsen vertrouwden vriend O. van Stirum, zeer
vertrouwelijk over personen en zaken en zeer uitgebreid (na 1742). Dit is ongetwijfeld
de meest interessante verzameling in het geheele archief.
No 189 bevat een aantal zeer merkwaardige brieven van een onbekende, die zich
Quem Nosti noemt en den Prins van 1734 tot 1738 dient van raad en advies in de
meest intieme zaken. Hij spaart den vorst geen kritiek en richt zijne brieven hetzij
aan den Prins, hetzij aan diens stalmeester Aylva; zijn wapen is drie kruisen (2.1)
met een kroon gedekt, maar hij is geen man van hooge geboorte, een oud dienaar
van het Huis van Oranje en neef van den bekenden bouwmeester van Willem III,
Roman. Een sleutel geeft licht over de onder bedekte namen genoemde personen;
hij noemt zichzelf daar ‘de grote Veer’ (H. Vere?).
No 256. Mémoire van den Rotterdamschen koopman Caillaud over te nemen
maatregelen tot verbetering van den toestand des handels, ook over het toen reeds
geopperde vrijhavenplan (1727-8).
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No 257. Verslag van de zending der heeren Aylva en Lynden met den secretaris
Arnoldy (1732) naar Groningen om te werken voor de verbinding van Friesland en
Groningen tot introductie van den Prins in den Raad van State.
No 269. Geheime stukken betreffende de onlusten te Amsterdam (1748).
No 281. Belangrijke memorie van admiraal Schrijver over den toestand van de
vloot en van de kustverdediging, 12 Dec. 1751 aan de Prinses ingediend.
No 301. Karakterschets van den Prins door Burmania, opgesteld voor de Prinses.
Natuurlijk zijn hier slechts grepen gedaan in de ontzaglijke menigte van stukken,
die in dit archief bewaard zijn gebleven.
P.J. BLOK.
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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 3den October 1903.
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Voor het bericht aangaande verandering van woonplaats in den loop des jaars en
tevens voor de aanwijzing van onnauwkeurigheden in deze naamlijst houdt zich bij
de Leden der Maatschappij aanbevolen
DE
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Mey, H.W. van der, Leersum. 1886.
Meyboom, Dr. H.U., Groningen. 1884.
Meyer, Dr. C.H. Ph., 's-Gravenhage. 1894.
Meyer Jr., D.C., Amsterdam. 1885.
Meyier, W. de, Arnhem. 1874.
Meys, P.C.J., Arnhem. 1877.
Modderman, Dr. R.S. Tjaden, 's-Gravenhage. 1875.
Moes, E.W., Amsterdam. 1888.
Molhuysen, Dr. P.C., Leiden. 1897.
Moorrees, F.D.J., Buurmalsen. 1878.
Morren, Th., 's-Gravenhage. 1900.
Mulder, L., 's-Gravenhage. 1857.
Muller, Dr. H.P.N., 's-Gravenhage. 1900.
Muller, Dr. J.W., Utrecht. 1888.
Muller, Dr. P.J., Scheveningen. 1898.
Muller, Dr. P.L., Leiden. 1870.
Muller, P.N., Amsterdam. 1859.
Muller Fz., Mr. S., Utrecht. 1874.
Muller Hz., Mr. S., Rotterdam. 1889.
Naber, Mejuffrouw J.W.A., Amsterdam. 1898.
Naber, Dr. S.A., Amsterdam. 1860.
Naeff, Mejuffrouw Top, Dordrecht. 1902.
Nanninga Uitterdijk, Mr. J., Kampen. 1875.
Neve, Mejuffrouw L. de, 's-Gravenhage. 1893.
Nieuwenhuis, Dr. A.W., Leiden. 1902.
Nieuwenhuis (Mr. J.), zie Domela.
Nieuwenhuyzen, W.C., 's-Gravenhage. 1899.
Nijhoff, W., 's-Gravenhage. 1895.
Nijland, A.J., Utrecht. 1876.
Nijland, Mejuffrouw Dr. J.A., Amsterdam. 1896.
Nolen, Th., Rotterdam. 1887.
Nolthenius, zie Tutein.
Nouhuys, W.G. van, 's-Gravenhage. 1888.
Obreen, A.L.H., Hilversum. 1888.
Offerhaus Lz., Dr. J., 's-Gravenhage. 1883.
Oordt, A.P.M. van, Valkenburg Z.H. 1877.
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Oort, Dr. H., Leiden. 1873.
Oort, Dr. H.L., Utrecht. 1902.
Oppenheim, Mr. J., Leiden. 1887.
Opprel, Dr. A., Dordrecht. 1903.
Ort, J.A., 's-Gravenhage. 1886.
Otto, W., Amsterdam. 1883.
Overman, L., 's-Gravenhage. 1888.
Overvoorde, Mr. J.C., Leiden. 1895.
Ovink, Dr. B.J.H., Leiden. 1896.
Oyen (van), zie Vorsterman.
Pekelharing, Mr. B.H., Delft. 1875.
Perk, M.A., Amsterdam. 1874.
Peters, C.H., 's-Gravenhage. 1896.
Petit, L.D., Leiden. 1880.
Pierson, H., Zetten. 1878.
Pierson, Mr. N.G., 's-Gravenhage. 1864.
Pijnacker Hordijk, Mr. C., 's-Gravenhage. 1903.
Pijper, Dr. F., Leiden. 1884.
Pinto, Mr. A.A. de, 's-Gravenhage. 1867.
Pit, A., Amsterdam. 1898.
Plemp van Duiveland, Mr. L.J., 's-Gravenhage. 1899.
Poelhekke, M.A.P.C., Nijmegen. 1903.
Polak, Dr. H.J., Groningen. 1871.
Poll, Mr. W. van de, Nijmegen. 1855.
Pont, zie Maclaine.
Prins, zie Winkler.
Quack, Mr. H.P.G., Amsterdam. 1862.
Rees, R.P.A. van, 's-Gravenhage. 1885.
Reiger, Mr. W.A., Groningen. 1891.
Rengers, Mr. W.J. van Welderen Baron, Leeuwarden. 1891.
Rhijn, Dr. C.H. van, Groningen. 1891.
Riemsdijk, Jhr. Mr. Th. H.F. van, 's-Gravenhage. 1876.
Rijckevorsel, Dr. E. van, Rotterdam. 1888.
Ritter, Dr. P.H., Amsterdam. 1891.
Robbers, H., Amsterdam. 1901.
Roelants, H.A.M., Schiedam. 1903.
Röell, Jhr. Mr. J., 's-Gravenhage. 1889.
Rogge, Dr. H.C., Amsterdam. 1860.
Rollin Couquerque, Mr. L.M., 's-Gravenhage. 1900.
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Roo, Dr. L.W.G. de, 's-Gravenhage. 1892.
Roodhuyzen, H.G., 's-Graveland. 1880.
Rouffaer, G.P., 's-Gravenhage. 1902.
Rovers, E.A., Asten N.B. 1879.
Royaards, W., Overveen. 1902.
Rutgers, Mr. C.P.L., Zwolle. 1897.
Rutgers, Dr. F.L., Amsterdam. 1883.
Sabron, F.H.A., Breda. 1896.
Salverda de Grave, Dr. J.J., Leiden. 1893.
Salverda de Grave, Mr. J.L.A., 's-Gravenhage. 1894.
Sande Bakhuyzen, Dr. H.G. van de, Leiden. 1890.
Sandick, R.A. van, 's-Gravenhage. 1893.
Sassen, Arm., Amsterdam. 1886.
Sassen, Aug., Helmond. 1885.
Saussaye (de la), zie Chantepie.
Savornin Lohman, Jonkvrouw A. de, 's-Gravenhage. 1897.
Savornin Lohman, Jhr. Mr. A.F. de, 's-Gravenhage. 1878.
Schaaff, J.H.L. van der, 's-Gravenhage. 1903.
Schagen van Soelen, Dr. J.C., Bokstel. 1887.
Scheltema, M.W., Scheveningen. 1871.
Scheurleer, D.F., 's-Gravenhage. 1877.
Schevichaven, H.D.J. van, Nijmegen. 1901.
Schimmel, H.J., Bussum. 1851.
Schimmelpenninck van der Oye van Nijenbeek, A. Baron, Utrecht. 1877.
Schneider, J.F.L., Delft. 1881.
Schrijnen, Dr. Jos., Roermond. 1902.
Seyffardt, A.L.W., 's-Gravenhage. 1889.
Siccama, zie Hora.
Sickesz, Mr. C.J., De Cloese (Lochem). 1880.
Sijthoff, A.W., Leiden. 1869.
Sillem, Mr. J.A., Amsterdam. 1872.
Six, Jhr. Dr. J., Amsterdam. 1894.
Slee, J.C. van, Deventer. 1882.
Sloet, Mr. J.J.S. Baron, Oosterbeek. 1900.
Sloot, Mejuffrouw N.M.C., Amsterdam. 1893.
Slotemaker, Dr. L.H., Arnhem. 1878.
Slothouwer, Dr. G.M., Wageningen. 1891.
Smidt, Mr. H.J., 's-Gravenhage. 1872.
Smissaert, Jhr. Mr. H., 's-Gravenhage. 1903.
Smit Kleine, F., Doorn. 1876.
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Snelleman, J.F., Rotterdam. 1903.
Soelen (van), zie Schagen.
Soer, Mejuffrouw E.M.A.J., Leiden. 1894.
Someren, J.F. van, Utrecht. 1888.
Someren Brand, Mr. J.E. van, Amsterdam. 1892.
Speyer, Dr. J.S., Leiden. 1882.
Stellwagen, A.W., 's-Gravenhage. 1876.
Sterck, J.F.M., Amsterdam. 1897.
Stoett, Dr. F.A., Amsterdam. 1891.
Stoffel, Dr. C., Nijmegen. 1882.
Stok, T.N. van der, 's-Gravenhage. 1886.
Stoppelaar, F. de, Leiden. 1873.
Stoppelaar, Mr. J.H. de, 's-Gravenhage. 1860.
Stuart, zie Verrijn.
Stuers, Jhr. Mr. V.E.L. de, 's-Gravenhage. 1872.
Swaen, A.E.H., Amsterdam. 1899.
Symons, Dr. B., Groningen. 1879.
Tak van Poortvliet, Mr. J.P.R., 's-Gravenhage. 1872.
Telting, Mr. A., 's-Gravenhage. 1883.
Terwogt, Dr. W.A., Hoorn. 1888.
Thorbecke, Mr. W., 's-Gravenhage. 1884.
Tichelaar, Mr. P.A., Leiden. 1900.
Tideman Jz., Dr. B., 's-Gravenhage. 1879.
Tienhoven, Mr. G. van, Haarlem. 1872.
Timmerman, J. AE. C.A., Amsterdam. 1896.
Tjeenk Willink, Dr. H.D., Haarlem. 1881.
Toorenenbergen, Dr. J.J. van, Amsterdam. 1868.
Tromp, zie Hettinga.
Tutein Nolthenius, R.P.J., Amsterdam. 1898.
Uhlenbeck, Dr. C.C., Leiden. 1891.
Uitterdijk, zie Nanninga.
Unger, J.H.W., Rotterdam. 1885.
Valeton Jr., Dr. J.J.P., Utrecht. 1892.
Veder, Mr. W.R., Amsterdam. 1893.
Veen, Dr. J.S. van, Arnhem. 1899.
Veen, Dr. S.D. van, Utrecht. 1889.
Ven, Dr. E. van der, Haarlem. 1861.
Verbeek, Dr. R.D.M., 's-Gravenhage. 1892.
Verdam, Dr. J., Leiden. 1873.
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Verrijn Stuart, Dr. C.A., 's-Gravenhage. 1900.
Viotta, Mr. H., 's-Gravenhage. 1892.
Visser, Mr. A.C., Leiden. 1903.
Vlugt, Mr. W. van der, Leiden. 1880.
Vollenhoven, Mr. C. van, Leiden. 1903.
Vollgraff, Dr. J.C., Utrecht. 1881.
Vooys, Dr. C.G.N. de, Assen. 1902.
Vorsterman van Oyen, A.A., Rijswijk Z.H. 1881.
Vorsterman van Oyen, G.A., Aardenburg. 1873.
Vos Az., Dr. G.J., Amsterdam. 1886.
Vos, J.C. de, Amsterdam. 1884.
Vreede, Dr. A.C., Leiden. 1875.
Vries, Dr. A.G.C. de, Amsterdam. 1901.
Vries, Mr. E. de, Leiden. 1887.
Vries, Jo. de, Haarlem. 1872.
Vries, R.W.P. de, Amsterdam. 1886.
Vries, Dr. S.G. de, Leiden. 1886.
Waal, E. de, 's-Gravenhage. 1873.
Waalkes, zie Borssum.
Waals, H.G. van der, Amsterdam. 1895.
Wermeskerken-Junius, Mevrouw S.M.C. van, Bussum. 1893.
Werner, H.M., Brummen. 1887.
Wessem, Mr. A. van, Tiel. 1889.
Wichers, Jhr. L., 's-Gravenhage. 1892.
Wijnaendts Francken, Dr. C.J.,'s-Gravenhage. 1899.
Wilde, Dr. C.G.I., Mariendaal bij Grave. 1903.
Wildeboer, Dr. G., Groningen. 1888.
Willink, zie Tjeenk.
Winkel, Dr. J. te, Amsterdam. 1878.
Winkler, Joh., Haarlem. 1875.
Winkler Prins, A., Voorburg. 1860.
Wolters, Mejuffrouw J.A., Leiden. 1893.
Woltjer, Dr. J., Amsterdam. 1883.
Wormser, J.A., Amsterdam. 1900.
Worp, Dr. J.A., Groningen. 1883.
Wybrands, C.N., Amsterdam. 1877.
Zaayer Az., Dr. J., Rotterdam. 1894.
Zeeman, C.F., Zonnemaire. 1876.
Zuidema, Dr. W., Amsterdam. 1895.
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B. IN NEDERLANDSCHE KOLONIËN GEVESTIGD.
Nederlandsch-Indië.
Abendanon, Mr. J.H., Batavia. 1897.
Brandes, Dr. J.L.A., Weltevreden. 1890.
Brink, A.J. ten, Batavia. 1875.
Brooshooft, Mr. P., Semarang. 1885.
Chijs, Mr. J.A. van der, Batavia. 1859.
Hurgronje, zie Snouck.
Jonckbloet, G.D.A., Malang. 1890.
Louw, P.J.F., Weltevreden. 1896.
Rooseboom, W., Buitenzorg. 1890.
Snouck Hurgronje, Dr. C., Batavia. 1882.
Treub, Dr. M., Buitenzorg. 1890.

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

C. IN HET BUITENLAND GEVESTIGD.
Jong van Beek en Donk, Mevrouw C. de, Parijs. 1898.
Kate Jr., J.J.L. ten, Antwerpen. 1887.
Reiger, A.F.J., Keulen. 1882.
Stuers, Mr. A.L.E. Ridder de, Parijs. 1882.
Vogel, Dr. J. Ph., Lahore. 1899.

Buitenlandsche leden.
Bij de namen der leden, die volgens art. 15 der Wet de rechten en verplichtingen der
gewone leden hebben aanvaard, is een * geplaatst.
*Acton, Roger, Altrincham, Cheshire (Engeland). 1898.
Alberdingk Thijm, Dr. P.P.M., Leuven. 1868.
Amicis, E. de, Turijn. 1875.
*Anthonisz, R.G., Colombo (Ceylon). 1902.
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Bäumker, Dr. W., Rurich bij Baal. 1889.
*Banta, Th. M., New-York. 1900.
Beer, Dr. Ad., Weenen. 1871.
Bernhardt, Dr. E., Erfort. 1873.
*Bizio, Dr. L., Venetië. 1902.
Bode, Dr. W., Berlijn. 1873.
Bolte, Dr. Joh., Berlijn. 1893.
Bom, Emm. de, Antwerpen. 1903.
Bonaparte, Prins Roland, Parijs. 1886.
Bonet-Maury, G., Parijs. 1890.
Borchgrave, E. Baron de, Weenen. 1867.
Boucherij, J., Antwerpen. 1901.
Branden, F.J. van den, Antwerpen. 1874.
Braune, Dr. W., Heidelberg. 1882.
Brill, Dr. J., Bloemfontein. 1876.
Brons Jr., B., Emden. 1903.
Bugge, Dr. S., Christiania. 1882.
Busken Huet, G., Parijs. 1887.
*Carnegie, Andrew, New-York. 1900.
Carpenter, W.H., New-York. 1900.
Carrière, Dr. A., Parijs. 1884.
Casteele, D. van de, Luik. 1872.
Chateleux, E.B.J. de, Antwerpen. 1888.
*Claeys, Dr. H., Gent. 1902.
*Cock, A. de, Denderleeuw. 1898.
Colinet, Dr. Ph., Leuven. 1899.
*Coopman, Th., Schaarbeek (Brussel). 1901.
Cordt, Benjamin, Kiew. 1892.
Coremans, Mr. E., Antwerpen. 1897.
Cuno, F.W., Eddigehausen. 1891.
Daae, L., Christiania. 1885.
Daems, S., Tongerloo (bij Westerloo). 1882.
Derudder, Dr. G., Le Puy. 1899.
*Dosker, Dr. H.E., Holland (Michigan). 1899.
Duyse, Fl. van, Gent. 1890.
*Edmundson, G., Southall (Middlesex). 1886.
*Engelenburg, Dr. F.V., Pretoria. 1900.
Ermerins, Mr. J.A.G., Parijs. 1891.
Even, Edw. van, Leuven. 1875.
*Fastenrath, Dr. J., Keulen. 1879.
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Fischer, Dr. H., Tubingen. 1885.
Fischer, Dr. Kuno, Heidelberg. 1898.
*Flou, K.F.I. de, Brugge. 1894.
Förstemann, Dr. E., Dresden. 1858.
*Franck, Dr. J., Bonn. 1878.
Fredericq, Dr. P., Gent. 1882.
Fridericia, J.A., Kopenhagen. 1881.
Gaedertz, Dr. K. Th., Berlijn. 1888.
Gaidoz, H., Parijs. 1902.
Gailliard, Edw., Antwerpen. 1894.
Galland, Dr. G., Charlottenburg. 1893.
Gengler, Dr. G.H., Erlangen. 1857.
Gheldere, Jhr. Dr. K. de, Koekelare. 1895.
Gittée, A., Pepinster. 1895.
Glaser, Dr. A., Berlijn. 1880.
Goemans, Dr. L., Leuven. 1902.
Goovaerts, A., Brussel. 1883.
*Gore, Dr. J.H., Washington. 1902.
Griffis, W. Elliot, Ithaca (State of New-York). 1896.
Haeghen, Jhr. Dr. F. van der, Gent. 1880.
*Hanne, Dr. J.R., Hamburg-Eppendorf. 1887.
Hansen, Dr. C.J., Antwerpen. 1875.
Harrison, F., Elm Hill, Hawkhurst (Engeland). 1900.
Havard, H., Parijs. 1875.
Hessels, J.H., Cambridge. 1880.
Heuvelmans, Mr. Flor., Antwerpen. 1902.
Hewett, Dr. W.T., Ithaca (State of New-York). 1896.
Heyne, Dr. M., Göttingen. 1868.
Holder, Dr. A., Carlsruhe. 1884.
Hoogt, C.W. van der, Baltimore. 1900.
Hubert, Dr. E., Luik. 1883.
Huet, zie Busken.
Jacobs, Dr. E., Wernigerode. 1893.
Jellinghaus, Dr. H., Osnabrück. 1897.
Jonsson, E., Kopenhagen. 1864.
Jostes, Dr. F., Munster i.W. 1888.
Justi, Dr. F., Marburg. 1876.
Kelle, Dr. J., Praag. 1875.
Keller, Dr. L., Charlottenburg. 1885.
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Klopp, O., Weenen. 1855.
Kurth, Dr. G., Luik. 1898.
Lameere, Dr. M.J., Brussel. 1886.
Laspeyres, Dr. E.H. Th., Giessen. 1863.
Lateur, Frank, Avelghem. 1901.
Lecky - Baronesse van Dedem, Mevrouw E., Londen. 1900.
*Lecoutere, Dr. Ch., Leuven. 1899.
Lee, M.H. van, Brussel. 1876.
Leeuw, Mejuffrouw A.G. de, Berlijn. 1893.
Legrand, L., Parijs. 1895.
*Leyds, Dr. W.J., Utrecht. 1897.
Logeman, Dr. H., Gent. 1892.
Loubat, Hertog J.F. de, Parijs. 1880.
Loveling, Mejuffrouw Virginie, Gent. 1893.
Low, Seth, New-York. 1900.
*Lowjagin, A.M., St. Petersburg. 1902.
Mansvelt, Dr. N., Utrecht. 1894.
Martin, Dr. E., Straatsburg. 1870.
Meert, Hipp., Gent. 1899.
Meyer, Dr. Leo, Göttingen. 1871.
Meyer, Dr. P., Parijs. 1878.
Michel, Emile, Parijs. 1892.
Minnaert, G.D., Gent. 1874.
Moens, W.J.C., Lymington (Engeland). 1890.
Mont, K.M. Pol de, Antwerpen. 1882.
Müller, Ernest, Langnau (Kanton Bern). 1890.
Nippold, Dr. F., Jena. 1867.
Nippold, Dr. W.K.A., Bern. 1901.
*Noppen, Leonard Charles van, Hartford, Conn. 1900.
Obrie, Mr. J., Gent. 1880.
Oordt, J.F. van, Newlands (Kaapstad). 1901.
Osthoff, Dr. H., Heidelberg. 1883.
Paul, Dr. H., Munchen. 1882.
Pauw, Jhr. Mr. N. de, Gent. 1881.
*Pennypacker, Dr. S.W., Philadelphia. 1901.
Périer, O., Brussel. 1877.
Peyster (de), zie Watts.
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Pirenne, Dr. H., Gent. 1894.
Potter, F. de, Gent. 1887.
Priebsch, Dr. R., Londen. 1899.
*Putnam, Mejuffrouw Ruth, New-York. 1896.
Rabie, J.S.M., Pretoria. 1903.
Reifferscheid, Dr. A., Greifswald. 1881.
Reitz, Dr. F.W., Delft. 1884.
Réville, Dr. A., Parijs. 1880.
Rijswijck, J. van, Antwerpen. 1897.
Rodenberg, Dr. J., Berlijn. 1881.
*Rooses, Max, Antwerpen. 1871.
Ropp, Dr. G. Frh. von der, Marburg. 1902.
Rosseels, E., Antwerpen. 1858.
Rousselot, P.J., Parijs. 1897.
Sabbe, J., Brugge. 1897.
Sabbe, Dr. M., Mechelen. 1903.
Schade, Dr. O., Koningsbergen. 1868.
Scharpé, Dr. L., Leuven. 1897.
Scholten, Dr. R., Kleef. 1888.
*Schröder, Dr. C., Schwerin. 1881.
Seelmann, Dr. W., Berlijn. 1897.
Segers, G., Antwerpen. 1903.
*Siclen, Dr. George W. van, Cornwall (New-York). 1892.
*Sievers, Dr. E., Leipzig. 1879.
Snieders, Dr. A., Antwerpen. 1862.
Stein, Henri, Parijs. 1891.
*Teirlinck, Is., St.-Jans Molenbeek (Brussel). 1901.
Theal, G. McCall, Kaapstad. 1882.
Thijm, zie Alberdingk.
Toit, S.J. du, Paarl. 1884.
*Veerdeghem, F. van, Luik. 1893.
Vercoullie, J., Gent. 1891.
Verriest, H., Ingoyghem. 1903.
Versnaeyen, K., Brussel. 1871.
*Viljoen, Dr. W.J., Stellenbosch. 1899.
Vlaminck, A.L. de, Elsene (Brussel). 1877.
*Vos, Dr. F.H. de, Galle (Ceylon). 1901.
Vos, Geerh., Princeton N.J. 1900.
*Vreese, Dr. W.L. de, Gent. 1893.
Vriendt, Jul. de, Antwerpen. 1898.
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*Waddington, A., Lyon. 1898.
Walther, Dr. C.H.F., Hamburg. 1899.
Watts de Peyster, J., New-York. 1862.
Wernekke, Dr. H., Weimar. 1884.
Westrin, Dr. J. Th., Stockholm. 1903.
White, Andrew D., New-York. 1900.
Wicksteed, P.H., Childrey (Wantage). 1875.
Wijck, Aug. van, New-York. 1900.
Wijck, Rob. A. van, New-York. 1900.
*Willems, A., Brussel. 1870.
Willems, Mr. L., Gent. 1896.
Woodward, John, Brooklyn N.-Y. 1900.
*Wrangel, Dr. E.H.G., Lund. 1898.
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Mededeelingen.
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Contracten van correspondentie in stad en lande.
Er zijn in de negentiende eeuw in ons land op het gebied der vaderlandsche historie
weinig boeken verschenen, welke in betrekkelijken zin zooveel sensatie hebben
verwekt als het in 1873 door Jhr. Mr. J. de Witte van Citters in het licht gezonden
werk, getiteld: ‘Contracten van correspondentie en andere bijdragen tot de
geschiedenis van het ambtsbejag in de republiek der Vereenigde Nederlanden’.
Door de openbaarmaking van tallooze tot aan dien tijd verholen en veelal met
opzet verholen gehouden stukken werd een schril licht geworpen op de ‘secreete
handelingen’, gebezigd in de jacht naar ‘eer en profijt’ van de magistraatspersonen
der 17de en 18de eeuw.
Wel heeft Mr. S. Muller Fz. eenige jaren daarna in zijn verdienstelijk artikel
‘Collatierecht en ambtsbejag’ aangetoond, dat in de geestelijke waardigheden, met
name bij het benoemen der Utrechtsche kapittelheeren in de middeleeuwen het ‘do
ut des’ in sterke mate in praktijk werd gebracht, de eigenlijke bloeitijd (als men zich
die uitdrukking mag veroorloven) van den handel in ambten is de 17de en 18de eeuw,
de tijd, waarin het onkruid der omkoopbaarheid onzer regenten, naar men zegt, welig
tierde.
In het omvangrijke werk van Van Citters, dat zich bovenal met de ‘histoire intime’
der regeering van Zee-
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land en de Zeeuwsche steden bezighoudt, wordt ook Holland niet vergeten. Evenwel
tegenover 177 bladzijden aan Zeeland en 41 aan Holland gewijd, moeten de vijf
overige provinciën zich met 7 bladzijden tevreden stellen. Aan Groningen komt
daarvan een halve bladzijde toe.
Dat daarmede deze materie, wat betreft Stad en Lande, niet is uitgeput, ligt voor
de hand. Er zijn dan ook, nog vóór de verschijning van het bedoelde werk, contracten
van correspondentie uit dat gewest uitgegeven door Mr. H.O. Feith1, Mr. J. Nanninga
Uitterdijk2 en Mr. W.B.S. Boeles3 en eenigen tijd later door Mr. J.E. Heeres.4 De
deponeering in de laatste jaren van een aantal huisen familiearchieven van eenige
machtige Ommelander geslachten in het rijksarchief in Groningen heeft ons echter
den toegang verschaft tot een aantal papieren, waarvan het inzien oorspronkelijk
alleen bestemd was voor de belanghebbende familieleden, doch waarvan heden ten
dage, na 150 à 200 jaren, de mededeeling niemand kan kwetsen, laat staan benadeelen.
Wij beschikken dus thans over eene vrij groote collectie contracten van
correspondentie uit het gewest, dat den zevenden pijl heeft gevormd in den
Statenbundel.
Het moet hem, die deze contracten inziet, terstond opvallen, dat zij allen betrekking
hebben op de regeering der Ommelanden en als zoodanig op de regeering der
provincie Stad en Lande. Contracten van correspondentie betreffende de regeering
der stad Groningen zijn tot dus-

1
2
3
4

Bijdragen tot de Geschiedenis en Oudheidkunde, inzonderheid v.d. prov. Groningen, onder
redactie van Acker Stratingh, Feith en Boeles, dl. V. blz. 24, dl. X, blz. 235.
ibidem dl. VIII, blz. 155.
ibidem dl. IV, blz. 67.
Bijdragen voor Vaderl. Geschiedenis en Oudheidkunde. 3e reeks dl. III blz. 318.
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verre niet gevonden. Wat mag daarvan de reden zijn? Aan toeval valt bij een aantal
van ongeveer 40 thans bekende contracten moeilijk te denken. Aan buitengewone
probiteit van karakter der Groninger magistraatspersonen, zich gunstig
onderscheidende boven die van bijna alle andere leden van stedelijke regeeringen in
de republiek, zeker evenmin.
Zou die reden niet te zoeken en tevens te vinden zijn in de wijze van verkiezing
tot overheidspersoon te Groningen, welke aan het sluiten van contracten van
correspondentie groote bezwaren in den weg legde?
De alom verspreide meening, dat iemand eens tot magistraatspersoon gekozen
zijnde niet anders als ‘ob causam infamantem kan uytvallen ofte verlaeten werden’,
overgebleven in het nog bekende spreekwoord ‘eens burgemeester altijd
burgemeester’, gaf bijna overal elders aanleiding tot ‘het perpetueel maken der
regenten’. Dit doel was echter moeilijk te bereiken zonder de vooraf gesloten afspraak
van en met de machthebbenden, in wier handen de verkiezing was gesteld. Zoo
werden de contracten van correspondentie geboren. En waar nu bovendien in de
meeste steden het begeven van ambten en posten bij toerbeurt aan een der leden van
den stedelijken raad, bij rooster aangewezen, was overgelaten, daar was daarmede
de weg tot omkooping en ‘handel in ambten’ geopend.
In de stad Groningen heeft men echter dat stelsel van toerbeurten nooit ingevoerd
en speelde ook bij de verkiezing tot raadsheer het lot teveel een rol, - het lot, dat zich
niet laat omkoopen en waarmede bezwaarlijk een contract valt te sluiten.
De raad te Groningen, waarvan telken jare de helft aftrad, werd gekozen door de
gezworene meente, een college van 24 personen, waarvan eveneens de helft jaarlijks
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afgaat en door anderen wordt vervangen. Dat verkiezingswerk had, met eene
tusschenperiode van 1594-1641, in de 17de en 18de eeuw aldus plaats. Op 8 Februari
telken jare kwam de gezworene meente op het raadhuis bijeen om uit een overdekten
hoed, waarin 19 witte en 5 zwarte boonen, een boon te trekken. De vijf, die een
zwarte boon hadden getrokken, werden keur- of boonheeren genoemd, aan hen was
de verkiezing van de aankomende helft der raadsleden opgedragen. Na het afleggen
van een voorgeschreven eed van zuivering moesten de boonheeren zich terstond,
zonder iemand te raadplegen of te spreken, naar eene andere kamer begeven, ‘alwaar
zij in deese wigtige zaeke beginnen zullen met de aanroepingen Godes ende doer
den oudsten van haar overluidt laeten doen’ het gebed, zooals dit in de keurwetten
is voorgeschreven, waarna, om den gedanen eed ‘dies te beeter in 't herte te prenten’,
door den oudsten boonheer die eed wederom moest worden voorgelezen. De daarna
door de gezworenen gekozen raadsheeren werden den 22sten Februari d.a.v. ten
raadhuize beëedigd om vervolgens met de heeren van den aanblijvenden raad (de
andere helft) over te gaan tot de keuze der vier burgemeesters. Ook de jaarlijksche
aanvulling van de helft van het college van gezworenen, eenige dagen voor de
raadsverkiezing, had plaats door vijf boonheeren uit de nog in den eed zijnde
gezworenen geloot.
Bij alle kansen, welke het wisselvallige lot tweemaal aanbood, ging het dus
bezwaarlijk tevoren de keuze der gezworenen door contracten aan banden te leggen.
Dit was dan ook het doel der keurwetten, ‘dienende’, zooals B. en R. dit den 9den
Januari 1645 in een vertoog uitdrukten, ‘dienende mede om voor te komen allerhande
ambitieuse prensatiën en kuiperijen, als niet kunnende van te vooren worden geweeten
in wier handen de zwarte boonen zullen
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komen te vallen’. Toch ziet men te Groningen, evenals elders, jaren lang dezelfde
personen in den raad en andere regeeringscolleges zitting nemen; na een jaar buiten
den raad, was herkiezing zoo goed als regel geworden. Ook zijn zij, die de
burgemeesterszetels en de raadsstoelen bezetten, op enkele uitzonderingen na, veelal
uit de eerste regentenfamilies van Groningen gesproten. De vrij hoog gestelde eischen
van welgesteldheid en van bloedverwantschap of zwagerschap onderling, gesteld
voor het bekleeden van het raadsheerschap, beperkten de keuze. Doch bovendien
werkte hier een andere factor; - men moest er nog al iets voor over hebben om het
raadsheerlijk ambt te veroveren. Al kende men te Groningen geen acten van
correspondentie, een vorm van ambtsbejag van niet minder slecht allooi was aldaar
ingeslopen door de zoogenaamde keurfeesten. Allengs toch was het gewoonte
geworden, dat de leden der gezworene meente reeds maanden vóór den dag der keuze
in het stadswijnhuis bijeenkwamen om aldaar te teren op kosten van hen, die bij de
verkiezing van raadsheer in aanmerking wenschten te komen. Ons zijn rekeningen
van kostbare maaltijden en ‘somptueuse’ drinkgelagen overgebleven, door de nieuw
aan te stellen leden van de stadsregeering betaald. De kosten om het ambt van
raadsheer te verwerven stegen daardoor soms tot 10 à 12000 guldens.1
In de Ommelanden der provincie Stad en Lande van Groningen waren de contracten
van correspondentie des te talrijker. In de eerste plaats in het beheer der zijlvestenijen,
dien poel van ongerechtigheden2. In de tweede

1
2

Zie mijn ‘Uit Groningens Verleden’, blz. 158.
Heeres. t.a.p.
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helft der 17de en in de eerste helft der 18de eeuw waren de rechtspraak en het beheer
van de zijlvestenijen tengevolge van contracten en afkoopen geheel in handen van
enkele machtige families gekomen. Deze contracten zijn echter minder belangwekkend
dan die, welke tusschen de Ommelander heeren ter zelfder tijd zijn gesloten ten
opzichte der regeering van de provincie en der provinciale ambten.
Vooraf zij in herinnering gebracht, dat de Staten der provincie Stad en Lande
bestonden uit twee leden, het lid der Stad Groningen en het lid der Ommelanden. De
begeving van alle provinciale en generaliteitsambten was onder deze twee leden
gelijkelijk verdeeld, de helft der jaarlijks openvallende ambten in het college van
Hunne Hoog Mogenden, in den Raad van State, de Admiraliteiten, Gedeputeerde
Staten enz. enz. was dus aan de Stad Groningen, de andere helft aan de Ommelanden.
De Ommelanden waren verdeeld in drie kwartieren: Hunsingoo, Fivelingoo en
Westerkwartier, elk wederom gesplitst in drie onderkwartieren of smaldeelen. De
bestelling der ambten was volgens een rooster bij toerbeurten onder de negen
onderkwartieren geregeld. Elk onderkwartier kon dus reeds te voren weten in welk
jaar het zeker ambt te begeven zou hebben. Het was dus zaak zich te voren meester
te maken van de keuze, welke het onderkwartier had te doen. Nu waren er in een
onderkwartier onderscheidene (minstens 8 en hoogstens 17) dorpen of karspelen,
welker eigenerfden of volmachten bij meerderheid van stemmen, ook waar het de
toedeeling der ambten betrof, beslisten. Om die meerderheid van stemmen machtig
te worden, bezigde men verschillende middelen. Gewoonlijk waren er in elk
onderkwartier wel een of meer jonkers of hovelingen, bezitters
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en bewoners van adellijke huizen, die in het karspel hunner woonplaats of in eenige
karspelen heer waren, d.i. eigenaar van alle rechten en dus ook van dat der
vertegenwoordiging van het karspel in het provinciaal bestuur. Deze jonkers nu
trachtten zich ook van de stemmen der andere karspelen in hetzelfde onderkwartier
meester te maken. Op het voorbeeld van de keurfeesten in Groningen werden ook
hier de eigenerfde boeren en verdere landdagscomparanten in een herberg door
middel van koffie, wijn en sterke dranken bewerkt.
Mr. Heeres heeft mededeeling gedaan van een contract van 9 October 1734, waarbij
door drie landdagscomparanten uit het onderkwartier Oostlangewoldsteradeel aan
een advocaat werd opgedragen ‘om uit onse Name alle Landdagscomparanten van
Oostlangewoldsterdeel te mogen ansoeken, ten eynde deselve hare stemmen komen
te confereren an ons ende onse dispositie, daartoe anwendende alle ordentelike
middelen, gelijk ook tot ankoop van goederen, beklemminge van landerijen, levendige
have etc., alles wat hij tot onsen Nutte en Profijte in desen sal bevinden te behoren,
daartoe employerende so vele penningen als daartoe noodig sal oordelen.’ De heeren
waren wel zoo vriendelijk als ‘lieden van Eere’ te verklaren de rekening van
uitgeschoten penningen van den advocaat ‘sonder verder bewijs te zullen geloven’
en alle eventueele inkomsten uit de te vergeven ambten te genieten daarvoor te
verbinden, terwijl zij tevens verklaarden voor alles uit die inkomsten te zullen betalen
de reeds uitgegeven ‘onkosten tot bevorderinge van onse onderlinge genoegen,
harmonie, profijt, voorstant van de privilegies der Ommelanden en van het
onderquartier nootsakelijk’, welke blijkens dat contract reeds tot ƒ 6000 waren
gestegen.
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Ook door beloften, vreesaanjaging en contracten werden de veelal afhankelijke boeren
er toe gebracht om, zooals art. 16 van het Reglement Reformatoir het uitdrukt, ‘op
te trekken onder zekere huizen en geen andere stemmen ten Landdage uit te brengen,
als die haar uit een Familie of van een bezitter of bezitster van zeker Huis zijn
opgegeven’. Een voorbeeld van zulk een contract levert dat van 11 Juni 1670.1
Hierin verschijnt ‘de E. Siabbo Abbringhe, woonachtig tot Hoochkerck, bekennende
ende belijdende, dat hij in consideratie van de goede diensten, soe de Heer Duirt
Elama op Allersma nu eenigen tijt herwaerts an hem bewesen had, alsmede omdat
noch vortan meer ende meer diensten bij alle gelegentheit vertrouwde te zullen
genieten, sich bij desen vrijwillich verbonden had, gelijck hij sich verbonde bij desen,
om op alle Provinciale ende Ommelander Lantsdagen, mitsgaders quartiers- ende
onderquartiersdagen, sijne lichamelijke gesontheit sulx toelatende, te sullen
compareren ende aldaer in het vergeven van ampten, mitsgaders resolutien te nemen,
sodanigh te sullen stemmen ende voteren, als bij welgem. Heer Elama hem sal worden
voorgeslagen, also sulckes ten eenemael op deszelfs Heer Elama kennisse ende ijver
tot bevorderinge van de gemeene sake vertrouwende’.
Was het hier één persoon, die zich geheel aan een ander had overgegeven, soms
gaf de geheele vergadering zich over aan de meerderheid. Zoo kwamen de eigenerfden
en volmachten van Vredewoldsteradeel den 13den April 16832 met elkander bij contract
overeen, dat men in alles eenstemmig zoude zijn, dat men ‘door geene cuiperijen
ofte particuliere insichten ofte profijt, ofte persuasie, niet sal mogen differeren’,
m.a.w. dat men zou

1
2

Bijdragen dl. IV blz. 66.
Bijdragen dl. VIII blz. 155.
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stemmen overeenkomstig het besluit door de meerderheid bepaald.
Doorgaans echter werden de contracten gesloten tusschen twee of drie heeren in
het onderkwartier, die als vertegenwoordigers, ieder van een of meer karspelen, aldus
samen over de meerderheid der stemmen in het onderkwartier konden beschikken.
De hoofdbedoeling was natuurlijk de verdeeling der posten, welke aan het
onderkwartier te begeven stonden.
Jaarlijks had volgens den rooster der toerbeurten elk onderkwartier over twee,
soms drie ambten te beschikken, terwijl door het lot soms de begeving van een
zeldzaam openvallend generaliteitsambt aan het onderkwartier werd toegewezen. Er
is dan ook in bijna alle contracten bepaald, dat het eerste of beste ambt om de beurt
aan een der contractanten zal toekomen, de ander krijgt dan het tweede ambt, terwijl
dan over het derde ambt of over het lot afzonderlijke bepalingen zijn gemaakt. Als
eerste ambten werden beoordeeld en gewaardeerd: Raad van State, Staat-Generaal,
Gedeputeerde Staat en wanneer het openviel Admiraliteitsheer van Harlingen, als
tweede ambten stonden bekend Generaliteitsrekenmeester, Provinciale Rekenmeester
en lid der Hooge Justitiekamer, als derde ambten werden gerekend o.a.
Gecommitteerde Raad der Ommelanden, Arbiter en Extraordinaris Admiraliteitsheer.
Voorbeelden van dergelijke contracten in de Ommelanden zijn er thans vele, zoo
bijv. het contract 1 Maart 17101 gesloten tusschen Jr. Onno Tamminga van Alberda
en echtg., heer en vrouw van Rensema, en Jan Lewe van Middelstum en echtg., die
‘verklaren en betuigen door dezen, dat wij als heeren ende vrouwen van de

1
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huizen Rensema en Ewssum, tot vermidinge ende voorkominge van alle onlusten
ende desordres in 't onderquartier van Oosterampsteradeel en tot onderhoudinge van
een goede vertrouwde onderlinge harmonie en vrindschap voor ons, onse kinderen,
descendenten en verdere repraesentanten, ben geconvenieert ende overeengekomen
over de ampten, profiten en emolumenten, komende an gemelte Onderquartier te
vervallen, in voegen, dat de keur van de ampten voor de jaeren 1711 en 1712 an gem.
onderquartier vervallende, sal komen ter dispositie van den Hoogh Welgeboren Heer
Alberda van Rensema of desselfs repraesentant en het tweede ampt an de Hoogh
WelGeb. Heer Lewe van Middelstum of desselfs repraesentant.’ Voor de jaren 1713
en 1714 zal het juist andersom zijn en zoo vervolgens. De ‘profiten en emolumenten’,
‘loten, commissien’, ‘ampten politicq als militair’ zullen zij gelijkelijk deelen. Bij
verschil over benoemingen beslist het lot. Partijen mogen niet ‘onderstaen de stemmen
van de comparanten in 't onderquartier voor sich te krigen ofte sigh door de pluraliteit
van deselve tegens dit contract te doen prevaleren in het nemen van Ommelander of
Staetsresolutien.’
Gold het hier eene verdeeling der ambten tusschen twee personen, soms werd ook
over het derde ambt ten behoeve van een derde persoon gecontracteerd. De heeren
van het huis Dijksterhuis (vader en schoonzoon) waren bij contract van 24 Augustus
16991, verbeterd bij contract van 26 April 1700, met de heeren van het huis Menkema
(vader en zoon) overeengekomen over de verdeeling der

1

Een groot aantal der aangehaalde contracten zijn te vinden in de huisarchieven van Dijksterhuis
en Menkema, welker inventarisatie nog niet geheel gereed is, zoodat nog naar geene definitieve
inventaris-nummers kan worden verwezen.
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ambten, welke aan het onderkwartier Halvambstradeel jaarlijks ten deel zouden
vallen. Nog geen jaar daarna, 21 Februari 1701, verbonden genoemde heeren zich
met Jr. Schotto Tamminga van Bellingeweer ‘tot voorkominge van alle oneenigheden
en verschillen soo buiten vermoeden in het Halfamsteradeel mogten komen voor te
vallen.’ Tamminga zou voortaan ‘het derde ampt in gemelte onderquartier vallende’
hebben, of ‘bij manquement van een derde ampt’ zou hij eene andere vergoeding
genieten, zooals ‘extra ordinaris gecommitteerde,’ alsmede 1/4 deel van ‘de profijten
in het onderquartier vallende.’ Daarentegen verbindt Tamminga zich om wegens het
onderquartier te stemmen conform de heeren van Dijksterhuis en Menkema.
Een dergelijk contract is dat van 16 Augustus 1718 tusschen Jr. Unico Michiel de
Hertoghe van Feringa en Jr. Edzard Jacob Clant betreffende Oostlangewoldsteradeel.
Zij verbinden zich, dat zij ‘in het neemen van alle provinciale en Ommelander
resolutien te samen met malkanderen sullen moeten gaan communicatief en concert
en den eenen den anderen niet vermogen te overstemmen, maar in cas van discrepantie
door middel van amiable compositie, inductie en persuasie de discrepeerende advijzen
en sentimenten soeken overeen te brengen en in alles in deezen onderling te werk te
gaan, sodanigh dat het gezagh en directie zij en blijve altoos egalijk tusschen de
heeren contrahenten opgemelt.’ Zij verdeelen daarna onderling de beste en tweede
ambten en zijn wel zoo goed te bepalen, dat als er een derde ambt te vergeven is, dat
ter dispositie zal blijven van de h.h. Hendrik en Jacobus Bennema. Zulks vrij wel in
strijd met het zes jaren1 te voren door denzelfden heer de

1

13 Februari 1712.
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Hertoghe van Feringa āangegaan en nog steeds van kracht gebleven contract, waarbij
aan genoemde gebroeders Bennema een beter aandeel in de ambten was toegezegd.
Zoo was het ook in het contract 24 November 1710 aangegaan tusschen de heeren
Alberda van Dijksterhuis en Alberda van Menkema met den heer Berent Coenders
van Ludema. Aan de heeren Alberda de vette posten en aan Jr. Coenders ‘het derde
ampt,’ indien dit openvalt. Valt dit niet open, dan ‘sal de heer Coenders hebben het
curateurschap Academiae’ (enkel een post van eer, niet van profijt) ‘waermede
gemelte heer Coenders belooft vredigh te sullen sijn, sonder sich verder met de
bestellinge der ampten, regeringe der Ommelanden, monsteringe enz. of jeets anders,
het onderquartier rakende, te bemoeien.’
Soms werd ook wel bepaald, dat zoo een der beide contractanten geen bediening
mocht ontvangen, hij, die in bediening komt of blijft, verplicht zal zijn den ander de
helft van het tractement te geven, ‘exemt in Generaliteytsbedieninge, alwaer den
eedt van suiveringe moet werden gedaen’, heet het in een contract van 15 Januari
1716. In dat geval echter zal hij de helft van de profijten van het ambt aan den ander
afstaan.
De heeren, die ten gevolge van een dergelijk contract namens het onderkwartier
de ambten te bestellen hadden, gingen dat ambt of zelf bekleeden of lieten dit door
een ander waarnemen. In dit eerste geval genoten zij zelf van de eer, de macht, het
tractement en de emolumenten aan het ambt verbonden, in het tweede geval
verkochten zij het ambt of lieten zij dit door iemand van hunnentwege waarnemen.
In elk geval trokken zij geldelijk voordeel uit hun bij contract verworven recht van
‘bestellinge der ampten.’ En dat voordeel was niet
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gering. In een der familiearchieven, thans in het rijksarchief te Groningen
gedeponeerd, zijn de kwitantien wegens verkochte ambten en een aantal
aanteekeningen wegens genoten voordeelen bewaard gebleven.
Daaruit blijkt o.a., dat de presidentsplaats van de Hooge Justitiekamer van Stad
en Lande, in 1729 te begeven door het onderkwartier Oosterambsteradeel, werd
verkocht voor 200 ducatons en dat in hetzelfde jaar de heer van Dijksterhuis aan den
heer van Leens de plaats van Gedeputeerde Staat voor de jaren 1729 en 1730
overdroeg tegen een som van ƒ 1800 per jaar en de belofte ‘daarboven het eerste of
beste ampt zo geduirende dese twee jaren aan de Heeren Gedeputeerden vacant mogte
komen te vallen, ..... te confereren aan de dispositie van de H. WelGeb. Heer van
Dijksterhuis’. In 1731 verkochten ‘de voorstanderen van den jongen heer van Ulrum’
de Gedeputeerde-plaats, welke dat jaar aan Marnesteradeel viel, voor ƒ 1800 per jaar
aan den heer van Dijksterhuis. In het algemeen was de prijs van een Gedeputeerde
Staatplaats van Stad en Lande in de 1ste helft der 18de eeuw tusschen ƒ 1700 en ƒ
1800. Hiertegenover stond een tractement van Gedeputeerde van ƒ 978 per jaar en
een zeer wisselvallig bedrag aan emolumenten. Zoo ontving de heer Clant van
Hankema als Gedeputeerde aan emolumenten, uit de aequivalenten voortspruitende,
in de jaren 1736 en 1737 een bedrag van ƒ 1265, daarentegen in de jaren 1738 en
1739 een bedrag van ƒ 3976.
Voor het verkrijgen van het lidmaatschap van den Raad van State namens
Hunsingokwartier betaalde het onderkwartier Halfambsteradeel ƒ 750 Car. gl. aan
elk der beide andere onderkwartieren (Marnsteradeel en Oosterambsteradeel).
Van waarneming van het ambt vond ik o.a. de vol-
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gende voorbeelden. De heer van Dijksterhuis droeg aan den heer E.O. Tjarda van
Starkenborgh op ‘de bedieninge van de Admiraliteitsheerplaats ordinaris tot
Harlingen’ gedurende het tijdperk Mei 1733-Mei 1735. De heer van Starkenborgh
zoude voor die bediening genieten een salaris van ƒ 300 in het eerste jaar, van ƒ 250
in het tweede jaar, waarvoor hij op zich nam in alle bedieningen en posten diegenen
te benoemen, die door den heer Alberda hem zouden worden aangewezen, terwijl
voorts alle emolumenten en profijten aan den heer Alberda moesten worden
overgedragen.
Nog sterker voorbeeld levert het contract van 8 April 1745, waarbij een boer, Sicke
Melis geheeten, door den heer van Dijksterhuis naar de Staten-Generaal in den Haag
werd gezonden om op eigen naam, doch in werkelijkheid als stemmachine van zijn
heer, aan wien ook de emolumenten en het tractement moesten worden uitgekeerd,
het ambt van Staat-Generaal te vervullen.
Uit eene berekening in het staatboek van dienzelfden heer van Dijksterhuis over
de jaren 1725-1742 blijkt, dat het onderkwartier van Halfambsteradeel wegens
verkoop of bediening van ambten den heer van Dijksterhuis een jaarlijksche bate
opleverde, varieerende tusschen de ƒ 2600 en ƒ 5000 en door hem zelf berekend op
± ƒ 3500 per jaar.
Dat men den aankoop van ambten als eene goede geldbelegging beschouwde,
moge blijken uit het testament van Aurelia Margaretha Coenders van 6 Januari 1719,
waarin de erflaatster aan haren erfgenaam verbood de vaste goederen te verkoopen,
‘tenzij om een politicq ambt daarvoor te kopen.’
Onder de emolumenten, welke aan het onderkwartier en dus aan de machthebbende
regenten in het onderkwartier ten deel vielen, moeten in de eerste plaats ge-
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noemd worden de zgn. aequivalenten, vrij aanzienlijke sommen, door verschillende
waardigheidsbekleeders bij het aanvaarden hunner bediening te storten.
Ten einde de belangen van het onderkwartier, d.i. dus hunne eigen belangen, goed
behartigd te zien, hadden sommige bij een correspondentie-contract verbonden heeren
een ontvanger of een advocaat aangesteld. Ons is bekend een instructie van 1 Maart
17401 voor den ontvanger ‘aangesteld om alle tractamenten, aequivalenten en
genegotieerde penningen ten dienste van het onderquartier Oostlangewoldsteradeel
te ontfangen.’ Op dien zelfden datum werd een contract voor één jaar aangegaan
tusschen de drie onderling verbonden machthebbers in hetzelfde onderkwartier en
twee advocaten, waarbij laatstgenoemden zich verbonden tegen een honorarium van
ƒ 125 elk, als advocaten te ‘bedienen in alle sodane saken, welke den drie verbonden
heeren opgemelt in opsigte van het onderquartier sijn rakende en door hen te samen
moeten worden gesouteneert.’ Verder verplichtten zich de twee advocaten den heeren
in alle nieuw opkomende processen ‘alle mogelijke raad en informatie te geven, ten
einde de processen te lande wel worden geïnstrueert’ en namen zij aan mede te
werken ‘ten einde de inteekening der Landaagscomparanten secuur en in order werde
gedaan.’
Zoo kreeg het onderkwartier allengs eene eigen administratie en een eigen kas,
met schulden en baten, waaronder zelfs aangekochte vaste goederen. Het heeft veel
moeite gekost om tot eene bevredigende verdeeling dier baten en schulden in lateren
tijd te geraken. De afrekening tusschen de machthebbenden in het onderkwartier
Oostlangewold-

1

Heeres t.a.p. blz. 322.
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steradeel heeft o.a. eerst na 28 jaren van onderhandeling in 1791 haar beslag gekregen.
Onder de emolumenten, aan sommige hooge betrekkingen verbonden, leverde ook
weder de verkoop van te vergeven hooge en lage ambten en commissiën een belangrijk
aandeel. Zoo is onder meer eene overeenkomst bewaard gebleven van 21 April 1728,
waarbij de zes afgevaardigden ter Staten-Generaal namens dit gewest, drie namens
de stad Groningen en drie namens de Ommelanden, zich verbinden, dat, aangezien
in dit jaar de vergeving der commissie naar Maastricht aan deze provincie valt,
diegene ‘soo de commissie van Maestrigt mogte te deele vallen, an jeder heer geen
commissie treckende sal hebben uit te keeren 500 car. gl. Daartoe zullen zij onderling
loten en den te benoemen persoon aan H. Hoog Mogenden aanwijzen. Blijkens de
op het stuk geplaatste kwitantie was de heer Alberda van Dijksterhuis de door het
lot begunstigde, die voor het bovengenoemde bedrag door elk der vijf andere heeren
werd gekwiteerd. Het bedrag der emolumenten aan de commissie naar Maastricht
verbonden moet wel belangrijk zijn geweest!
Soms werd bij de contracten nog een ander doelwit nagestreefd als enkel
ambtsbejag met het daaraan verbonden geldelijk voordeel. Bij onderlinge
familieveeten en naijver hadden zij veelal ten doel andere personen, al of niet
onderling verbonden, uit te sluiten. Toen bekend was geworden, dat de heer van
Stedum en de heer van Bolzijrtsema een contract hadden aangegaan, waarbij de heer
Polman van Snelgersma was buitengesloten, gingen genoemde heer Polman en de
heer Alberda van 't Zandt op 15 Januari 1706 een contract1 aan over de ambten

1

Bijdragen, dl. V blz. 27.
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enz., ‘soo het onderquartier van 't Hogelandt angaet’, en werd daarin bepaald, dat
contrahenten met geen andere personen in het onderkwartier in relatie mochten treden.
Zoo verklaarden ook de heer en vrouw van Rensema en de heer en vrouw van
Middelstum in hun onderling gesloten contract van 17101, dat zij elkander zouden
steunen en helpen ‘tegen alle ende een jegelijk so daer tegens direct of indirect jeets
mogten ondernemen of machineren,’ in het bizonder ‘tegens alle datgene,’ wat de
heer Clant van Hanckema, heer van Scheltkema-Nijenstein ‘tegens dit contract, uit
kracht van 't contract tusschen de huisen Scheltkema-Nijenstein en Ewsum opgerigt
of anderwegen mogte worden getenteert of tot verswackinge van 't selve ondernomen.’
En ten einde te waken tegen uitbreiding van macht van sommige contrahenten,
die zich tot dusverre met een derde plaats tevreden hadden gesteld, doch tengevolge
van aankoop van gronden en rechten wel eens de gelijkgerechtigden van de machtigste
contrahenten in het onderkwartier zouden kunnen worden, werden in sommige
contracten beperkende bepalingen over den aankoop van gronden enz. in dat
onderkwartier opgenomen2. Ook werd wel overeengekomen, dat bij vertrek van een
der contractanten of bij verkoop der gerechtigheden de andere partij de voorkeur of
het recht van redemtie zou hebben.
Welke waarborg leverde het contract op, dat partijen zich aan zijne bepalingen
zouden houden? Aan het slot van alle contracten worden hooge boeten bepaald,
varieerende tusschen ƒ 1000 en ƒ 30.000, te betalen door

1
2

Zie boven blz. 11.
Contract 24 November 1710.
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hem, die van het contract afwijkt. Die boeten waren bestemd, meerendeels ‘ten
profijte van het Blauwe Kinderhuis’ te Groningen, somwijlen ten bate der diaconiën
van de dorpen, waar de contractanten waren gezeteld, enkele malen half ten bate van
genoemde liefdadige instellingen, half ten bate van de beleedigde partij, die zich aan
het contract had gehouden. Bovendien bevatten zij voor den overtreder eenige
schrikbeelden, als ‘verlies van eer en faem’1 of dat hij ‘ten allen tijde inhabil sal sijn
om eenige Ommelander, provinciale ofte generaliteytscharges te mogen bekleeden’.2
In alle opzichten werd aan de genoemde contracten de uiterlijke vorm en de
uiterlijke schijn van een deugdelijk contract gegeven. Het stuk werd op perkament
geschreven en voor een bevoegd zegelaar verleden. Aan het slot ‘submitteeren’ de
contracteerende partijen zich aan de uitspraak van alle hooge en lage gerechten, in
enkele gevallen aan eene bepaalde rechtbank, zoo in een contract van 1 Maart 1710
‘om redenen ons daertoe moverende an den hove van Hollandt, Zeelandt en
Westfrieslandt’. Trouwens men kon vrijelijk bepalen zich aan het oordeel van den
rechter te onderwerpen en eene hooge boete vaststellen, partijen zouden zich nog
wel eens bedenken, alvorens met het contract voor den rechter te verschijnen.
Opmerkelijk althans is het, dat, hoewel afwijking van de bepalingen der
overeenkomsten wel voorkomt, mij uit de rechtspraak der 17de en 18de eeuw in de
prov. Groningen geen proces over een contract van correspondentie bekend is, terwijl
evenmin in de rekeningboeken van het Blauwe Kinderhuis te Gro-

1
2

Contract 18 April 1683.
Contract 26 April 1700.
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ningen eenige post van inkomst is geboekt, voortvloeiende uit het zich niet houden
aan het bij een contract van correspondentie bepaalde.
Wel is door mij gevonden een proces tusschen den heer de Hertoghe van Feringa
en de met hem door contract van correspondentie verbonden heeren in het
onderkwartier eenerzijds en den door hem aangestelden advocaat, belast met de
administratie der zaken van het onderkwartier, anderzijds. De advocaat Guichart,
hoewel aan hem bij het reeds gememoreerde contract van 1734 was toegezegd, dat
men zijne rekening ‘op sijn simpel opstel’ zou voldoen, sprak in 1763 den heer de
Hertoghe c.s. op grond van dat contract aan tot betaling der door hem ingediende en
onbetaald gebleven rekening over de jaren 1734-1749. Deze zaak is eenige jaren
voor de Hooge Justitiekamer van Stad en Lande aanhangig geweest en onomwonden
verklaart de eischer o.a. in zijn ‘Eisch’, dat de heeren rechters ‘gelieven te
considereren, dat tegens de begevinge van ambten door den rendant kragt de aan
hem gegevene commissie verscheyden Landaagscomparanten, die bevorens in andere
belangens waaren geweest, ten behoeve van desselfs constituanten hebbende
overgehaalt en dus de pluraliteit aan haar kant zijnde overgebragt’.
Aan de beslissing van Luitenant en Hooftmannen werd hier echter niet voorgelegd
een eisch, steunende op een eigenlijk correspondentie-contract, doch een eisch
voortvloeiende uit een contract tot levering van diensten, al waren die diensten dan
ook gedaan ten behoeve van de mogelijkheid van uitvoering van een contract van
correspondentie. Tot eene beslissing is de H.J.K. echter niet gekomen, na ongeveer
drie jaren procedeerens hebben partijen het geschil in der minne geschikt.
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De vraag moet worden gesteld, of in de Ommelanden deze contracten geoorloofd
waren. Deze vraag niet te beantwoorden met het aanwenden van de moraliteit als
toetssteen, doch bekeken onder het licht van eenige wettige verbodsbepaling. En dan
kan het antwoord moeilijk anders als ontkennend luiden.
Immers ‘het Reglement, voet ende wett, waerop voortaen onverbreeckelijck de
regeeringe van de Ommelanden sal werden bestelt ende waerna sich yder joncker,
hovelingh, eygenerfde ende volmacht in deselve Ommelanden praeciselick sal hebben
te reguleren ende gedragen’ van 8 Juli 1655 bevat voldoende bepalingen, waaruit
het ongeoorloofde van den handel in ambten blijkt. Immers, in den eed, door elken
landdagscomparant af te leggen, alvorens de vergaderzaal binnen te treden, komt
o.a. voor1: ‘Dat sweert ghij, dat ghij ..... omme Uwe stemme ten voordeele van d'een
off d'andere te geven, van niemandt eenige gifte, gaeven, geschenck, uytlech, leeninge
ofte verschot van penningen, defroyement ofte jeets diergelijcks hebt genoten ofte
genieten sult’. Maar bovendien verklaarde art. 20 uitdrukkelijk (en men kan uit den
aanhef van dat artikel concludeeren, dat ook toen reeds omkooperij in zake ambtsbejag
niet onbekend was), dat alle landdagscomparanten ‘alvoorens tot de voorsz.
nominatien ofte electien te treden, door den Syndicum des Landts sullen werden
vermaent, bij den Eedt aen 't Landt gedaen, ende oock daerop aennemen, niemandt
tot de voorsz. Ampten, commissien, officien ofte bedieningen te zullen nomineren,
dan die sijluiden in haere conscientie weeten ofte gevoelen, de beste, gequalificeerste
ende bequaemste te zijn, ende die niet met

1

Art. 12.
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gaven, beneficien ofte beloften, directelijck ofte indirectelijck daernae gestaen
hebben’. Terwijl in het geval, dat iemand werd bevonden schuldig te zijn aan het
koopen van stemmen tot het verkrijgen van eenig ambt, ‘deselve niet alleenlijck
daertoe niet eligibel zal wesen, nemaer oock naemaels tot geenderhande bedieninge
van officien ofte op Landtsdagen geadmitteert zal mogen werden, gelijck ook inhabijl,
omme op deselve Landtsdagen te compareren, ofte om eenich ampt ofte officie te
becleeden, verclaert zullen werden die geene, die men bevinden zal voor 't geven
van haere stemmen tot de voorsz. ampten, commissien, officien ende bedieningen,
eenige giften ofte gaven, directelijck ofte indirectelijck, te hebben ontfangen’. Tot
meerdere zekerheid legden dus zoowel de comparanten-kiezers vóór de keuze, als
de gekozenen na de benoeming zuiveringseeden af, waarvan de formulieren aan
duidelijkheid en gestrengheid niets te wenschen overlaten.
En eindelijk ‘ten eynde het bovenstaende Reglement in alle sijn poincten ende
articulen, heijliglijck ende onverbreecklijck moge werden geobserveert’ werd1 bepaald,
dat telken jare, alvorens tot ‘de vergevinge van eenige ampten’ over te gaan, door
de Ommelanden zouden worden verkozen ‘negen personen van bekende redelijckheidt
ende vreedsamheijt, te weeten bij ijder quartier drie, die men met reden moge
betrouwen ..... neutrael te zullen wesen’.
Aan deze negen mannen, het college van arbiters of Gecommitteerde rechters der
Ommelanden, was o.m. opgedragen ‘omme jegens diegeene, die sij bevinden zullen
hetzelve Reglement te hebben gecontravenieert, te

1

Art. 23.
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procederen, doen procederen, ende sententieren als naer Rechten, ende deselve
daerover pecuniélijck te mogen mulcteren in een boete tot 500 Goutguldens toe ....
oock jegens sodanige contraventeurs ter dier oorsaecke te mogen decerneren
deportement van alle Staten ende bedieningen, mitsgaders van de
ordinaris-landtsdagen ende uyt het Lidt der Ommelanden, 't zij voor altoos, 't zij voor
seeckeren tijdt’.
Dit reglement van 1655 werd eenige jaren later nog eens opnieuw onder handen
genomen en met vrij wel gelijken inhoud den 19 April 1659 door de Staten Generaal
gearresteerd. De bepalingen over het koopen van ambten zijn vrij wel gelijkluidend,
zoo noodig nog iets scherper, de boete wordt tot een maximum van ‘1000 goutguldens’
gebracht en in art. 41 wordt met superieure minachting (is het niet als de vos, die de
passie preekt?) het ambtsbejag met zijnen aankleve als ‘sodanige vuylicheden’
aangeduid. Het reglement heeft stand gehouden tot 1749; in 1663 en 1682 kwamen
wederom enkele ‘ampliatien’, waarvan ons voor ons onderwerp alleen van dienst
kan zijn de bepaling in art. 5 der ampliatie van 1663, dat ‘door het woort
defroyementen’, welke art. 29 van het reglement verbood den landdagscomparanten
aan te bieden, niet de vrijheid werd benomen, ‘om eenige comparanten onder desselfs
onderquartier resorterende, geduyrende de Landtsdagen tot sijnen huyse ten eeten
ofte ter Maeltijt te noodigen, maar dat dieselve aldaer niet gelogeert, ende alsoo ten
eenemael gedefroyeert sullen mogen werden’.
Mevrouw Alberda van Dijksterhuis handelde dus niet in het minst tegen de letter
der wet, toen zij in 1723 den landdagscomparanten van Halfambsteradeel op het huis
ten Dijke een maaltijd aanbood, waarbij 296 rund-
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vleesch à 2 1/2 st. het pond, 59 kalfvleesch, benevens lamsvleesch, schapenvleesch,
‘schinken’, hazen, patrijzen, kalkoenen, banket en krentebrood werden opgedragen,
en waarvan de bewaard gebleven kwitantien wijzen op eene uitgave van ƒ 124.125
aan eetwaren.
Met een dergelijken officieelen uitleg werd de deur op een kier gezet om de
corruptie gelegenheid tot binnensluipen te geven. En zij deed dit maar al te gaarne,
waar zich daarbinnen zulk een prachtige gelegenheid aanbood om goede zaken te
doen. Immers bij hetzelfde reglement van 1659 was nog eens uitdrukkelijk voor jaren
vastgesteld de rooster of zoogenaamde ‘Almanack der tourbeurten van d'officien,’
welke aan elk onderkwartier jaarlijks de begeving van eenige ambten verleende. Wie
zou dan den strijd tegen het monster der corruptie aanbinden?
Het daarvoor aangewezen college der arbiters zeker niet, want ook zij waren niet,
wat men wel eens noemt ‘zuiver op de graat’, ook zij hadden veelal hun ambt
verkregen tengevolge van eenig contract of eenigen koop. De Gedeputeerden van
Stad en Lande en de leden der Hooge Justitiekamer evenmin, ook hunne zetels waren
door koop verkregen, terwijl bovendien laatstgenoemden eene vervolging als buiten
hunne competentie zouden beschouwen. Wie dan? De bij een contract verbonden
partijen ook al niet, de bij verbreking van een contract benadeelde partij zou zich
wel wachten hare uit het contract voortvloeiende actie voor den rechter te brengen
en aldus het college van arbiters te dwingen actief tegen haar op te treden.
Het gevolg is geweest, dat het ambtsbejag en de omkooping steeds brutaler en
algemeener in de Ommelanden zijn opgetreden, dat tegenover een enkel contract
van
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correspondentie uit de 2de helft der 17de eeuw, het aantal contracten uit de eerste helft
der 18de eeuw vrij aanzienlijk is te noemen, ongerekend de contracten, welke nog in
familiearchieven schuilen of door onverschillige of schaamachtige nazaten zijn ten
vure gedoemd. Eene resolutie van de S.G. van 25 Juli 1735, welke eene beslissing
gaf in een geschil tusschen de stemhebbende leden van een der Ommelander
onderkwartieren, spreekt dan ook van de ‘usantie’ dier contracten. De S.G. hebben
van deze gelegenheid gebruik gemaakt om nog eens opnieuw de bepalingen van het
Reglement van 1659 in herinnering te brengen en te wijzen ‘op de poenaliteiten tot
wering der corruptie gestelt.’
't Was echter boter aan de galg gesmeerd, het kwaad had te veel voortgewoekerd,
was te veel ‘usantie’ geworden, om door eene enkele waarschuwende resolutie te
kunnen worden gestuit. Nog geen half jaar daarna, 14 December 1736, namen de
heeren der Ommelanden een besluit, waarin duidelijk te lezen staat, hoe in de
onderwerpelijke zaak zeven comparanten, zijnde de meerderheid, hunne stemmen
hadden gesteld ter beschikking van den heer Haro Caspar van In en Kniphuisen.
Eerst de woelingen van 1747 en 1748, gevolgd door het bekende Reglement
Reformatoir van 1749, hebben aan het misbruik der contracten van correspondentie
in de Ommelanden zoo goed als een einde gemaakt. Niet zoozeer door art. 16, waarin
wordt gezegd, dat ‘om zulke onbetamelijke complotten geheel te weeren en uit te
roeijen’ is goedgevonden ‘te statueren, dat boven de Ordinaris straffen na Regten
daar opgesteld, de opregters van sulke acten, so wel die dezelve passeren als
ontfangen, met een altoosdurende infamie en inhabiliteit om op de Landdagen te
verschijnen of eenig ampt, com-
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missie of bediening te bekleeden, zullen worden gestraft,’ - ik zeg: niet zoozeer door
dit art. 16, als wel door de afschaffing der onderkwartieren en de daarmede
samenhangende ‘almanack der toerbeurten.’ Na 1749 is betreffende de Ommelander
regeering geen contract door mij aangetroffen. Wel vond ik van 17731 ‘een contract
van eenigheit’, aangegaan tusschen de gecommitteerden in 't college der Admiraliteit
tot Harlingen uit de prov. Friesland en die uit Groningen en Omlanden, over de
begeving der hooge en lage admiraliteitsambten en bedieningen, doch gelijk gezegd,
dit betreft noch de Ommelander noch de provinciale regeering.
Zagen de Ommelander jonkers en in 't algemeen de regenten der 17de en 18de eeuw
veel kwaad in het aangaan van de contracten van correspondentie, in den handel in
openbare ambten en bedieningen? Ik geloof het niet. Wel toont eene zinsnede als in
een contract van 15 Januari 1706, waarbij met het oog op den zuiveringseed een
voorzichtigheids-maatregel wordt voorgeschreven, duidelijk aan, dat de contractanten
zich het verkeerde van hunne handeling waren bewust. Wel moesten de telken jare
afgelegde zuiveringseed en de jaarlijksche vermaning van den syndicus hun het
ongeoorloofde van den ambtenhandel in herinnering brengen, doch slecht voorbeeld
doet slecht volgen. De corruptie in het begeven van ambten was vrij algemeen in
den lande en werd overal ongestraft uitgeoefend, dit moedigde aan desgelijks te doen
om niet zelf de dupe te worden van de complotten der tegenstanders. Daarbij komt,
dat het stelsel van betaling van aequivalenten bij het verwerven van tal van openbare

1

Of 1768 of 1769. Het stuk is namelijk ongedateerd, de datum moet uit andere gegevens
worden opgelost.
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ambten de meening ingang had doen vinden, dat de ambten te koop waren. Zoo werd
deze vorm van corruptie eene ‘usantie’ en zag men geen gewetensbezwaar in het
afleggen van den zuiveringseed, tegen welks inhoud algemeen werd gezondigd en
waarvan men ten slotte de beteekenis niet meer gevoelde.
Maar bovendien de contracten hadden ook hunne goede zijde en contractanten
zijn niet in gebreke gebleven op die goede zijde het licht te doen vallen. In menig
contract1 verklaren partijen, ‘hoe dat dezelve geconsidereert en overwogen hebbende
de tot dusverre zwevende verschillen en kuiperijen in gedagte onderquartier, als
grotelijks zijnde strekkende tot nadeel van de provintie en van het lidt der
Ommelanden in het bijzonder, zijnde te rade geworden het voorschreven interesse
van het gemeen in deezen principaalijk voor oogen te hebben, met elkander vast te
stellen een vertrouwelijke altoosdurende vriendschap en harmonie aangaande de
politicque Regeeringe over het voorschr. onderquartier.’ Of, zooals het in een contract
van 1683 luidt, ‘sulcx doende,..... dat in de regeringe van ons smaldiel het welvaren
des vaderlants de hoogste wet sal sijn.’
Deze tirades zijn niet altijd schoonschijnende phrasen, zij hebben niet altijd de
bedoeling een slechte zaak in een waas van eerlijkheid te hullen. In werkelijkheid
zat bij menig jonker de bedoeling voor de jaarlijks terugkeerende kuiperijen en
stemmenwerving in het onderkwartier te voorkomen, om op die wijze orde en vrede
in zijne omgeving te handhaven. Bovenal echter was het den Ommelander heeren te
doen om de macht in hun gewest in handen te houden. De contracten van

1

O.a. van 16 Augustus 1718.
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correspondentie zijn als het ware vruchten van het solidariteitsbegrip der Ommelander
jonkers van de 18de eeuw. Vandaar ook eene bepaling als in het contract van 18 April
1683, dat men zich aan de meerderheid moest onderwerpen en overeenkomstig het
genomen besluit moest stemmen.
Ziende naar de vakorganisaties onzer dagen, vraag ik u: Is er iets nieuws onder de
zon?
J.A. FEITH.
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Levensbericht van P.H. van Moerkerken.
In eene levensschets van leden der Maatschappij van Nederlandsche letterkunde
moet natuurlijk op den voorgrond treden hetgeen zij op het gebied dier letterkunde
hebben geleverd. Ik kan daarom volstaan met eene korte vermelding van de
voornaamste gebeurtenissen in het leven van den Heer Van Moerkerken, een leven
dat zich trouwens door geen in het oog vallende feiten heeft gekenmerkt.
Pieter Hendrik van Moerkerken werd 17 Febr. 1839 te Deventer geboren, waar
zijn vader eene kostschool had. Hij ontving zijne opleiding, na de lagere school
afgeloopen te hebben, aan het gymnasium zijner geboortestad, van hetwelk hij, na
goed volbrachte studie, met eene Latijnsche redevoering, zooals toen aan alle
gymnasiën gehouden werden, afscheid nam. Hij studeerde vervolgens aan het
Athenaeum te Deventer met het doel predikant te worden, legde te Utrecht met goed
gevolg het toen nog vereischte klein mathesisexamen af en volgde met belangstelling
1858-1859 de lessen van Professor Van Vloten in geschiedenis, logica, Nederlandsche
taal en letteren; maar hij mocht zijne studiën niet ten einde brengen, want door den
onverwachten dood
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zijns vaders was hij genoodzaakt het Athenaeum te verlaten en eene betrekking te
zoeken bij het lager onderwijs. Hij vond die te Deventer, maar bleef daar niet lang
en kreeg weldra eene betere aan de kostschool van den Heer Leconte te Rijswijk.
Maar - al kreeg zijn leven daardoor eene geheel andere richting, hij gaf daarom de
studie niet op; hij werkte ijverig door, maar van nu af op een ander gebied, waarop
de lessen van Van Vloten hem den weg gewezen hadden, namelijk de taalstudie.
Daarvan gaf hij reeds in 1861 blijk in een opstel over Goethe en Byron. Naar
aanleiding van eene uitspraak van Goethe in ‘Kunst und Alterthum’ over Byrons
Manfred, dat nl. de Engelsche dichter ‘zijnen Faust in zich opgenomen had’ gaat hij
na in hoeverre deze Goethe heeft gevolgd en vervolgens wijst hij aan hoe beide groote
dichters elkaars werk hebben beoordeeld en hoe Goethe in Euphorion (in het tweede
deel van zijnen Faust) het beeld van Byron heeft geteekend. Dat Van Moerkerken
zich veel met Goethe heeft beziggehouden kan ook blijken uit de vertaling in het
Nederlandsch van de bekende biographie des dichters door Lewes. Van deze vertaling
is echter niet meer dan de eerste aflevering verschenen. Waarom de uitgave niet is
voortgezet heb ik niet kunnen opsporen.
Intusschen was hij, na acten voor onderwijs in verschillende nieuwe talen
verworven te hebben, in het jaar 1861 benoemd tot leeraar aan het gymnasium te
Leeuwarden. Hij bleef daar tot 1865, toen hij eene benoeming aannam aan de hoogere
burgerschool te Gouda; twee jaren later, nadat hij gehuwd was met Mej. Johanna
Wilhelmina Boon, kwam hij te Leeuwarden terug om aan de hoogere burgerschool
onderwijs te geven in nieuwe talen, en in 1872 werd hij als leeraar in Nederlandsch

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

3
en Engelsch benoemd aan de hoogere burgerschool en het gymnasium te Middelburg,
waar hij tot 1882 bleef.
Wat in die 20 jaren na zijne eerste komst te Leeuwarden van zijne hand verscheen,
waren hoofdzakelijk leerboeken ten dienste van het onderwijs. In 1867 gaf hij eene
‘Redekunst’ uit, geschoeid op de leest der oudere werken over Rhetorica, met het
doel zijnen leerlingen te leeren hunne gedachten behoorlijk uit te drukken en te
rangschikken. Hij had, evenals alle onderwijzers, vaak opgemerkt hoe moeielijk dit
voor leerlingen - trouwens niet zelden ook voor volwassenen - is en trachtte door
voorbeelden hun daartoe den weg te wijzen. Hij gaf zijn werkje daarom den titel:
‘Redekunst, benevens schetsen en onderwerpen van opstellen.’
Toen hij te Middelburg ook in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
onderwijs moest geven, gaf hij zijne ‘Inleiding tot de Nederlandsche dichtkunst’ uit,
eene verzameling van gedichten, gerangschikt naar het genre waartoe zij behoorden.
Over de wijze waarop dit onderwijs moet gegeven worden liet hij zich in zijne
‘Voorrede’ op de volgende wijze uit: ‘De wijze waarop de letterkunde het
doeltreffendst met het oog op den geringen beschikbaren tijd en den
ontwikkelingsgraad der leerlingen behoort onderwezen te worden is eene zaak waarbij
het ‘adhuc sub iudice lis est’ nog steeds van toepassing blijft. Ik voor mij schaar mij
volgaarne aan de zijde van hen die het lezen en bespreken van eenig hoofdwerk van
enkele coryphaeën, gevoegd bij een zeer beknopt overzicht van de geschiedenis der
letterkunde, verkiezen boven het zoogenaamd geven van een geregelden cursus in
deze laatste’.
Volkomen juist. Door de verkeerde wijze waarop soms dat onderwijs is ingericht
geworden, heeft het wel eens
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meer kwaad dan goed gedaan. Het hoofd van leerlingen te vullen met namen, jaartallen
en titels kan weinig nut doen, hen te onderhouden over de deugden en gebreken van
schrijvers, welke zij toch niet lezen of nog niet gelezen hebben, is juist geschikt om
hen te doen meepraten over dingen waarvan zij maar een flauw begrip hebben, en
hun te leeren zich een oordeel aan te matigen waarvoor zij nog niet rijp zijn. Een
half-weten is schadelijker dan een niet-weten, en alle onderwijs dat het eerste in de
hand werkt moet worden geweerd. Alleen het lezen van kenmerkende stukken van
goede schrijvers kan een blijvenden indruk geven en kan den lust opwekken om met
andere voortbrengselen der letterkunde kennis te maken.
Van Moerkerken verrichtte dus een goed werk door die verzameling en
rangschikking van de meest bekende gedichten - prozawerken moesten natuurlijk
uitgesloten blijven, daar zij eene veel te groote plaats zouden hebben ingenomen en dat zijn werk voldeed blijkt hieruit dat reeds in 1901 een zesde druk noodig was.
Eene zelfde strekking hadden een drietal andere uitgaven, die op Vondel, Hooft
en Huygens betrekking hebben. In 1870 verscheen van hem: ‘Meesterstukken uit
Vondels werken’ en 15 jaar later eene verbeterde uitgave onder den titel van ‘Keur
uit Vondels lyrische en dramatische poezie’, voorafgegaan van een uittreksel uit
Brandt's leven des dichters. ‘Hooft en Huygens’ is de titel der tweede bloemlezing,
evenzoo voorzien van eene korte levensbeschrijving en van verklarende
aanteekeningen. Hoezeer die noodig zijn weet ieder die met Huygens' gedichten ook
maar oppervlakkig bekend is. Misschien hadden zij nog wel wat talrijker mogen zijn.
Toen v.M. te Leeuwarden en te Middelburg ook les
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te geven had in Engelsche taal en letterkunde, zocht hij ook daarvoor geschikte
handleidingen. Voor het onderwijs in de geschiedenis der letterkunde bewerkte hij
in 1874 een beknopt boekje van Collier ‘History of english literature’. En om de
leerlingen met de voortbrengselen zelve dier letterkunde bekend te maken liet hij in
1882 een ander volgen dat voor de Engelsche letterkunde iets dergelijks moest geven
als de ‘Inleiding tot de Nederlandsche dichtkunst’ voor de Nederlandsche; het draagt
den titel: ‘Outlines of english literature’.
Had zijne werkzaamheid als schrijver zich tot nog toe hoofdzakelijk bepaald tot
het vervaardigen van boeken die bij het onderwijs te pas zouden komen, na zijn
vertrek uit Middelburg naar de hoogere burgerschool te Utrecht (1882) volgden zijne
studiën eene meer wetenschappelijke richting.
Als eerste vrucht zijner werkzaamheid noem ik een werk over de Gotische
grammatica, dat door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde
van België met goud bekroond werd. Het behandelt een gedeelte der syntaxis dat
nog niet afzonderlijk bewerkt was, namelijk de wijze waarop de volzinnen aan
elkander verbonden worden en draagt den titel: ‘Over de verbinding der volzinnen
in 't Gotisch’. Het is verdeeld in vier hoofdstukken: I De opeenvolging van tijden en
wijzen; II De samengestelde zin; III De onbepaalde wijs; IV Het deelwoord. Het
belangrijkste is dat gedeelte van het 2e hoofdstuk waarin gehandeld wordt over de
wijze waarop ondergeschikte zinnen aan den hoofdzin verbonden worden, en wat
vooral waarde aan het werk geeft is dat het eene volledige opgave bevat van alle
plaatsen waarin eene verbinding van volzinnen voorkomt.
Het was echter niet de studie der taal die hem het
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meest aantrok, maar die der letterkunde, en wel die der vroegere tooneelpoezie. Dit
blijkt vooral uit zijn werk over de oude Nederlandsche kluchtspelen.
Deze had men in de achttiende en tot in het eerste deel der 19e eeuw bijna geheel
uit het oog verloren; de enkele geleerden die zich met de midden-nederlandsche
letterkunde en die der 17e eeuw bezighielden lieten zich daarover met minachting
uit. Het eerst werd weder de aandacht daarop gevestigd in 1838 door Willems, die
in het ‘Belgisch Museum’ enkele stukken uitgaf, en door Hoffmann von Fallersleben,
die in het zesde deel zijner Horae Belgicae, dat in het genoemde jaar verscheen,
achter de Abele spelen Esmoreit en Gloriant, de Sotternieën Lippijn, die Buskenblaser,
Drie daghe here, Winter ende Somer en andere spelen uit het te Brussel bewaarde
Hulthemsche hs. liet afdrukken. Daardoor werd het mogelijk met die stukken kennis
te maken, maar het wezenlijk belang dat zij hebben werd eerst aangewezen door
Bakhuizen van den Brink in zijn bekend artikel in den ‘Gids’ van 1843 over Hooft's
Warenar. Van dien tijd af werd de belangstelling grooter en in 't jaar 1854 verscheen
eene verzameling van de hand van Dr. J. van Vloten: ‘Het Nederlandsche kluchtspel
van de 14e tot de 18e eeuw’. Dit werk bevatte eene bloemlezing uit verschillende
kluchtspelen; Van Vloten bedoelde ook geen volledige uitgave; en dat het aantal dier
spelen aanmerkelijk grooter is geweest dan men uit zijn boek zou opmaken, blijkt
uit de vergelijking met het werk van Van Moerkerken1. Deze was met den arbeid

1

Het Nederlandsche kluchtspel in de 17e eeuw, door P.H.v. Moerkerken, leeraar aan de R.h.b.
sch. te Utrecht. 2 dln. Sneek, J.F. van Druten 1898.
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van Van Vloten niet voldaan. ‘Toen ik’ zoo schrijft hij in de Inleiding ‘na verloop
van verscheidene jaren het voltooide werk ... doorlas, betreurde ik het vooral dat de
tijdsorde niet in acht genomen en het geheel zoo fragmentarisch was. Dientengevolge
gaat de lezer maar zelden belangstellen in het een of ander karakter, in het een of
ander voorval en, gebeurt het al een enkelen keer dat zijn belangstelling is gaande
gemaakt, dan is het fragment uit. Wil men dat dit gedeelte onzer letterkunde - zoo
rijk, zoo echt nationaal - weer erkend zal worden in zijne volle waarde, dan moet
men anders te werk gaan. De kluchten in haar geheel te herdrukken gaat van alle
niet, doch wel, vele er van zoo te herdrukken dat de lezer - zelfs bij weglating van
enkele gedeelten - eene voorstelling krijgt van de klucht in haar geheel. Dit is in dit
werk geschied’.
En geen moeite heeft de schrijver daarvoor ontzien. Zeer vele kluchtspelen zijn
verloren geraakt; toch heeft hij alleen uit de 17e eeuw een 150-tal bij een weten te
brengen. Niet alle waren voor uitgave geschikt: vele waren te onbeduidend of bevatten
te veel onkieschheden; van die 150 konden er 74 voor het doel dat de schrijver zich
voorstelde worden gebruikt; aan het slot heeft hij het geheele werk van aanteekeningen
en een - voor vele lezers hoognoodig - glossarium voorzien’1.
Het geheel vormt eene aardige verzameling waarin men met genoegen o.a.
Nieuwsgierig Aagje en de uit de teekeningen van Troost bekende Saartje Jans
terugvindt, en tevens eene belangrijke verzameling, want meer

1

Dat dit glossarium niet allen volledig genoeg voorkwam blijkt uit de critiek van Dr. F.A.
Stoett in den Spect. van 24 Febr. 1899. De schrijver antwoordde daarop in ‘Taal en Letteren’
1899 afl. 5.
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dan iets anders zijn die kluchtspelen geschikt om ons het leven en de zeden van het
voorgeslacht te doen kennen.
Nevens dit werk verdient een ander de vermelding dat insgelijks over de
tooneelpoëzie handelt, maar over de tragedie, en des te meer verdient het die hier ter
plaatse omdat het niet uitgegeven is.
In 1893 had het Provinciaal Utrechtsch genootschap eene prijsvraag uitgeschreven
over het volgende onderwerp: De invloed der treurspelen die op naam van Seneca
gaan op het Nederlandsch tooneel, inzonderheid op dat der 17e eeuw. Een antwoord
daarop werd door Van Moerkerken ingezonden en verwierf een loffelijk getuigschrift.
Uitgegeven werd het niet, daar het niet de volledige bekroning had verkregen; het
handschrift berust nog in het archief van bovengenoemd genootschap, maar met
toestemming der directie kan ik er een en ander uit mededeelen. De inhoud is als
volgt: Hoofdstuk I, Inhoud van de Seneca'sche treurspelen. II, Beschouwing van de
Seneca'sche treurspelen. III, Over den invloed van Seneca's treurspelen op het
Fransche en Engelsche tooneel. IV, Onze tooneelschrijvers in de 17e eeuw en Seneca.
Hiervan zijn de twee laatste de belangrijkste. In het derde hoofdstuk toont de schrijver
aan dat de invloed van Seneca op het Fransche tooneel in de 16e eeuw in zooverre
gunstig gewerkt heeft dat het verlost werd ‘van de mysteriën, opgepropt met
voorvallen zonder verbinding, zonder knoop’ en dat het drama ‘voor het eerst de
eenheid van tijd en, hoe zwak zij ook wezen moge, eenheid van handeling’ verkreeg;
tot toelichting hiervan geeft de schrijver eene ontleding der drama's van Jodelle, van
A. de Hardy en vooral van den voornaamsten Franschen dramaticus der 16e eeuw,
R. Garnier.
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Het grootste belang boezemt ons natuurlijk dat gedeelte der verhandeling in dat over
de Nederlandsche dramatici handelt. Een uittreksel daaruit kan ik hier niet geven
daar het te uitvoerig is - het beslaat meer dan 200 bladzijden in het handschrift -; ik
wil echter niet nalaten iets mede te deelen over de slotsom die de schrijver uit zijne
nauwkeurige onderzoekingen heeft opgemaakt en geef daarom in hoofdzaak weder
wat hij in zijn ‘Besluit’ geschreven heeft:
‘Heeft Seneca op ons tooneel invloed geoefend, en zoo ja, was die invloed
verderfelijk? Het antwoord is dat die invloed van Seneca op ons tooneel
niet ontkend kan worden, doch met dit voorbehoud, dat die grootendeels
middellijk was, en dat het Fransche tooneel minstens evenveel invloed als
het Romeinsche op het onze geoefend heeft. Eene recapitulatie zal hier
dienstig zijn.
Van de tooneelstukken van Jacob Duym (vgl. blz. 181 van het hs.) moge
de literaire waarde zeer gering zijn, toch is de kunst daarin vooruitgegaan
ten gevolge van de studie der oudheid, in casu door de studie van Seneca;
zij staan verre boven het allegorisch gerijmel der Rederijkers. Nemen wij
de treurspelen van Van Nieuwelandt ter hand, dan bemerken wij duidelijk
den invloed van het Fransche tooneel .... Het eerste treurspel van Hooft
schijnt voornamelijk uit de studie van Seneca voortgevloeid; toch blijft
het opmerkelijk dat de stof ook reeds door een Franschman was behandeld.
De na zijne buitenlandsche reis gemaakte treurspelen en ook zijne Granida
zijn o.a. ook hierin van zijn' eersteling onderscheiden dat er in het
herderspel een geest verschijnt, dat de Ariadne een bevredigenden afloop
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heeft, en dat er in den Geeraerdt van Velzen en in den Baeto tooverijen,
geestverschijningen, een echo en ook vertroostende verschijningen (de
Vecht en Rycheldin) voorkomen. Deze laatste nu zijn vreemd aan Seneca,
worden daarentegen, evenals de droomen, de geesten en de echo's,
veelvuldig bij de Italiaansche en bij de Fransche tooneeldichters vóór
Corneille aangetroffen1. Hoogstwaarschijnlijk heeft Hooft deze op zijne
reis leeren kennen.
Vervolgens zien wij dat Bredero le Jar's Lucelle, en De Baudans Garnier's
Antigone berijmt; dat Coster een Latijnsch en een Grieksch treurspel
samensmelt, uit Ariosto put, daaruit eene zelfde stof als de Franschen
behandelt en, evenals Garnier, het treurspel gebruikt als middel om actueele
toestanden te doen uitkomen; en dat de drie onderwerpen van De Koningh's
treurspelen ook reeds door Franschen zijn gedramatiseerd, gelijk ook het
geval is met Van Zonhoven en Van der Eembd (Sophonisbe) en met
Snoeckaert van Schauwenburg (Procris) .... en weldra komen nu de jaren
waarin bijna alle treurspelen naar den Franschen vorm vervaardigd werden.
In hoever valt hier invloed van Seneca waar te nemen? Dat de Romeinsche
treurspeldichter bij ons in de 16e eeuw vrij goed bekend was, hebben wij
gezien. Toch vernemen wij niets van eene vertaling gelijk in Engeland en
Frankrijk. Van invloed is eerst sprake in den tooneelarbeid van Duym en
vervolgens in den eersteling van Hooft. Vondel is een korten tijd zeer met
Seneca ingenomen, doch, met

1

Zie Biblioth. du Th. fr. I, II en Hist. d. Th. fr. IV, V, VI, VII passim.
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de Grieksche tragici bekend geworden, geeft hij hem prijs. Bij Coster blijkt
alleen in de Polyxena navolging van Seneca, doch ook van Euripides naar
den trant van Garnier .... Bij Snoeckaert van Schauwenburg heeft de studie
van Seneca niet dan ten goede gewerkt, evenals bij Van Zevecote, die
evenwel den vorm van het Latijnsche treurspel niet overnam. Mostart is
meer navolger van Vondel dan van Seneca. Vos was bekend met den
Hercules furens, doch in het bijzonder met den Thyestes, Brandt met den
Hercules furens als ook met de Octavia, de Medea en den Thyestes. Van
Vondel kunnen ze de enkel in handschrift bestaande proza-overzetting
van den Hercules furens en van Spieghel de vertaling van den Thyestes
gelezen hebben; doch hoe te verklaren dat zij, die geen Latijn kenden, ook
bekendheid toonen met de andere genoemde stukken? Brandt kan eene
Fransche vertaling onder de oogen gehad hebben. Joan Six heeft zeker
niet onder den invloed van Seneca gestaan, al nam hij een tooneel uit diens
Medea over ......... Meyer laat zich zoowel door den Romeinschen als door
den toenmaals meest gevierden Franschen tragicus leiden..........
De invloed van Seneca is op grond van het aangevoerde niet zoo groot als
gemeenlijk wordt aangenomen.
De tweede vraag is: heeft die invloed verderfelijk gewerkt? Indien men
hierop bevestigend antwoordde, zou men te ver gaan. Ten eerste zijn de
Seneca'sche treurspelen niet zoodanig dat zij als voorbeelden te eenenmale
verwerpelijk zijn. Ten tweede verlieze men den tijd, waarin de navolging
geschiedde, niet uit het oog. Het was de tijd dat men zich van de
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middeleeuwsche treurspelen ging afwenden. Aan deze ontbrak de kunst
van groepeering, van samenstelling; de antieke voorbeelden ontwikkelden
den zin voor den vorm. De spelen der Rederijkers lijden aan gebrek aan
handeling en karakterontwikkeling; Seneca's tragedies ook, maar in mindere
mate. De spelen der Rederijkers wemelen van lange, vervelende
redeneeringen; Seneca's treurspelen bevatten ook lange redeneeringen,
beschrijvingen en verhalen, doch daaronder schitterende en boeiende. . .
.....................
Er is derhalve een tijd geweest dat de invloed van Seneca voor het tooneel
het tegendeel van verderfelijk was, doch er kwam ook een tijd, waarin dit
woord wel toepasselijk was. Toen Vondel eens smaak had gekregen in het
Grieksche tooneel, wendde hij zich van Seneca af. Doch hij stond zoo
goed als alleen. De groote massa hechtte nog steeds aan vertooningen;
men was in ons land niet, zooals in Frankrijk en Engeland, Seneca
ontgroeid. Toen in die landen een nationaal tooneel met eigenaardigen
vorm ontstaan was, bleef men hier te lande nog steeds in het oude spoor.
En letten wij op tooneelstukken als van Struys, van Jan Vos (Aran en
Titus), Geraert Brandt (De veinzende Torquatus), bedenken wij dat Seneca,
dien zij navolgden, telkens de maat te buiten gaat en schromelijk overdrijft,
dat hij het wonderbaarlijke, het bovennatuurlijke eene rol laat spelen door
zijne geestverschijningen, door draak of gifkleed ........ dan is daarop ten
volle toepasselijk wat dr. H.E. Moltzer1 zegt: dat de invloed der

1

Studiën en schetsen van Nederl. letterkunde, blz. 30 vlgg.
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tragedies van Seneca of Pseudo-Seneca allerverderfelijkst gewerkt heeft.
Ons eindoordeel is derhalve dat de invloed van Seneca betrekkelijk
verderfelijk mag genoemd worden, dat deze bovendien niet zoo bijzonder
groot is geweest, vermits ook bij onze tooneelliteratuur de traditie is
voortgezet die van de Middeleeuwen af onze letterkunde beheerscht heeft,
nl. navolging van Fransche schrijvers. -’
Aan dat onderzoek naar den invloed, dien Fransche schrijvers op de Nederlandsche
hebben uitgeoefend, danken wij nog drie kleinere geschriften van Van Moerkerken
‘De invloed van Garnier op enkele onzer dramatisten’, waarin hij hetgeen in het
antwoord op de prijsvraag daaromtrent voorkomt nog verder uitwerkt, ‘Les quinze
joyes du Mariage’, waarin hij Cats' ‘Huwelijcsfuyck’ met het genoemde Fransche
gedicht vergelijkt, en ‘Staring's De Vampyr’, eene vergelijking van dat gedicht met
een gelijksoortig verhaal, te vinden in: ‘Fabliaux ou contes du XIIe et du XIIIe siècle,
publ. par Le Grand d'Aussey’.
Om deze schets volledig te maken moet ik ten slotte op eenige kleine opstellen
wijzen die taalkundige kwesties behandelen. Zij hebben tot onderwerp: 1o eene
moeielijke plaats in de ‘Warenar’ nl. vs. 233 ‘'k Wil geen schoonvaêr die 'er den
heelen tijt om zijn schulde ren’, en vervolgens de woorden: 2o Klokspijs, 3o Ondermet,
4o Netteboef. In het laatstgenoemde stukje wijst de schrijver op het belang voor de
lexicographie van eenige Colloquia van Erasmus in de vertaling van Andreas van
Oosterbeeck, welke in 1613 verscheen.
Zoo was Van Moerkerken steeds, en niet zonder vrucht, werkzaam in het vak
zijner keuze.
Hij was een verdienstelijk leeraar. Hij was de leider
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eener letterkundige vereeniging der leerlingen, en deze waren met zijn onderwijs
ingenomen, omdat hij zich niet ophield met onnoodige definities en gezochte
onderscheidingen, die in de leerboeken nog maar al te veel worden aangetroffen,
maar begreep dat het doel van het taalonderwijs is den leerlingen te leeren zich
mondeling en schriftelijk goed uit te drukken.
Na een bijna twintigjarig verblijf in Utrecht overleed hij 25 April 1901.
W.H. VAN DE SANDE BAKHUYZEN.
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Lijst der geschriften uitgegeven door P.H. van Moerkerken.
1861.

Goethe en Byron 1861.

1865.

Lessing's Nathan der Weise. Mit
Einleitung und Anmerkungen. Sneek
1865.

1865.

Zimmermans Engelsche spraakkunst.
Sneek 1865. 6e druk. 1887.

1867.

Redekunst. Leiden 1867.

1870.

Meesterstukken uit Vondel's werken, met
eene levensschets. Leeuwarden 1870.

1873.

Goethe's leven van G.F. Lewes, vertaald.
Amsterdam 1873. 1e Afl. Niet voortgezet.

1874.

Collier's history of English literature
abridged. Amsterdam 1874. - Tot 1886
4 drukken.

1877.

Inleiding tot de Nederlandsche dichtkunst
1877. - Tot 1901 6 drukken.

1877.

Engelsch leesboek. Proza en poëzie.
Sneek 1877. 2e dr. 1884.

1882.

Biographical outlines of English
literature, Haarlem 1882.

1884.

Twee plaatsen uit den Esopet. - Tijdschr.
v.N.T. en L. IV.

1885.

Keur uit Vondel's lyrische en dramatische
poezie. Sneek 1885.

1886.

Hooft en Huygens. Keur uit beider
werken. Sneek 1886.

1888.

Over verbinding van volzinnen in het
Gotisch. Gent 1888.

1888.

Over Warenar vs. 233. - Tijdschr. v.N.T.
en L. VIII.

1890.

Nederlandsch leesboek. Sneek 1890. 3e
druk. 1895.

1890.

Wie is de schrijver van het treurspel ‘De
moord der onnoozelen’. - Tijdschr. v.N.T.
en L. XIII.
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1894.

Invloed van Garnier op enkele onzer
dramatisten in het begin der XVIIe eeuw.
- Noord en Zuid XVII.

1895.

Het haar van den hond. - Tijdschr. v.N.T.
en L. XIV.

1897.

Staring's gedicht ‘de Vampyr’. - Noord
en Zuid XX.

1898.

Het Nederlandsch kluchtspel in de 17e
eeuw. Sneek 1898. 2 dln.

1898.

Antikritiek. Antwoord aan Dr. F.A.
Stoett. In ‘De Amsterdammer’, Weekblad
voor Nederland, 5 Juni 1898.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

16

1899.

‘Als klokspijs’. - Taal en Letteren 1899.

1899.

Woordverklaring. - Taal en Letteren
1899.

1899.

Les quinze joyes du mariage en Cats'
Huwelijksfuyck. - Noord en Zuid XXII.

1899.
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Levensbericht van J.D. Fransen van de Putte.
In het jaar 1860 is te Goes een merkwaardige brochure verschenen. Zij had tot
onderwerp de uitbesteding der Gouvernements-suikercontracten op Java, van welken
maatregel de schrijver een warm voorstander bleek te zijn. Maar in zijne pleitrede
daarvoor waren beschouwingen ingevlochten van veel algemeener beteekenis. Zij
liepen over de vraag, die destijds in sterke mate de aandacht bezig hield, of vrije
arbeid met betrekking tot de teelt van voortbrengselen voor de Europeesche markt
op Java mogelijk was of niet.
De mannen van het behoud ontkenden die mogelijkheid. Afschaffing van den
verplichten arbeid bij de cultures, zoo hielden zij vol, zou de ondergang der cultures
zijn en daarom tot nadeel strekken èn van het moederland èn van de bevolking der
kolonie zelve. Werd van liberale zijde daartegen aangevoerd, dat blijkens talrijke
voorbeelden de vrije arbeid zeer wel bestaanbaar was, zoo luidde het antwoord, dat
deze voorbeelden niets bewezen. Wat men voor vrijen arbeid uitgaf, was louter
vermomde dwang.
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De schrijver der brochure over de uitbesteding der contracten, zelf suikerfabrikant,
gaf noch aan de eene, noch aan de andere partij ten volle gelijk, maar nam een eigen
standpunt in. Dat er op Java geen vrije arbeid zou bestaan, dat de inlanders te lui
zouden zijn om te werken, sprak hij met beslistheid tegen. ‘Duizende bewijzen’
toonden het ongegronde dezer voorstelling aan. Maar niet minder vast stond zijne
overtuiging, dat zéér veel van hetgeen Van Hoëvell, Duymaer van Twist en hunne
aanhangers voor vrijen arbeid lieten doorgaan dien naam in geen enkel opzicht
verdiende. Vrijwillige aanplant van suikerriet, hoe zou die mogelijk zijn onder de
gegeven omstandigheden? Het riet moet 14 tot 18 maanden te velde staan, en de
kleine man, waar het bezit communaal is, kan slechts voor een jaar over zijn grond
beschikken. In de werkelijkheid gaat het zoo: men contracteert met het dessahoofd,
en de baten die uitsluitend de bezitter en bewerker van den grond moest genieten
vallen voor het meerendeel aan dat hoofd ten deel. Of de kleine man dan niet klaagt?
Hoe zou hij durven klagen! Het dessahoofd verdeelt de velden, regelt de cultuur-,
de heerendiensten, is politie-officier en kan in die hoedanigheid den inlander wegens
een luttele overtreding 30, 40 palen ver zenden; ter plaatse aangekomen zal de man
er misschien nog ettele dagen worden opgehouden. Het dessahoofd is ook
gemeente-ontvanger der landrente, bepaalt wat ieder daarin schuldig is. In één woord,
de inlander is met handen en voeten gebonden aan hem overgeleverd. Tegen zulk
een ‘oppermachtig heer’ zou hij klachten inbrengen wegens het missen van een stuk
grond voor suikerriet? Het is nog de minste der knevelarijen die hij moet dulden.
Die zoogenaamde vrije suikercultuur is louter dwang.
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Onder het cultuurstelsel deelt het Gouvernement contracten uit; hier koopt men ze
van de hoofden van hoogeren en minderen rang. In die richting voort te gaan is geen
stap voorwaarts, maar een stap achterwaarts, een stap in de richting van corruptie.
Het merkwaardigste in die uitingen lag niet zoozeer in haren inhoud, want dezelfde
voorstellingen had men reeds in conservatieve geschriften aangetroffen. Maar terwijl
op grond daarvan door anderen het geheele liberale stelsel werd veroordeeld, was
hier de strekking zoo vooruitstrevend mogelijk. Ten eerste poogde de schrijver
duidelijk te maken, dat de oorzaken, die aan den vrijen arbeid in den weg stonden,
zich niet met betrekking tot iedere soort van arbeid deden gelden; er moest nauwkeurig
worden onderscheiden tusschen cultuur- en fabrieksarbeid; voor dezen laatsten was
het reeds uitvoerbaar bij de suikerondernemingen den dwang zoo goed als geheel te
doen vervallen. Ten tweede straalde in dit geschrift door, dat het de bedoeling van
den schrijver niet was, den toestand dien hij in zoo pakkende bewoordingen had
geschetst als ongeneeselijk voor te stellen; hij wilde veeleer den weg aanwijzen, die
tot waarachtig vrijen arbeid voeren kon. Zijn grief tegen hen, die op staatkundig en
economisch gebied zijn geestverwanten waren, lag daarin, dat zij eenerzijds te radicaal
wilden optreden, anderzijds niet radicaal genoeg. Te radicaal, in den zin van te haastig,
overijld. De ‘langzame geleidelijke overgang van verpligten in vrijen arbeid’ moest
onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Duymaer van Twist en onder den
invloed van ambtenaren ‘geheel en al onbekend met het inwendige van de Javaansche
huishouding’ veel te snel gaan, als ‘per stoom’. Te weinig radicaal, omdat degenen,
die voor hervormingen op Java ijverden,
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niet doordrongen tot de wortels der verkeerdheden, waartegen zij in verzet kwamen.
Hij zelf wilde die wortels aantasten, en al sprak de brochure daarvan nauwelijks,
men gevoelde het bij de lezing. Weldra zou het ondubbelzinnig blijken. Want de
auteur van het geschrift - behoeft het gezegd te worden? - was de man over wien het
mij vergund is hier te schrijven, en die kort nadat zijne brochure het licht had gezien
zou geroepen worden om op te treden eerst als volksvertegenwoordiger, straks als
Minister van Koloniën.

I.
Eerst sedert weinig tijd was hij teruggekeerd uit Java; en niet voor goed, naar hij
destijds meende, maar slechts voor een verblijf in Europa tot herstel van gezondheid.
Eerlang, zoo dacht hij, zou hij zijne werkzaamheden in Indië als suikerfabrikant
hervatten. Het onverwachte evenwel heeft in het leven van Fransen van de Putte een
bijzonder groote rol vervuld. Zijn levensloop is geheel anders geweest dan hij zich
dien als knaap had voorgesteld en heeft bij verschillende gelegenheden een nieuwe
wending genomen.
Aanvankelijk droomde hij van niets anders dan ter zee te varen; geen wonder, de
lust daartoe was erfelijk in de familie. Zijn grootvader had een betrekking bekleed
in de militaire vloot der Oost-Indische Compagnie. Hij stierf in 1816 op de terugreis
uit Indië en werd aan de Tafelbaai begraven. Die grootvader was een warme vriend
van het huis van Oranje geweest. Zeer tegen zijn zin in Franschen dienst gekomen,
had hij zich daarvan losgemaakt zoodra hij kon. In 1813 commandeerde hij een klein
escader bij den Helder. Nog vóór de onafhankelijkheids-
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verklaring zeilde hij daarmede naar Amsterdam en heesch er kloekmoedig den
Oranjewimpel. Zijn zoon, de vader van Isaac Dignus, is geboren in 1798 en ook voor
de marine opgeleid. Zeer jong nog werd hij krijgsgevangene in Engeland, waar men
hem goed behandelde; zijn jeugd en zijne Oranjegezindheid pleitten voor hem. Hij
heeft echter den zeedienst vroegtijdig verlaten en te Goes een administratie- en
bankkantoor gesticht, dat nog bestaat. Lange jaren, van 1859 tot 1875, is Jan Fransen
van de Putte lid der Eerste Kamer geweest; de naam zijner echtgenoote was Digna
Johanna Luteyn.
Isaac Dignus, te Goes den 22en Maart 1822 geboren, was de tweede zoon van dit
echtpaar. Niet lang vertoefde hij in de ouderlijke woning. Na achtereenvolgens een
gewone lagere en een Fransche school bezocht te hebben, verliet hij reeds in
November 1833 zijn geboorteplaats, om te Medemblik ter kostschool te gaan en daar
voor het examen van adelborst te worden opgeleid. Na dit examen in Juni 1835 met
goed gevolg te hebben afgelegd, werd hij aan het Medembliksche Instituut geplaatst,
en indien de loop der dingen normaal ware geweest zou hij na eenigen tijd tot luitenant
zijn bevorderd. Maar nu begon het onverwachte. Wat er op 31 December 1837 precies
gebeurd is, weet ik niet te vertellen; men heeft daarvan verschillende lezingen. Dit
alleen is zeker, dat Isaac Dignus, toen nog geen 16 jaren oud, een ondeugendheid
heeft begaan tegenover een onderofficier en dat hij deswege uit 's Lands dienst is
ontslagen.
Hart voor de Marine heeft Fransen van de Putte altijd behouden; ik verbeeld mij,
dat het hem niet ongevallig kan zijn geweest, tijdens zijn tweede ministerschap, het
beheer van het Marine-departement gedurende vijf maanden waar te nemen. Gaarne
sprak hij over onderwerpen, die
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op de vloot betrekking hadden, vooral wanneer zij daarenboven in verband stonden
met Indische belangen. En toen zijn loopbaan als zee-officier was afgesneden liet
hij zijn denkbeeld om de groote wateren te bevaren niet los; reeds in de maand
Augustus 1838 nam hij dienst als lichtmatroos. Tien jaren lang heeft hij, allengs tot
eersten stuurman opgeklommen, het zeemansbedrijf uitgeoefend, en die jaren hebben
een stempel gedrukt op geheel zijn wezen. Nautische uitdrukkingen kwamen hem
dikwijls op de lippen, hij gebruikte ze ook wel in parlementaire redevoeringen,
bijvoorbeeld in die van 11 Januari 1865, in de Eerste Kamer. Er was bij den Koning
een adres ingediend, dat de Indische toestanden onder het liberaal bestuur in de
somberste kleuren schilderde en van tijdelijke moeilijkheden als die, welke bij het
beheer van koloniën telkens voorkomen, overdreven voorstellingen gaf. De
adressanten hadden gedacht met zulke voorstellingen ‘op het impressionabel gemoed
van dezen Minister’ indruk te maken. Dit was echter geenszins het geval geweest.
‘Wanneer ik’, zoo sprak hij, ‘om bij een nautisch beeld te blijven, zulke buien zie
opkomen, dan zal mij dit leiden tot voorzichtigheid, misschien om een dubbel rif in
te steken, een tweeden man aan het lood te zetten en bijzonder op het sturen toe te
zien, maar ik zal mij wel wachten af te wijken van den koers, veel minder den rug
te keeren aan de plaats mijner bestemming’. Bij een andere gelegenheid (13 Juni
1867) breekt hij ‘abrupt af, want wanneer men zijne gedachten den vrijen loop liet
en zocht naar een min of meer eleganten Oosterschen gier om ten anker te komen,
zou men allicht in een minder wenschelijke aanzeiling komen en averij krijgen of
veroorzaken’. Hij komt dus ten anker ‘met staande zeilen’. Uit zijn zeemanstijd heeft
hij de ge-
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woonte behouden van des winters en des zomers voor dag en dauw op te staan; als
het ontbijtuur kwam had hij reeds heel wat arbeid achter den rug. Deze gewoonte is
hem altijd bijgebleven, tot zijne laatste gezonde levensdagen. Er was bovendien in
geheel zijn optreden, in zijn wijze van de dingen aan te pakken, iets dat aan den
zeeman herinnerde.
En toch zou hij geen zeeman blijven. Hij leerde Mejuffrouw Cornets de Groot
kennen, en deze afstammelinge van den schrijver van Mare liberum deed hem de
zee vaarwel zeggen. Hij verkreeg de betrekking van administrateur eener
suikerfabriek, die in de residentie Bezoeki zou worden opgericht, ging om die
betrekking te aanvaarden in Mei 1849 naar Java, en had het voorrecht daar in den
loop van het volgend jaar de jonge vrouw te begroeten, die, in Maart 1850 met den
handschoen getrouwd, zijn gemalin was geworden. Ruim een halve eeuw heeft hun
echtverbintenis mogen duren; de vrienden der familie Van de Putte hebben het gouden
huwelijksfeest nog in levendige herinnering. En zij hebben het medegevierd met
warme sympathie. Wilde men Fransen van de Putte van zijn beminnelijksten kant
leeren kennen, dan moest men hem zien als huisvader, vooral als echtgenoot. De
liefde zijner jeugd is nooit verflauwd, treffend was de teederheid waarmede hij zijn
vrouw omringde; ook toen hare gezondheid begon te wankelen, bleef zij zijn
zonneschijn. En in welke mate zij het was in zijne allerlaatste levensdagen, daarvan
getuigde de blik waarmede hij haar begroette, toen zij, op het bericht zijner plotselinge
ziekte uit het zuiden teruggekeerd, aan zijn sterfbed voor hem stond.
Zijn industrieele arbeid op Java is zeer voorspoedig geweest. De fabriek Pandji,
welker administrateur hij
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eerst was, werd van lieverlede zijn uitsluitend eigendom. Middelerwijl had hij met
den heer T.A.N. Lorentz als administrateur een onderneming aangevangen, die eerst
bestond in het aankoopen en pellen van rijst, later in het doen planten van tabak, in
Bondowosso. Geen hulp of tusschenkomst van het Gouvernement werd daarbij
gevraagd of verkregen, de tabaksonderneming was gegrond op waarlijk vrijwillige
overeenkomsten met de bevolking. Bij die gelegenheid leerde Fransen van de Putte
èn de bezwaren tegen den vrijen arbeid, èn een der doeltreffendste middelen om die
bezwaren te overwinnen uit ondervinding kennen. Het geheim van ons succes, zoo
zeide hij mij eens, lag hierin, dat wij het geld persoonlijk aan de bevolking
uitbetaalden. Toen wij dit het eerst deden, vroeg ons een der inlanders, aan wien hij
dat geld moest ter hand stellen, zoo gewoon was die man de vruchten van zijn arbeid
slechts voor een deel te genieten. Doch toen hij begreep, dat hij het geld geheel voor
zich mocht behouden, verklaarde hij: nu kunt gij zooveel tabak krijgen als gij wilt.
Bij de tabakscultuur was het agrarische stelsel geen hinderpaal; bezwaren konden
daar slechts hieruit ontstaan, dat de inlander het belang der cultuur niet inzag, of dat
dit belang door bedriegerij van tusschenpersonen of knevelarij van hoofden werd
verkort. Het heeft op de zienswijze van Fransen van de Putte aangaande het koloniale
vraagstuk een zeer beslissenden invloed gehad, toen hij bespeurde, dat zoodra dit
laatste bezwaar door oordeelkundig optreden was weggenomen, met andere woorden,
zoodra de inlander ten volle tot belanghebbende werd gemaakt, geen moeilijkheid
zich meer voordeed.
Het tienjarig verblijf in Indië heeft aan Van de Putte veel geleerd, want hij bepaalde
zich niet, gelijk menig
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ander, tot het toevallig opnemen van indrukken, hij verwerkte ze ook en studeerde.
Toen en later was hij een vlijtig lezer; en alvorens de tropen te verlaten heeft hij nog
een groote reis over Java gedaan, tot vermeerdering zijner kennis. Kortom, hij heeft
tijdens zijn tienjarig verblijf in Indië getracht goed op de hoogte te komen van Indische
toestanden en zich de gewoonte van studie eigen gemaakt. Men moet zich Van de
Putte, ook in het tijdperk dat aan zijn staatkundige loopbaan voorafging, niet
voorstellen als een man, wien louter de practijk belangstelling inboezemde, en die
slechts zooveel kennis van Java en zijne bevolking heeft gekregen als men van zelf
verzamelt, of zich inbeeldt te verzamelen, wanneer men eenigen tijd in de
binnenlanden vertoeft. Ik weet niet, of hem ooit de mogelijkheid voor oogen heeft
gestaan, dat hij eenmaal geroepen zou worden over Indische belangen te beslissen;
indien dit echter zoo ware, zou hij den rechten weg hebben gekozen om zich daartoe
voor te bereiden. Op boekenkennis zag hij in het minst niet met de dwaze
geringschatting van sommige mannen der practijk neder, want hij kende de waarde
daarvan, al kende hij tevens die van eigen aanschouwing. Natuurlijk zijn sommige
zaken, die slechts door wetenschappelijke opleiding geleerd kunnen worden, hem
vreemd gebleven, doch zoo vaak hij later over een onderwerp moest oordeelen, dat
hij nog niet kende, bespeurde men terstond aan de wijze, waarop hij de zaak aangreep,
dat hij wist wat studeeren was. Glimlachend kon hij mededeelen, dat toen men hem,
een der eerste dagen van zijn ministerschap, van retroacta sprak, het hem onbekend
was wat daarmede werd bedoeld. Maar geen minister heeft ooit meer dan hij het
belang der kennis van retroacta ingezien: zijne redevoeringen zijn
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er vol van. De Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java, ingevolge
zijne ministerieële opdracht door Mr. S. van Deventer uit de archieven van het
departement van koloniën samengesteld, zijn natuurlijk met een staatkundig doel
uitgegeven; Van de Putte wilde de wording van het stelsel, aan welks hervorming
hij arbeidde, in een helder historisch licht plaatsen. Maar het feit, dat hij het nut
daarvan gevoelde toonde aan van welken geest hij was. Geen staatsman in ons land
heeft meer retroacta openbaar gemaakt dan deze, die bij zijn optreden niet wist wat
retroacta waren. Reeds de brochure van 1860 was grootendeels geschiedenis.
Ten 1en Februari 1862 trad de heer Olivier, door zijne benoeming tot Minister van
Justitie, af als lid der Tweede Kamer voor Rotterdam. Fransen van de Putte werd
gekozen in zijn plaats. Den 24en Mei sprak hij zijn eerste redevoering uit, bij de
algemeene beraadslaging over het wetsontwerp tot regeling van het gebruik van het
koloniaal batig slot over 1859. Deze redevoering, zegt Prof. Pekelharing terecht in
zijn studie over Van de Putte in de Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen,
gaf hem terstond een bijzondere plaats in het parlement. ‘Vriend en vijand beiden
begrepen, dat zij voortaan hadden te rekenen met dezen man van hooge, kloeke
gestalte, in wiens donker doorborend oog een buitengewone mate van schranderheid
schitterde, wiens onverzettelijke energie uit het gelaat sprak, wiens zeggingskracht
zich kenmerkte door frissche oorspronkelijkheid en zich, door de diepte en de kracht
der welgevestigde overtuiging, al liep niet elke volzin rond, tot welsprekendheid
verhief’. Zijne positie werd allengs in zeker opzicht moeilijk. Hij zag aan de
regeeringstafel een kabinet, met welks staatkundige beginselen hij in het algemeen
in-
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stemde, maar tevens een minister van koloniën, den heer Uhlenbeck, van wiens
ontwerp-cultuurwet hij weldra, in de zitting van 4 December 1862, zou moeten
zeggen: ‘ik heb dat ontwerp afgekeurd, omdat, als de wet zóó tot stand kwam als zij
ontworpen is, de wet eer reactionair dan liberaal genoemd zou kunnen worden’. Hij
kon den Minister niet steunen, die juist met betrekking tot een der zaken welke hem
het meest ter harte gingen - zij betrof het sluiten van arbeidsovereenkomsten met
hoofden en oudsten van dessa's - niet deelde in zijn zeer vaste overtuiging van de
wenschelijkheid om daaraan ten spoedigste een eind te maken. Maar lang zou die
moeilijkheid voor hem niet duren. De Eerste Kamer verwierp de begrooting van den
heer Uhlenbeck, en daarop werd de portefeuille van koloniën door den heer
Thorbecke, hoofd van het kabinet, aan Fransen van de Putte zelven aangeboden. Den
2en Februari 1863 aanvaardde hij dit belangrijk ambt.

II.
Nu begonnen jaren van ingespannen arbeid en warmen strijd. Het koloniale vraagstuk
was de groote staatkundige quaestie van den dag. Van liberale zijde werd met nadruk
geeischt, dat het bestaande stelsel zou worden hervormd; van conservatieve zijde
werd met evenveel nadruk verlangd, dat de grondslagen daarvan zouden stand houden.
De liberalen hadden in de Tweede Kamer de meerderheid; doch zou de nieuwe
Minister op die meerderheid kunnen rekenen, wanneer hij met zijne eigenaardige
denkbeelden voor den dag kwam en ze in wetsontwerpen uitsprak? En hoe zou het
in de Eerste Kamer gaan, waar de conservatieve partij zeer sterk ver-
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tegenwoordigd was? Zou hij in het debat altijd den rechten toon weten te vatten en
de gloed zijner overtuiging hem niet woorden doen spreken, die den tegenstand
verscherpten, de schaar zijner bestrijders deden aangroeien? Daar stond tegenover,
dat hij wist wat hij wilde en over grondige kennis kon beschikken. Nooit zou hij
verlegen zijn om argumenten en, handig debater, ze telkens op het rechte oogenblik
weten aan te wenden. Zwaar echter zou de taak zijn en in hooge mate afmattend.
Ieder begrootingsdebat in de beide Kamers zou een ware veldslag worden, want het
afstemmen van begrootingen op grond van de richting, die een Minister was
toegedaan, was destijds nog zeer gebruikelijk. De strijd zou zich niet in hoofdzaak
bepalen tot de debatten over belangrijke wetsontwerpen, die hij zou voordragen,
telkens en telkens zou hij wederkeeren, en altijd zou de Minister gewapend en
geharnast moeten staan tegenover de wederpartij.
Ik heb nagenoeg al de redevoeringen, die Van de Putte tijdens zijn eerste
Ministerschap heeft uitgesproken herlezen, en met steeds klimmende bewondering
voor de gaven die hij daarbij aan den dag heeft gelegd. Ja, scherp was hij meermalen
in zijne aanvallen of zijn verweer, en nooit trachtte hij de verschilpunten tusschen
hem en de tegenpartij te bedekken. Van ‘apaisement’ mocht geen sprake zijn. ‘Wilde
ik zulks’, zoo zeide hij 28 Mei 1863 in de Tweede Kamer, ‘ik zou niet spreken zooals
ik gedaan heb’. En later nog eens ‘stelsel tegenover stelsel; nu moet de oppositie met
haar stelsel tegenover dat van de Regeering uitkomen. Ik wil niets weten van
apaisement, ik verlang dat niet. Wel verlang ik pacificatie, in dien zin, dat het kan
leiden tot gemeen overleg omtrent vele punten, waarvan regeling een eerste ver-
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eischte is, zoo mogelijk tot eenstemmigheid, en in ieder geval tot beslissing na rijp
beraad, opdat de onzekerheid ophoude; niet voor mij, want ik gevoel zeer goed den
druk van dezen dag, en ik zou met Guizot gerust durven zeggen van den strijd zooals
die hier gevoerd wordt: ‘vous parviendrez bien à épuiser mes forces, mais non pas
mon courage’. Eens laat hij zich ontvallen, dat hij, door zijn langjarig verkeer onder
de inlandsche bevolking vermeent iets meer te weten van het karakter van het
dessabestuur dan Van den Bosch en Baud en ieder die aan de ministerstafel vóór
hem heeft gezeten; een verklaring, die hem door de leiders der conservatieven niet
weinig euvel wordt geduid. Tegen Groen van Prinsterer, die hem zijnerzijds niet
spaart, treedt hij op in sterke bewoordingen. Groen, gelijk men weet, was uit beginsel
gekant tegen het afstemmen van begrootingen om staatkundige redenen, maar op die
van den Minister van Koloniën was de aanmerking gemaakt, dat daarin niet genoeg
gezorgd was voor de defensie van Java. Daarop spreekt Fransen van de Putte aldus:
‘kom er voor uit! zoek geene uitvluchten! Zeg: ik stem tegen uwe begrooting; ik heb
vroeger gedwaald; maar zoek niet den eersten haak den beste. Zeg niet: ik hoor daar
van het defensiewezen spreken, en nu zal ik tegen de begrooting stemmen, zonder
van den Minister te vernemen of de aanmerking juist is. Neen, eerlijk, oprecht, rond,
stem tegen’. Groen had ook gezinspeeld op de stemming in de Eerste Kamer. Van
de Putte noemt dit ‘noch parlementair, noch constitutioneel, maar eene parlementaire
ketterij, of juister wellicht eene parlementaire uitspatting’. Hij slaagt er evenwel niet
in Groen tot eenig schuldbesef te brengen. Denzelfden dag, waarop al deze woorden
gesproken zijn, neemt Groen weder het woord
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tegen hem en vervalt de antirevolutionaire leider in hetgeen hij zelf een recidive
noemt, inderdaad een zeer ernstige. ‘Met meer dan gewone spanning ziet het land
de naderende beslissing der Eerste Kamer tegemoet. Iedereen behoort er in te berusten,
wanneer de Eerste Kamer door de welbespraaktheid en de argumenten van den
Minister van de aannemelijkheid zijner begrooting overtuigd wordt. Dit slechts mag
worden verwacht zoowel als begeerd, dat niemand een ander votum uitbrenge dan
vroeger, zonder dat de reden der verandering kenbaar wordt gemaakt’. Dit was
natuurlijk een wenk aan de leden der Eerste Kamer, die Uhlenbeck's begrooting
hadden afgestemd, niet omdat Uhlenbeck hun te conservatief, maar omdat hij hun
nog te liberaal was. Van Heukelom noemde dit den volgenden dag, ‘de Eerste Kamer
tegen het Ministerie en de Tweede trachten op te zetten’. Daarin had Van Heukelom
voorzeker geen ongelijk, evenmin als Thorbecke, toen hij den 30en Mei vroeg, of
iemand in deze Kamer zooveel aanleiding tot scherpe antwoorden gaf als Groen van
Prinsterer? Maar Groen bleef onverbeterlijk. Den 10en Maart 1864, bij de behandeling
der Indische Comptabiliteitswet, prikkelt hij zijne bondgenooten in de koloniale zaak,
de conservatieven, even sterk als hij het vroeger de Eerste Kamer heeft gedaan. Hij
hekelt hen om hun gemis aan organisatie, hun ‘afwachtende oppositie’. Hij voegt
hun toe: ‘Gij zijt vergelijkenderwijs bij hetgeen gij zoudt kunnen zijn zwak, zeer
zwak’. Ditmaal houdt de Minister zich kalm, schoon het hem blijkbaar moeite kost.
Hij zal kalm blijven ‘zoover dit mogelijk kan zijn. Men stuit toch wel eens op punten
uit redevoeringen, zooals die van den geachten spreker uit Arnhem (Groen), die
gisteren door een tal van paradoxen en aardigheden de
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Kamer weder heeft trachten te éblouisseeren’. De geachte spreker uit Arnhem moet
alleen dit van hem hooren dat ‘zoodra de zaken hier werden behandeld op practisch
terrein hij ze niet heeft begrepen’. Bij een andere gelegenheid (14 October 1864)
wordt de vrees geuit ‘dat de spreker uit Arnhem, met al zijne talenten, indien men
hem opdroeg locomotieven te keuren, het er zeer bedroefd zou afbrengen’. Dat was
naar aanleiding van een debat over het adres van den heer Stieltjes. Groen had over
de behandeling der spoorwegzaken gesproken en bij een vergelijking tusschen de
heeren Stieltjes en Dixon laatstgenoemde afgebroken. Men heeft hem werk
opgedragen, zeide Van de Putte, dat niet voor hem paste; en nu volgde de tirade over
de locomotieven. Groen werd weder boos, maar de Minister meende, ten onrechte.
Hij noemde het zelfs ‘niet cordaat’ van den geachten spreker uit Arnhem, met een
motie achterwege te blijven, nu hij afkeurde wat de Minister in de spoorwegzaak
had gedaan.
Wanneer Fransen van de Putte heftig was in die dagen, was het zeer dikwijls tegen
Groen van Prinsterer. Klaarblijkelijk had de houding, die Groen tegen hem aannam,
diepe teleurstelling bij hem gewekt. ‘De heer Groen verlangde gisteren, dat de heeren
Elout en Mackay nog in de Kamer waren. Ik niet minder . . . Zouden de heeren Elout
en Mackay, en vooral de heer Elout, de trouwe volgeling van zijn overgetelijken
vader, mij vervolgen? . . . Het onnatuurlijk verbond tusschen de Christelijk-historische
leer met de conservatieve partij goedkeuren? . . . Waar blijft het historisch, waar het
Christelijk beginsel? Beide liggen bijna overboord; want de spreker uit Arnhem heeft
zich geheel aangesloten aan de afgevaardigden uit Delft en Alkmaar . . . die uitslui-
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ting van Europeanen op Java willen. Nu vraag ik: wie moeten dan Christelijke
beschaving en Christendom in Indië invoeren? Toch niet de Mohammedaansche
priesters? Ik geloof dus, dat met het draconisch verbond der Christelijk-historische
richting met de conservatieven de heeren Elout en Mackay niet zouden medegaan’
(28 Mei 1863).
‘Onnatuurlijk’ verbond, - had Fransen Van de Putte daarin volkomen gelijk? Wie
op deze vraag wil antwoorden, leze of herleze Ongeloof en Revolutie en geve zich
nauwkeurig rekenschap van den geest dien dit boek ademt. Groen heeft dit tegen de
conservatieven, dat zij nog te veel van den liberalen zuurdeesem behouden hebben.
Zij zijn hem niet conservatief genoeg. Wat wonder dan, dat hij op koloniaal gebied
in zoover met hen mede gaat, als men dit doen kan zonder ‘aanbidder van het koloniaal
batig slot’ te zijn? Een batig slot wil hij alleen ‘nadat op Java, des noods zeer zuinig,
maar toch voldoende in alle diensten is voorzien’, hetgeen niet altijd is gebeurd.
Maar wat het cultuurstelsel op zich zelf betreft, dit moet verdedigd worden; en niet
zooals I.C. Baud het deed, ‘als een afwijking van gezonde regeeringsbeginselen, uit
een financieel oogpunt alleen verdragelijk’; door zoo te spreken heeft Baud aan dat
stelsel ‘onberekenbaar nadeel’ toegebracht. Neen, het moet verdedigd worden op
geheel andere wijze, want ‘het stelsel van Van den Bosch, gezuiverd van misbruik
en overdrijving’ past voor den inlander. - Dit strookte geheel met de denkbeelden,
die door de conservatieven op koloniaal gebied werden gehuldigd.
‘Wanneer gij met uw tegenwoordig stelsel van regeering’, zoo had Van de Putte
reeds den 18en December als Kamerlid gesproken, en hij herhaalde het den 4en Juni
1863 als Minister, ‘zooals gij nu Java exploiteert, den
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Bijbel in het Javaansch laat vertalen en den Javanen in handen geeft, zullen dezen
dan niet zeggen: het is een panton, een verhaal zooals onze danseressen ons
voorzingen, het kan u geen ernst wezen, want uwe geheele handelwijze is daarmede
in openbaren strijd?’ Maar dat was nu juist het punt van verschil: Groen zag in het
toen gehuldigde regeeringsstelsel als zoodanig niets afkeurenswaardigs; hij had geen
oog voor de misbruiken, die daarmede n o o d z a k e l i j k e r w i j z e verbonden waren,
geen vertrouwen in de toepassing der nieuwe denkbeelden, waarvan de Minister die
tegenover hem stond de welsprekende pleitredenaar was. En zoo ontstond van zelf
een zeker bondgenootschap tusschen hem en degenen, die evenals hij dat vertrouwen
misten.
Het getal van dezen bleef groot in den lande. Fransen van de Putte mocht bij het
aanwijzen en toelichten der maatregelen, die hij voorstond, zich doen kennen als een
hervormer die zeer wel wist, dat geleidelijke vooruitgang veelal het best tot het doel
voert, de conservatieven zagen nu eenmaal in hem den revolutionair, den man die
plotseling een algeheele omwenteling wilde brengen in de Indische maatschappelijke
huishouding. Bestond daarvoor aanleiding? Men zou uit zijne redevoeringen talrijke
bewijsplaatsen kunnen aanhalen voor het tegendeel. Als hij den 2en Juni 1865 het
ontwerp der douanetarieven voor Nederlandsch-Indië verdedigt, bestrijdt hij
uitdrukkelijk dezulken, die ‘alleen in het belang der koloniën de koloniën willen
besturen’; het juiste beginsel is ‘dat de koloniën bestuurd worden in het gezamenlijk
belang van moederland en koloniën’. Reeds den 4en December 1862, als Kamerlid,
had hij de Indische baten in bescherming genomen door aan te toonen, dat zij
hoofdzakelijk voortkwamen uit de koffie en de tin.
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In gelijken geest sprak hij den 28en Mei 1863. ‘Mijn doel is niet het batig slot voor
het oogenblik te verhoogen, maar te behouden wat wij hebben en de inkomsten
territoriaal en vast te verzekeren. Met den naam van slooper kan men mij derhalve
niet bestempelen, men kan mij het verwijt niet toevoegen: gij tracht de baten aan de
schatkist te ontnemen’. En 1 Juli 1863: ‘Ik heb als Minister te veel eerbied voor 's
lands geld om te zeggen: de millioenen komen er niet op aan’. Zijn stelsel, zoo sprak
hij 11 Maart 1864 was ‘geen hebzucht, geen beknibbeling van nuttige uitgaven, maar
ook geen afstand doen van voordeelen, welke het moederland uit de kolonie mag
genieten, noch ook van rechten, die het moederland op die kolonie bezit’. En den
20en December 1864: ‘Wanneer Indië ziet en ondervindt, dat het het Nederlandsche
volk ernst is om niet alleen Indië te exploiteeren, maar rechtvaardig te regeeren’
zullen de klachten omtrent het batig slot ophouden en zal Indië ‘blijmoedig’ bijdragen
tot de algemeene uitgaven van Nederland, ‘gelukkig’ zijn voor de ‘ijzeren banen en
waterwegen’, voor ‘de welvaart van zulk een moederland’, het zijne te hebben gedaan.
Zelfs van het stelsel der vaste bijdrage betoont hij zich (6 Maart 1865) afkeerig. Hij
denkt er niet aan dit voor te stellen. Dat hij de suikercultuur niet in stand zou willen
houden, spreekt hij (31 December 1863) in de Eerste Kamer met nadruk tegen. Met
betrekking tot het consignatiestelsel wil hij gelet hebben op ‘bestaande toestanden
en omstandigheden. Geene hervorming, zonder daarop nauwkeurig te letten’. De
differentieele invoerrechten in Indië ter begunstiging der Nederlandsche nijverheid
keurt hij (27 Juni 1863) niet onvoorwaardelijk af. ‘Bij de aanstaande algemeene
herziening der Indische tarieven zal
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de bescherming van vele voorwerpen der Nederlandsche industrie, schoon getemperd,
toch gehandhaafd moeten worden’. Op dat beginsel is dan ook het ontwerp gegrond,
dat 2 Juni 1865 in de Tweede Kamer in behandeling komt en den 26en Juni
daaraanvolgende door de Eerste Kamer met algemeene stemmen wordt aangenomen.
Het is waar, hij had zijn ontwerp een transitie genoemd, geen transactie. ‘Deze
voordracht is een wet van overgang, en dat karakter wil ik daaraan gehecht hebben’.
Maar dat karakter, ook waar hij zich niet zoo duidelijk uitsprak, vermoedelijk zich
zelven niet eens bewust was van hetgeen in zijne denkbeelden lag opgesloten, vond
men in alles wat hij tot handhaving van bestaande toestanden zeide. Transitie, men
gevoelde het levendig, was het juiste woord, dat al dit conservatieve in hem
kenteekende. De vraag was niet, wat hij afbrak of liet staan, maar wat noodzakelijk
vallen moest, indien de richting, die hij was toegedaan, indien de algemeene
denkbeelden van koloniale politiek, die hij voorstond, doordrongen in het Indisch
bestuur. Zijne comptabiliteitswet, die de vaststelling der Indische begrooting bij den
gewonen wetgever bracht, stelde het geheele ancien régime op losse schroeven.
Voortreffelijk is dit ontwerp - dat met groote zorg was voorbereid - door hem
verdedigd. Op de onderdeelen heeft men in het openbaar debat weinig aanmerkingen
kunnen maken. Maar het beginsel, waarop het gegrond was, moest wel een doorn
zijn in het oog van hen, die het oude stelsel van bestuur wilden handhaven. Reeds
door dit beginsel te aanvaarden, toonde Van de Putte van hoedanigen geest hij was.
En tegenover de conservatieven had hij meer zonden
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gepleegd. Hij had aan verschillende verplichte cultures en leveringen in Indië een
einde gemaakt, met name aan de verplichte indigo-cultuur op Java, door Rochussen
reeds beperkt. Hij had het Koninklijk Besluit van 20 Juli 1863 op de suikercultuur
uitgelokt, met het aanstoot gevende artikel 17, dat het snijden en vervoeren van het
suikerriet en de verdere werkzaamheden in en bij de onderneming, kortom alles met
uitzondering van den aanplant, onder de nieuwe contracten in vrijen arbeid liet
geschieden. Hij had gepleit voor individueel grondbezit op Java, hoewel het plan
daarvoor nog niet ‘rijp’ was en de verkoop aan ‘Oostersche of Westersche
vreemdelingen’ niet zou kunnen worden toegelaten. Hij had het landrentestelsel
aangevallen, en betoogd dat den inlander vanwege het Bestuur nauwkeurig moest
worden bekend gemaakt hoeveel hij te betalen had; zoodra de inlander dat wist, zou
er reeds voor hem ‘een groote verlichting zijn’. Bovenal, hij had zich sterk gekant
tegen de sedert 1838 bestaande bevoegdheid om met hoofden en oudsten van dessa's
voor de verkrijging van werkkrachten te contracteeren; de vroegere verbodsbepaling
daartegen zelfs hernieuwd. Toen men verlangde, dat hij die zaak wettelijk zou regelen,
had hij dit beslist geweigerd; zij was urgent.
Maar rechtvaardigde dit alles het verwijt van revolutionair optreden? Er is niets
in hetgeen den Minister van conservatieve zijde werd toegevoegd dat hem zoo zeer
hinderde als in dat licht zijne maatregelen en denkbeelden te zien voorgesteld.
Revolutionair zouden zijne begrippen zijn? Niemand was in den waren zin meer
behoudend dan hij. ‘Ik sta hier in de Eerste Kamer der Staten-Generaal’, zoo spreekt
hij aldaar den 11en Januari 1865, ‘het radicaal daartoe is, te behooren tot de hoogst
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aangeslagenen in den lande. Ik sta dus hier voor de groote grondbezitters in Nederland.
Nu vraag ik u: wanneer uw grondbezit zoo weinig werkelijk bepaald was, dat het
onzeker was of het aan u of aan den Staat toebehoorde en dat daarvan geenerlei
goede, duidelijke bepaling bestond; wanneer niemand kon zeggen, hoe dat landbezit
werkelijk geregeld is; wanneer gij op uwe grondbezittingen onderworpen waart aan
eene belasting, waarvan de verordeningen zeggen, dat er geheven zal worden 1/5,
2/5 of 1/2; en waarvan de heffing afhangt van de ‘zinnelijkheid der residenten’ - ik
herhaal slechts wat voorkomt in het Staatsblad van Nederlandsch Indië en de woorden
van Commissarissen Generaal: en de toestand is na ruim 40 jaren onveranderd; wanneer gij bovendien als verdere belasting van dien grond aan tuin- en
cultuurdiensten onderworpen waart, diensten die ook niet zijn bepaald, wanneer u
die dus door de burgemeesters discretionair konden worden opgelegd, - Mijne Heeren,
zouden er dan geene kreten opgaan om regeling en ordening van de eerste gronden
van welvaart in eene landbouwende maatschappij?’
Maar, zoo was den Minister reeds vroeger tegengeworpen, revolutionair zijn toch
uwe denkbeelden omtrent de landrente! Gij wilt hoofdelijken aanslag, en dat is
individueel grondbezit, dus een maatschappelijke omkeer op Java.
Hierop luidde het antwoord, dat hoofdelijke aanslag niet per se individueel
grondbezit onderstelde; voorts, dat individueel grondbezit te bevorderen geen revolutie
was. De Islam op Java had het individueel bezit ‘uit zijn verband gerukt’; het
cultuurstelsel had daaraan ‘de laatste hand gelegd’. Regeling van het individueel
bezit mocht dus ‘eer als een restauratie dan als een revolutie
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aangemerkt worden. Ook met betrekking tot het dorpsbestuur beoogde de Minister
herstel van vroegere toestanden, die in den loop der tijden, ten deele door onze schuld,
waren ontaard. Met aanhalingen uit Raffles, uit een besluit der
Commissarissen-Generaal van 1819, uit een rapport van 1858 aan den Minister Mijer,
werd dit toegelicht.
In dit alles lag een kern van waarheid. Bij de invoering en uitbreiding van het
cultuurstelsel is zonder twijfel inbreuk gemaakt op vroeger aangenomen beginselen.
Maar sedert eenigen tijd is over de vroegere toestanden in de dessa meer licht
opgegaan dan men destijds bezat1, en ik geloof niet, dat de heer Van de Putte thans
nog alles zou herhalen wat hij 40 jaren geleden heeft gezegd. Daarbij sta ik echter
niet stil en wijs liever op den karaktertrek, dien deze kordate hervormer getoond
heeft met hervormers op ander gebied gemeen te hebben; op de behoefte die dezulken
soms gevoelen om hunne nieuwe denkbeelden op te vatten als terugkeer tot het
vroegere, waarvan te kwader uur is afgeweken. Het is, alsof zij zichzelven geruster,
hunne lading veiliger achten, wanneer deze naar hunne overtuiging varen mag onder
een oude vlag. Ik sprak van de bescheiden, die op zijn last de heer Van Deventer
heeft uitgegeven; ook uit deze publicatie moest blijken, hoe weinig deze Minister
een novateur was, hoe duidelijk en hoe lang reeds geleden anderen hadden gezegd
wat hij verkondigde. Maar wat die anderen meestal hadden neergelegd in geheime
rapporten of ter loops hadden aangeroerd, predikte hij van de daken. Wat zij
wenschelijk hadden gekeurd, hij stelde het voor, bracht het ge-

1

Zie het artikel van den heer C.J. Hasselman, Het Palladium. Een koloniaal-historische dwaling,
in de Gids van 1901, IV, bl. 204-24].
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deeltelijk tot stand; of hij baande den weg om het tot stand te brengen. Dóór en dóór
modern was zijn koloniale politiek. Het eigenaardig karakter der inlandsche
huishouding lag in het onbepaalde, het onvaste der rechtsbetrekkingen, in de ruime
plaats die gegund was aan willekeur bij het bestuur, in de onderworpenheid der
bevolking aan hare hoofden, in het gemis derhalve aan gelegenheid voor zelfstandige
ontwikkeling van het individu. Wie daarin verandering wilde brengen, hoe geleidelijk
ook, wilde geen herstel van het oude, maar beoogde een herschepping der Indische
maatschappij. De toespraak aan de grondbezitters der Eerste Kamer, die ik zoo even
heb vermeld, behelsde een veel radicaler programma dan bij oppervlakkige
overweging van haren inhoud blijkt. ‘Regeling en ordening van de eerste gronden
van welvaart’ werd beoogd; maar hoe? Door nauwkeurige omschrijving van rechten,
door begrenzing van de bevoegdheden der bestuurders, derhalve door uit de Indische
toestanden juist dat element te verwijderen, waarin het karakteristieke dezer toestanden
steeds gelegen had. Uitmuntend, maar dit was geen ‘restauratie’, dit was vooruitgang
op geheel nieuwe lijnen.
De oppositie gevoelde dit; van daar hare felheid. En van lieverlede won zij aanhang,
ook onder de liberale partij. Wie gelooft nog, dat de verdeeldheid in deze partij, die
zich in 1866 heeft geopenbaard, hare oorzaak uitsluitend heeft gevonden in het
geschil, dat de onmiddellijke aanleiding is geweest tot de breuk in het kabinet, het
geschil betreffende de wijze - bij de Wet of bij Koninklijk Besluit - waarop een
Indisch Strafwetboek tot stand moest komen? Wie gelooft dit nog, en wie heeft het
ooit geloofd? De bron der verdeeldheid lag dieper. De Minister van Koloniën ging
sommigen te ver.
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Op het standpunt, waartegen de brochure van 1860 was gericht, het oude standpunt
van Van Hoëvell, van Duymaer van Twist, stonden destijds nog velen. Het oogenblik
zou komen, waarop zij Fransen van de Putte zouden verlaten, en dat zou het oogenblik
zijn van zijn nederlaag in het Parlement, welks meerderheid hem tot dusver had
gesteund.

III.
Het is gekomen bij den strijd over de Cultuurwet. Thorbecke en Olivier hadden op
10 Februari 1866 het kabinet verlaten, Betz was reeds eenige weken te voren (27
Nov. 1865) afgetreden wegens een zaak, die met de koloniale politiek in geen verband
stond. De portefeuilles van Binnenlandsche Zaken, Justitie en Financiën waren nu
overgegaan op de heeren Geertsema, Pické en Van Bosse. Den 1en Mei 1866 namen
de debatten over de Cultuurwet een aanvang. Zij eindigden den 17en Mei met de
aanneming van een amendement van den heer Poortman (43 stemmen voor, 28 tegen),
waarmede de Minister duidelijk verklaard had zich niet te kunnen vereenigen. Tot
de voorstemmers behoorden de meeste conservatieven, maar ook Thorbecke en
eenige zijner staatkundige vrienden. De aftreding van den heer Fransen van de Putte
en van de overige Ministers is daarop gevolgd.
Wat was die Cultuurwet, en over welke punten liep de strijd, waartoe zij aanleiding
heeft gegeven? Het is noodig daarover in bijzonderheden te treden. Men heeft het
uit den aanhef en den verderen gang van dit opstel reeds bespeurd, dat ik Van de
Putte inzonderheid als koloniaal hervormer wil schetsen. Als zoodanig moet hij
blijven leven in de herinnering van het nageslacht, als
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zoodanig vindt hij zijn ware plaats in onze staatkundige geschiedenis. De Cultuurwet
zelve is niet tot stand gekomen; maar toen zij in Mei 1866 was ingetrokken, waren
de vraagstukken, die zij tot oplossing wilde brengen, niet van de baan; zij zijn aan
de orde gebleven en hebben den wetgever nog lang bezig gehouden. Door haren
inhoud na te gaan begeven wij ons niet in een onderzoek betreffende een dier vele
wetsontwerpen, die een oogenblik boven den politieken gezichtseinder komen en
straks verdwijnen. Wij verdiepen ons in een wetsvoordracht die den stoot heeft
gegeven tot een reeks van belangrijke maatregelen op koloniaal gebied.
Het wetsontwerp was verdeeld in drie Titels; de eerste handelde over den grond,
de tweede over den arbeid ten behoeve van ondernemingen van landbouw en
nijverheid, de laatste bevatte eenige slotbepalingen, waarvan de strekking was om
de wet alleen van toepassing te doen zijn op Java en Madura, maar te bevorderen dat
zij, voor zoover dit raadzaam zou blijken, ook in de buitenbezittingen toepassing zou
vinden.
Om den inhoud van den eersten titel ten volle te begrijpen, moet men zich voor
den geest roepen, welke denkbeelden met betrekking tot den grond vroeger waren
verkondigd en ten deele in practijk gebracht. Verkondigd was de leer: de staat is
eigenaar van alle gronden in Indië, namelijk in die streken waar hij rechtstreeksch
bestuur uitoefent; voorstellen waren gedaan, ingrijpende voorstellen, uit deze leer
voorvloeiende; en bij de uitvoering van het cultuurstelsel had de staat zich in ruime
mate het recht toegekend om over gronden van inlanders te beschikken. Daaraan
moest een eind komen. ‘Een ieder die zich bij de behandeling der koloniale politiek
ernstig de vraag voorstelt - zoo schreef de Minister in
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zijne Memorie van Toelichting - wat tot duurzame ontwikkeling van land en volk
vereischt wordt, zal inzien dat in de eerste plaats de onzekerheid ten opzichte van
het recht der inlanders op den grond dien hij in bezit heeft moet vervangen worden
door een rechtstitel, die een wezenlijken waarborg oplevert tegen de velerhande
misbruiken, waarvan de bevolking te lang het slachtoffer is geweest’.
In overeenstemming met deze gedachte regelde het ontwerp de rechten op den
grond aldus: Den inlandschen bezitter werd de eigendom toegekend van den grond,
dien hij in erfelijk en individueel gebruikt bezat; aan de gezamenlijke geërfden, die
der bebouwde gemeentegronden, waarvan zij gewoon waren het genot tijdelijk onder
elkander te verdeelen; aan de gemeente, die der gebouwen, wegen, waterleidingen
enz. waarvan zij het onderhoud had; aan den Staat, die van al het overige land. Maar
dit laatste onder een tweeledig voorbehoud: de inlander, die een stuk staatsgrond met
vergunning van het bestuur zou ontginnen, zou daarvan terstond als bezitter te goeder
trouw, en drie jaren na den aanvang der ontginning als eigenaar worden erkend; en
de rechten door gebruik of verordening verzekerd met betrekking tot de op hoog
gezag aangelegde koffietuinen (van welke de eigendom werd toegekend aan den
Staat) bleven uitdrukkelijk gehandhaafd.
De eigendomsrechten, die de inlanders zouden verkrijgen, waren echter niet
onbeperkt. Het gewijzigd ontwerp liet ‘onverminderd de godsdienstige wetten,
instellingen en gebruiken van den inlander, waar deze volgens de bestaande
verordeningen moeten worden toegepast’. Voorts zou de Staat tot uitbreiding of
verwisseling van koffieaanplantingen (mits geen sawah's zijnde) gronden
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tot zich kunnen nemen en ten behoeve van suikerondernemingen die ‘met
tusschenkomst des bestuurs’ gedreven werden zich tijdelijk in het bezit kunnen stellen
van velden voor den aanplant van het riet. Doch in beide gevallen zou er
schadeloosstelling zijn, desgevorderd door den landraad te bepalen.
Gewichtig was de bepaling van artikel 12. ‘Europeanen, met hen gelijk gestelden
en vreemde Oosterlingen zijn onbekwaam tot verkrijging van eigendomsrecht of
andere zakelijke rechten op de gronden, waarvan de eigendom volgens deze wet aan
den inlander behoort. Deze bepaling wordt in het vijfde jaar na de invoering dezer
wet aan herziening onderworpen’. Het was niet uit vrees voor Europeesch landbezit,
dat de Minister dit voorstelde; maar de inlander moest zijne rechten eerst wèl leeren
kennen en waardeeren, alvorens hem vrijheid werd gegeven om zijn eigendom te
verkoopen aan wien hij wilde; ook behoorde de werking der wet eerst ‘in ieder opzicht
geregeld en verzekerd te zijn’. Almede om de belangen der inlanders niet in de
waagschaal te stellen, met name om de werking van het zoo even vermeld artikel 12
niet te verijdelen, werd de termijn, waarvoor de grond aan personen, niet behoorende
tot de inlandsche bevolking, verhuurd of in gebruik gegeven kon worden, tot tien
jaren beperkt, werden tevens eenige voorschriften vastgesteld omtrent zoodanige
verhuringen of in gebruikgevingen. De inlander zou dan na verloop van eenige jaren
steeds de vrije beschikking over zijn grond terug erlangen.
Ten aanzien van het communaal bezit werd het volgende bepaald. De gronden,
die aan de gezamenlijke geërfden in eigendom waren toegewezen, die waarvan zij
gewoon waren het genot tijdelijk onder elkander te ver-
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deelen, zouden tusschen de rechthebbenden voor goed verdeeld kunnen worden,
zoodra de meerderheid het verlangde. Dan zou iedere verkrijger van den hem
toebedeelden kavel een eigendomsbewijs erlangen. Met andere woorden: in iedere
dessa zou voortaan het communaal voor individueel eigendomsrecht kunnen plaats
maken op besluit der gewone meerderheid.
Voorbijgaande wat verder te lezen stond omtrent het verkrijgen van
eigendomsbewijzen, het aanleggen van registers en de regels voor
eigendomsoverdrachten, vermeld ik thans wat bepaald was omtrent de woeste gronden,
de bosschen en de gouvernementscultures. Woeste gronden konden tot dusver alleen
verhuurd worden, en slechts voor korte termijnen: in het algemeen voor twintig, ten
behoeve van den aanplant van klapperboomen voor veertig jaren; zij zouden voortaan
kunnen worden uitgegeven in erfpacht en voor 99 jaren. Ten aanzien der houtbosschen
werd een geheele verandering van stelsel voorgedragen, en dringend was verandering
hier noodig. Het bestaande stelsel, waarbij gedwongen hand- en spandiensten tegen
hoogst onvoldoende betaling een hoofdrol vervulden, was, blijkens een rapport van
den Raad van Indië van 1861, ‘een gruwel, waaraan niet spoedig genoeg een einde
kon worden gemaakt’. De zoogenaamde blandongdiensten waren een ramp voor de
bevolking. En ten koste van al dat leed werd niet eens een goede toestand van het
boschwezen verkregen, want daarover waren de klachten zeer luid. Het ontwerp
stelde nu deze regeling voor. De bosschen zouden, naarmate de exploitatie daarvan
wenschelijk voorkwam, van Regeeringswege worden opgenomen en verkaveld. De
aankap zou geschieden voor rekening van den Staat, en dan na openbare aanbesteding,
of voor rekening van
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particulieren, ingevolge concessie aan hen, die de voordeeligste voorwaarden
aanboden. Blandong- en andere gedwongen diensten of leveringen zouden vervallen.
En nu de op hoog gezag ingestelde cultures. Het ontwerp behield daarvan slechts
twee en liet geen herleving der reeds afgeschafte toe. Gehandhaafd werden de
verplichte teelt en de levering aan het Gouvernement van koffie; doch ten aanzien
van de suiker werd bepaald, dat alleen tot voortzetting der bestaande ondernemingen
na het verstrijken van de termijnen der loopende contracten de tusschenkomst van
het Bestuur verleend zou kunnen worden. Niet langer evenwel dan voor 20 jaren na
de afkondiging der wet en, in dat tijdperk van overgang, slechts tot verzekering aan
den ondernemer van de beschikking over één vijfde der sawah's in een dessa, tot een
maximum van 400 bouws. Dus al dadelijk geen gedwongen arbeid meer daar, waar
de Regeering de handen vrij had, terwijl na eenigen tijd ook alle gedwongen afstand
van rijstvelden zou ophouden. Ten einde te bevorderen dat zij, wier contracten hun
nog aanspraak gaven op verkrijging van werkkrachten, daarvan afstand zouden doen,
bevatte het ontwerp een bepaling, die vrijwillige toetreding tot de regeling van 1863,
welke geen gedwongen arbeid bij nieuwe contracten, behalve voor den aanplant,
meer toeliet, voordeelig maakte.
De rangschikking der artikelen onder de Titels Grond en Arbeid is, naar men ziet,
niet streng volgehouden, want onder den eersten titel komt reeds zeer veel over den
arbeid voor. De bepaling, waarmede de Tweede Titel aanvangt, volgens welke,
behoudens de koffiecultuur en onverminderd de nakoming van reeds door den Staat
aanvaarde verplichtingen, van staatswege niet over den arbeid der inlanders ten
behoeve van eenige cultures be-
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schikt zou worden, was eigenlijk overbodig, want zij volgde reeds uit het
voorafgaande. Deze Titel ontleende de belangrijkheid van zijn inhoud uitsluitend
aan hetgeen daarbij bepaald werd omtrent dienstverhuring door inlanders;
dienaangaande werden verschillende regels gesteld, alle ten doel hebbende het
plaatsgrijpen van misbruiken, die den vrijen arbeid zijn karakter van vrijheid zouden
doen verliezen, tegen te gaan. Zoo werd voorgeschreven, dat verhuring voor een
vasten tijd zich niet verder mocht uitstrekken dan tot een enkel jaar; dat, indien men
zich verhuurde voor den duur eener onderneming, deze zich tot achttien maanden
bepalen moest. Ambtenaren en hoofden der inlandsche bevolking die met bestuur
waren belast, mochten niet deelnemen in aannemingen. ‘Overeenkomsten met
inlandsche hoofden der bevolking gesloten’, zeide de Memorie van Toelichting,
‘medebrengende dat inlanders door hen te werk gesteld worden, zijn een bron van
misbruiken’. In diezelfde Memorie werd gewezen op het nut van bepalingen als de
voorgestelde voor ‘het wezenlijk belang’ dergenen, tegen wie zij schijnbaar waren
gericht. Want voor het welslagen van landbouwondernemingen zijn drie dingen
noodzakelijk: ‘voldoend loon, geregelde betaling en goede behandeling der
bevolking’. Een wetgeving, die dat alles in de hand werkte, zou de belangen van alle
partijen dienen.
Over den derden Titel is reeds in het begin van dit overzicht het noodige gezegd,
zoodat ik meen hiermede te kunnen volstaan voor een uiteenzetting van de strekking
en de hoofdbepalingen der Cultuurwet. Aldus werd zij toen en wordt zij thans nog
genoemd; haar officieele naam was ‘Vaststelling der grondslagen, waarop
ondernemingen van landbouw en nijverheid in Nederlandsch-
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Indië kunnen worden gevestigd’. Maar noch de eene noch de andere benaming gaf
haar karakter genoegzaam aan. De Cultuurwet was een ontwerp waarbij zeer
verschillende zaken geregeld werden, en ofschoon al deze regelingen beteekenis
hadden voor hem, die ondernemingen op Java en Madura wilde vestigen, hadden
verscheidene daarvan een veel ruimere strekking. In hoofdzaak was zij een agrarische
wet en een wet tot regeling van het arbeidscontract. Den inlander te bevrijden van
willekeurige beschikking over zijn werkkracht en zijn velden, zijn individualiteit te
ontwikkelen, dat was het doel door Fransen van de Putte met zijn ontwerp beoogd.
Doch nu moet ik opmerkzaam maken op een fout die wel eens door verslaggevers
en beoordeelaars der Cultuurwet is begaan; de fout van voorbij te zien, dat dit ontwerp
niet op zich zelf stond, maar op belangrijke wijze werd aangevuld door een ander,
gedateerd 4 April 1866. Ik bedoel het gedeelte der eerste Indische begrooting
opgemaakt naar de bepalingen der Comptabiliteitswet, dat handelt over de bezoldiging
der inlandsche hoofden. Men mag het verband tusschen de beide voordrachten niet
uit het oog verliezen, wanneer men in het stelsel van den ontwerper der Cultuurwet
wil doordringen, want het eene ontwerp vulde het ander aan. In onze parlementaire
geschiedenis hebben beide een gewichtige rol vervuld.
De bezoldiging der inlandsche hoofden geschiedde tot dusver slechts ten deele in
geld; voor een deel werden de hoofden bezoldigd door toekenning van landerijen
(apanage- of ambtelijk landbezit) en door het recht om te beschikken over zekere
diensten der bevolking. Het ambtelijk landbezit was een aloude instelling en in het
afgetrokkene beschouwd niets verkeerds. Het gaf dengene
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wien het werd toegekend geen andere rechten dan die de souverein bevoegd was uit
te oefenen; het gaf hem de beschikking over een zoodanig deel van de opbrengsten
der velden, als de vorst, naar de bestaande begrippen, zelf mocht invorderen. Het
inlandsche hoofd had dus alleen bevoegdheid tot belastingheffing binnen zekere
grenzen; maar wie begrijpt niet wat zulk een bevoegdheid in de practijk beteekende
en tot hoeveel misbruiken het genot daarvan aanleiding kon geven! De instelling
herinnerde levendig aan middeleeuwsche toestanden. Prof. Maitland in zijn belangrijk
werk Domesday book and beyond, in 1897 te Cambridge verschenen, betoogt1 dat
in de Middeleeuwen zeer vele zoogenaamde landschenkingen van vorsten inderdaad
alleen schenkingen van rechten op belastingheffing waren, welke rechten zich in de
handen der begiftigden tot eigendomsrechten hebben uitgebreid. Zoover is het op
Java niet gekomen, daar het beginsel der erfelijkheid in de bekleeding van ambten
er nooit ten volle wortel heeft geschoten; maar verkeerd werkte het ambtelijk landbezit
er daarom niet minder. Het had tengevolge, dat de betrekking van dorpshoofd gegund
werd aan hen, die aannamen de meeste belastingen te doen opbrengen en dat de
inlander gekneveld werd. In 1819 was daarom door de Commissarissen-Generaal
voorgeschreven, dat alle hoofden moesten bezoldigd worden in geld. Maar bij een
Koninklijk Besluit van 12 Januari 1832 was men teruggekeerd tot het verkeerde
stelsel van Raffles, dat aan de hoofden de keus tusschen bezoldiging in geld of in
land had gelaten: met deze wijziging alleen, dat voortaan slechts de helft van het
inkomen in laatstgenoemden vorm zou mogen

1

Zie blz. 226 en verv.
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genoten worden. Men moest zich volgens Van den Bosch niet storen ‘aan het
geschreeuw over misbruik van gezag bij de inlandsche hoofden, dat vele in de
huishoudelijke aangelegenheden van den Javaan geheel onkundige ambtenaren
aanheffen, en dat zeldzaam een anderen grond heeft, dan de zucht om zelve in de
dessa's den baas te spelen’.
Fransen van de Putte dacht daarover anders; hij meende dat aan het ‘ambtelijk
landbezit’ (behalve voor de dessabestuurders) voor goed een eind moest komen, en
even beslist was zijn oordeel over de verplichte diensten. De inkomsten der hoofden
en andere inlandsche ambtenaren bestonden voor een gedeelte ook daarin en in
verplichte leveringen van allerlei zaken. Wettelijk bestond deze laatste verplichting
voor de bevolking niet meer, want reeds bij publicatie van 6 November 1834 had de
Gouverneur-Generaal I.C. Baud haar ingetrokken; maar aan die publicatie was niet
de hand gehouden. Ten slotte zij nog een bijzondere last vermeld, waaraan de
bevolking was onderworpen, die van te voorzien in de oprichting, het herstel en het
onderhoud van de woningen der inlandsche hoofden beneden den rang van regent.
(Voor de regentenwoningen was op andere wijze gezorgd). ‘Hoe de uitbreiding van
het inlandsche ambtenaarspersoneel en de ook daar steeds toenemende praalzucht’
dezen ‘druk der inlandsche bevolking’ hadden verzwaard, behoefde volgens de
Memorie van Toelichting niet te worden duidelijk gemaakt. De inlandsche hoofden
zouden van nu af voor hunne woningen zelf hebben te zorgen, dus noch arbeid, noch
levering van bouwstoffen daarvoor kunnen eischen.
Zulke radicale hervormingen konden slechts dan worden uitgevoerd, indien
degenen, die daarvan financieel nadeel
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zouden lijden, werden schadeloos gesteld. De Minister had dit begrepen en daarvoor
op zijne begrooting niet minder dan ƒ 3,340,395 uitgetrokken. Ik zal de lange lijst
der voorgestelde verhoogingen niet mededeelen, maar mij bepalen tot enkele posten.
De 69 regenten, die tot dusver ƒ 609,564 genoten, zouden gemiddeld ƒ 15000 elk,
dus ƒ 1,035,000 genieten. De 70 patehs kwamen van ƒ 109,080 op ƒ 294,000; de
342 districtshoofden van ƒ 275,280 op ƒ 1,026,000; de 60 djaksas, die te zamen ƒ
31000 hadden, werden tot 64 vermeerderd, en die zouden ƒ 115,200 hebben; de 85
ondercollecteurs genoten ƒ 107,910 en werden op ƒ 215,820 gebracht. Ook de
mantries waren niet vergeten. De 403 mantries bij het districtsbestuur, bijvoorbeeld,
hadden tot dusver te zamen ƒ 117,804; zij werden nu 500 in getal, aan elk waarvan
gemiddeld ƒ 1200 werd toegekend; de 174 mantries bij de koffiecultuur, die ƒ 49,560
hadden, kwamen op ƒ 900 per hoofd, of ƒ 156,600 te zamen. De Minister was van
meening, dat de uitroeiing der bestaande misbruiken nooit zou gelukken, tenzij aan
hen, wien het plegen daarvan oogluikend was toegelaten - zeggen wij liever: wien
de middelen om de bevolking te kwellen door de Regeering zelve in handen waren
gegeven - een zeer voldoende schadeloosstelling werd verschaft. Te dien einde moest
in den zak worden getast. Nederland zou moeten afstand doen van een deel zijner
batige sloten. Maar Fransen van de Putte rekende er op, dat de Staten-Generaal zijne
plannen zouden aanvaarden, en in dat vertrouwen had hij van den Koning reeds
machtiging gevraagd en verkregen tot onderscheidene maatregelen. Hij kon zich
daarbij beroepen op een eenstemmig advies van den Raad van Indië, in bewoordingen
die van zeer warme ingenomenheid getuigden, den 29en December 1865
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door dat college uitgebracht. De openbaarmaking van dit advies in het Tijdschrift
van Ned. Indië van 1867, nadat de Minister wien het tot steun verstrekte was
afgetreden, heeft aanstoot gegeven, maar voor ons die geschiedenis schrijven is het
belangrijk te weten, dat in 1865 geen enkele stem in den Raad van Indië zich had
verheven tegen maatregelen van zoo verre strekking.
Cultuurwet en begrootingswet vormden, wel bezien, één geheel. De inlander moest
de waarde leeren kennen van zijn grond, van zijn arbeid, doordien hij zelf daarvan
de vruchten genoot. Geen drang meer van de zijde der Nederlandsche Regeering om
hem op zijne rijstvelden producten te doen teelen voor de Nederlandsche markt, maar
wel versterking van zijn belang om vrijwillig daartoe over te gaan. Geen druk meer
op hem uitgeoefend door de hoofden om voor hen te werken, maar losmaking van
de banden, die hem beletten om over de vruchten van zijn vlijt naar goedvinden te
beschikken; verlies derhalve voor die hoofden van alle bevoegdheden, verder reikende
dan noodig was voor de uitoefening hunner bestuursplichten. Zou hun prestige
daaronder lijden? De Minister verwachtte juist het tegendeel daarvan; wanneer heeft
ooit het prestige van het gezag gewonnen door oorzaken, die op den duur slechts
misnoegen en ontevredenheid konden verwekken? Ten grondslag van dit geheele
stelsel - dat alleen om practische redenen nog niet in al zijne volheid aanvaard kon
worden - lag een groote mate van vertrouwen in het karakter der inlandsche bevolking
en hare vatbaarheid voor ontwikkeling. Fransen van de Putte had geloof in den Javaan.
Hij zag in hem een mensch van gelijke bewegingen als wij, zeer wel tot een hooger
standpunt op te voeren, indien

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

52
slechts de belemmeringen worden weggenomen, die hem thans den vooruitgang
moeilijk maakten. Geen enkele der voorwaarden van economische ontwikkeling was
thans voor hem vervuld. Werden hem de rechten geschonken die ieder bezitten moet
om belang te hebben bij ingespannen arbeid en kapitaalvorming, dan zou een schoone
toekomst zich ontsluiten. Saidjah's buffels zouden veilig zijn voor de hebzucht zijner
regeerders. Niet langer zou de inlander, als hij zijn sawah wilde bewerken, geroepen
kunnen worden om een huis te helpen bouwen voor zijn wedono. En op die sawah
zelve, bezat hij haar slechts in tijdelijk gebruik, zou hij individueele eigendomsrechten
kunnen verkrijgen, want zoodra de meerderheid zijner dorpsgenooten het wenschte
zou verdeeling der velden mogelijk zijn. De ‘eerste elementen van volkswelvaart en
ontwikkeling: rechtszekerheid, vrijmaking van den arbeid, grondeigendom’, zouden
aan Java's bevolking niet langer worden onthouden. En dan zou zij opstijgen tot
hooger welvaart.
In den loop der debatten over de Cultuurwet in de Tweede Kamer, den 7en Mei
1866, heeft de Minister een bladzijde voorgelezen uit een geschrift van den zendeling
Jansz., die langen tijd te midden der bevolking van Japara had verkeerd. Deze
bladzijde drukt uit wat Fransen van de Putte's eigen inzichten waren. ‘Dat de Javaan
geen eigenaar is van den grond dien hij bewoont en bebouwt, bevestigt hem grootelijks
in zijn slaafschen aard, bevordert zeer zijne traagheid, oppervlakkigheid en
onverschilligheid, en belemmert hem, als vrij mensch, eigene gedachten, eigene keus,
een eigen karakter te hebben. Gelijk de inlandsche hoofden over het algemeen
machines zijn om te besturen, zoo zijn de dessabewoners niet veel meer dan machines
om rijst enz. te bouwen,
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die ieder jaar op eene andere plek gronds verplaatst worden. . . . Hun arbeid, bijna
alleen op bevel, reikt weinig verder dan het tegenwoordige. Van een groot gedeelte
daarvan trekken zij geene vrucht dan soms een weinig loon. . . . Van al hun sloven
en slaven hebben zij al weinig uitzicht in de toekomst, geen uitzicht om ooit gezeten
burgers te kunnen worden. . . . Ieder Javaan is alzoo maar een deel van het geheel,
geen persoon, geen individu. Maatschappelijk heeft hij geen eigen wil of meening.
. . . Hij mag zelfs zijne woonplaats, binnen of buiten zijne dessa, niet verwisselen
dan op vergunning der hoofden. Is het wonder dat zelden een hunner zich zelfs uit
den ouden sleur zoekt te wringen, en dat de Javaan, meer dan eenig ander volk,
zonder de minste nagedachten, aan volksgewoonten en volksgodsdienst geketend
blijft?’

IV.
De strijd over de Cultuurwet in de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft reeds
bij de behandeling van het eerste artikel gevoerd tot de noodlottige uitkomst, die
hierboven is vermeld. Op den zestienden dag sedert hij een aanvang had genomen
trad de heer Poortman op met een amendement, dat aan artikel 1 de volgende lezing
gaf: ‘Aan den inlander, die bij de invoering dezer wet grond in individueel en erfelijk
gebruik bezit, wordt het recht op dat gebruik gewaarborgd’. De Regeeringsredactie
luidde: ‘Aan den inlandschen bezitter wordt de eigendom toegekend van den grond
dien hij bij de invoering dezer wet in individueel en erfelijk gebruik bezit’. Artikel
2, dat betrekking had op de communale gronden, werd door den heer Poortman in
gelijken zin gewijzigd.
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Artikel 3, dat in het Regeeringsontwerp den eigendom beperkte door te verwijzen
èn naar ‘de voorschriften dezer wet’, èn naar ‘de godsdienstige wetten, instellingen
en gebruiken van den inlander, waar deze volgens de bestaande verordeningen moeten
worden toegepast’, zou dan vervallen; in de plaats daarvan werd den
Gouverneur-Generaal de verplichting opgelegd te zorgen ‘dat de wetten, instellingen
en gebruiken, welke volgens artt. 75 en 78 van het Reglement op het beleid der
regeering in Nederlandsch Indië bij geschil over het regt op de gronden, in artt. 1 en
2 dezer wet bedoeld, moeten worden toegepast, voor elke residentie afzonderlijk
worden beschreven’.
Kwam dit voorstel in botsing met de grondbeginselen van het ontwerp, zoodat de
Minister zich daarbij niet kon nederleggen? De heer Poortman ontkende dit beslist;
hij geloofde dat de voorstanders en de bestrijders van het ontwerp tamelijk dicht bij
elkander stonden en daarom een poging moest gedaan worden om het ‘kleine verschil
tusschen hen te doen verdwijnen’. Geheel anders oordeelde het hoofd der oppositie,
de heer Mijer. Als één man was de conservatieve partij opgestaan om het amendement
op artikel 1 te steunen; want, zoo sprak hij, ‘het wetsontwerp huldigt het beginsel
van eigendomsrecht toe te kennen aan den Javaan; het amendement handhaaft hem
slechts in het bezit en genot van gebruiksrechten en gaat dus uit van het beginsel dat
hij voor eerstgemeld recht nog niet rijp is, dat het dus voorzichtig is dat men hem
eerst een denkbeeld geve van wat dat recht is en welke gevolgen daaraan verbonden
zijn. Hier staan dus twee beginselen tegenover elkander’. De heer Mijer besloot zijne
rede aldus: ‘Ik weet niet wat de Minister zeggen zal, ofschoon ik het
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wel eenigszins vermoeden kan; maar indien hij het amendement van den heer
Poortman aanneemt, en de wet vervolgens zoodanig wijzigt dat zij wordt aangenomen,
dan zal ik dit beschouwen als eene moreele nederlaag’.
Zoo stond de zaak inderdaad. In zijne redevoering van 14 Mei had Thorbecke,
met alle waardeering van het ‘doel’ der wetsvoordracht, haren inhoud krachtig
bestreden. Zij beoogde toekenning van ‘westerschen privaateigendom’ en dit was
om drie redenen af te keuren. Het was ten eerste ‘een greep in het privaatrecht’, want
het recht van den inlander op zijn grond was ondergeschikt aan familie- of erfrecht
en aan het recht van het dessagenootschap, dus beperkt door rechten van anderen,
welke de wet, die hem onbeperkte beschikking toekende, zou krenken. In de tweede
plaats zou de wet nadeelig werken omdat zij den inlander gelegenheid zou geven
zijn grond te vervreemden. Het gevaar was niet te loochenen, dat de kleine bezittingen
‘in menigte’ zouden overgaan aan de hoofden, door kapitalisten - Europeanen,
Chinezen, Arabieren - daartoe aangespoord ten einde den grond in huur te krijgen.
In de derde plaats zou de wet ‘het vaste, blijvende grondbestanddeel der Indische
maatschappij’, het dessagenootschap, aan ernstige gevaren blootstellen; het individu
zou uit den gemeenteband worden losgemaakt, tengevolge van de ‘plotselinge,
onvoorbereide invoering van westersch privaateigendom’, die de wetsvoordracht
beoogde.
Deze korte rede - in den vorm een meesterstukje - vatte alles samen wat van
conservatieven kant tegen den eersten Titel der wet was aangevoerd. Terstond was
Kappeyne van de Coppello ‘onder den verschen indruk’ van het gehoorde daartegen
opgekomen in een dier
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schitterende improvisatiën, waardoor hij zijn naam als groot redenaar heeft gevestigd,
en den volgenden dag de Minister zelf, ook hij, wat vorm en inhoud zijner rede
betreft, bijzonder gelukkig. Hij had Thorbecke niet met name aangewezen en zich
gericht tegen een amendement van den heer Van Nierop, dat mede het woord
eigendom uit de wet wilde lichten, maar het was duidelijk voor iedereen, dat zijne
redevoering inzonderheid den vroegeren ambtgenoot gold. Westersche
privaateigendom? Hoe kon men daarvan spreken met het oog op artikel 3!
Vervreemding van grond aan hoofden? Waar stond geschreven dat de hoofden niet
reeds nu erfelijk individueel bezit konden koopen! Een greep in het privaatrecht der
inlanders? Het geschiedde niet door deze wet, die het bestaande familie- en erfrecht
ongeschonden liet. Van waar toch zooveel vrees, zoo ging de Minister voort. ‘Heeft
men die gehad, toen Van den Bosch zijn cultuurstelsel invoerde? Toen men vervolgens
van hen, die het cultuurstelsel mede hebben ingevoerd, hoorde dat het de inlandsche
huishouding het onderste boven heeft gekeerd? Toen men eene omwenteling in die
Indische huishouding heeft teweeggebracht, die noch met het welbegrepen
staatsbelang, noch met de rechten der inlanders was overeen te brengen, en die door
den heer Rochussen in 1849 aldus gequalificeerd werd: ‘In Tagal is de suikercultuur
alleen door geweld ingevoerd en niet dan door geweld kan zij in stand blijven’? Mag
nu de Nederlandsche Regeering, na 50 jaren van zooveel onrecht, voor de quaestie
van een juridisch woord terugdeinzen, om recht en billijkheid te restaureeren?’ Aan
het juridisch woord op zich zelf hechtte hij niets. ‘Doch men geve - ik sta niet op het
woord - eene redactie, waarbij de Javaan zekerheid krijgt voor zijn grond. Zoo niet,
de Minister
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kan, hoe gezind ook, zijne overtuiging niet opofferen.’
Aldus was door hem gesproken, en nu werd een amendement voorgedragen, dat
de conservatieven als één man hadden gesteund. ‘Ik vraag niet’, zeide Thorbecke,
‘welke partij zich dat amendement of de gedachte van het amendement toeëigene;
ik vraag: ‘wat staat er in en kan ik mij daarmede vereenigen.’ Ja, indien de Minister
niet meer had behoeven te vragen, zou de zaak hoogst eenvoudig zijn geweest. De
heer Poortman had ten volle gelijk toen hij, uitsluitend achtgevende op zijn redactie,
het verschil tusschen deze en de redactie van het ontwerp ‘klein’ noemde. Hij had
nog verder kunnen gaan en aantoonen dat er, practisch gesproken, in het geheel geen
verschil bestond, daar een door de ‘godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken
van den inlander’ beperkt eigendomsrecht kwalijk gezegd kon worden meer te geven
dat een ten volle gewaarborgd gebruiksrecht. Maar het geschil liep niet over woorden,
het liep over een staatkundig-economisch vraagstuk. De woorden waren hier louter
symbolen, wijzende op een zeer diepgaand verschil van opvatting omtrent beginselen
van koloniale politiek. Het zou den Minister niets hebben gebaat zich hier toegevend
te betoonen, weldra zou de strijd op een ander punt zijn ontbrand, en dan zou hij
gestaan hebben tegenover dezelfde meerderheid, die hij nu tegenover zich zag. De
heer Mijer oordeelde juist, toen hij zeide dat de Minister van Koloniën door het
amendement te aanvaarden een moreele nederlaag zou lijden. Daardoor zou blijk
zijn gegeven òf van politiek onverstand, òf van geneigdheid om met de tegenpartij
in onderhandeling te treden op punten, ten aanzien waarvan de Minister niets kon
toegeven zonder zijne beginselen te verzaken.
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V.
Toen de Cultuurwet ingetrokken en het Ministerie Van de Putte-Geertsema door het
Ministerie Mijer-Heemskerk Azn. vervangen was, moest het de eerste taak zijn van
den bewindsman, die aan het hoofd van het Departement van Koloniën was geplaatst,
de Indische begrooting in behandeling te brengen. Op die begrooting kwamen de
belangrijke posten voor waarvan ik zoo even heb gesproken, strekkende tot
aanmerkelijke verbetering van de bezoldigingen der inlandsche ambtenaren met
gelijktijdige afschaffing van het apanagebezit en van alle verplichte diensten en
leveringen, een en ander behoudens de aangegeven beperking voor de dessabestuur.
Zou de Minister Mijer die posten schrappen of handhaven? Hij deed zoo min het een
als het ander: er zou alleen beperking zijn, niet afschaffing, en dienovereenkomstig
werden de aangevraagde ƒ 3,300,000 tot ƒ 2,000,000 verminderd. Daartegen is
oppositie gekomen in de Tweede Kamer; op voorstel van den heer Van Heukelom
(een der warmste volgelingen van Van de Putte) werd den 7en September 1866 met
30 tegen 29 stemmem besloten den geheelen maatregel vooralsnog achterwege te
laten. Maar de Regeering legde zich bij deze beslissing niet neder; een ontwerp tot
verhooging der Indische Begrooting van 1867 werd ingediend, uitsluitend op deze
zaak betrekking hebbende en gegrond op hetzelfde denkbeeld: vermindering, niet
afschaffing. De considerans sprak van ‘de verpligting tot handhaving van de bestaande
verbodsbepalingen tegen de willekeurige beschikking der inlandsche hoofden op
Java en Madura over de gronden, den arbeid en de goederen der inlandsche
bevolking’. De beschikking zou dus blijven, alleen het ‘willekeurige’ niet.
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Op den Minister Trakranen, die den heer Mijer na diens benoeming tot
Gouverneur-Generaal den 17en September 1866 was opgevolgd, rustte de moeilijke
taak dit zonderlinge voorstel te verdedigen. Hij vond daarbij Fransen van de Putte,
sedert eenige maanden opnieuw afgevaardigde van Rotterdam, tegenover zich, maar
hoe krachtig deze zich ook weerde (vooral op 13 Juni 1867 sprak hij met grooten
nadruk) de Minister won het pleit. De coalitie, die bij de stemming over de Cultuurwet
de vroegere meerderheid had verplaatst, steunde de nieuwe Regeering; een
amendement van Fransen van de Putte tot verdere verhooging van de bezoldigingen
der ambtenaren, onder bijvoeging van deze woorden: ‘als vergoeding wegens
gelijktijdige afschaffing, op den voet der Indische ordonnantie van 5 Januari 1866
(Ind. St. no. 3), van de beschikking te hunnen behoeve over de gronden, den arbeid
en de goederen der inlandsche bevolking’, werd met 36 tegen 28 stemmen verworpen;
daarentegen werd met 51 tegen 13 stemmen een amendement van Thorbecke
aangenomen, dat in den considerans deze woorden bracht: ‘in verband met eene
beperking van de diensten, door de inlandsche bevolking aan hare hoofden bewezen’.
Beperking zou het dus zijn, geen afschaffing. Toch is het al dadelijk afschaffing
geworden voor twee zaken, het ambtelijk landbezit en de leveringen; alleen op de
diensten, de zoogenaamde pantjen-diensten, is in 1867 het stelsel van beperking
toegepast. Maar wat van meet af was voorspeld is juist gebleken: dit stelsel was niet
houdbaar, het ontsnapte aan alle controle. Toen Fransen van de Putte andermaal aan
het bewind was heeft hij wederom voorgesteld de pantjen-diensten geheel te doen
vervallen; hij trad echter al spoedig af, en zijn opvolger, Mr. W. Baron van Goltstein,
nam zijn voorstel niet over. Maar
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toen Van Goltstein later opnieuw Minister was geworden gaf hij ten slotte aan den
aandrang van het Indisch Bestuur gehoor en bracht hij de volledige afschaffing tot
stand. Op de Indische Begrooting voor 1882 zijn daarvoor de benoodigde gelden
uitgetrokken.
Ten aanzien van dit gewichtig punt heeft Fransen van de Putte dus zijne wenschen
bevredigd gezien, en hetzelfde viel hem in meerdere of mindere mate ten deel met
betrekking tot andere punten. De heer E. de Waal, 4 Juni 1868 als Minister van
Koloniën opgetreden, bracht den 9en April 1870 de agrarische wet tot stand, die de
uitgifte van woeste gronden in erfpacht toeliet, de rechten der inlanders op hunne
velden verzekerde en hun bevoegdheid gaf die velden voor zekere termijnen aan
niet-inlanders in huur te geven. Aan denzelfden bekwamen bewindsman hebben wij
de wet van 21 Juli 1870 op de Gouvernements-suikercultuur te danken, die bepaalde
dat nieuwe invoering dezer cultuur op hoog gezag niet meer plaats zou vinden en
dat, waar zij nog bestond, de beschikking over gronden, door de bevolking voor
eigen gebruik ontgonnen, met den aanplant van het jaar 1890 zou eindigen. Zijn
opvolger, Mr. P.P. van Bosse, maakte kort daarna een eind aan het dus genaamde
Preanger-stelsel, een treurig legaat der Oost-Indische Compagnie. Aan de
blandong-diensten had Van de Putte zelf reeds een einde gemaakt, maar het onder
zijn bestuur ingevoerde reglement op het boschwezen van 1865 had nog eenige
wijzigingen noodig om aan zijne bestemming te voldoen. In 1874 werd een nieuw
reglement vastgesteld; 1 Mei 1875 is het in werking getreden.
Al was de Cultuurwet niet tot stand gekomen, onvruchtbaar waren hare indiening
en verdediging daarom
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niet geweest, onvruchtbaar allerminst de staatkundige werkzaamheid in het algemeen
van hem, die dit ontwerp had voorgedragen. Niet alles wat hij had willen volbrengen
was onder zijn bewind tot uitvoering gekomen, maar hij had een stoot gegeven tot
hervorming, en die stoot was zoo machtig geweest, dat na zijn aftreden anderen
hadden gedaan wat hij zelf had willen doen. Een nieuwe geest was door hem gebracht
in het koloniaal bestuur. Zoo als Buys het uitdrukte in zijn Gids-artikel van Mei 1870,
het bleek duidelijk dat ‘een man uit één stuk als de heer Van de Putte niet drie jaren
lang aan het hoofd kon staan van het koloniaal bestuur, zonder den stempel zijner
persoonlijkheid op de geheele administratie te drukken’. De heer de Waal, voegde
Buys daaraan toe, dankte ‘de aanneming van zijn agrarische wet aan het leger, dat
Fransen van de Putte formeerde en dat zonder hem vermoedelijk nog ver zou te
zoeken zijn’. Maar hoeveel andere hervormingen waren niet te danken aan zijn
krachtig initiatief, op degelijke kennis van de Indische toestanden gegrond! Er is van
dezen man een ongemeene kracht uitgegaan.

VI.
‘De mensch zal zijn lente geen tweede maal smaken’. Ook niet op staatkundig gebied,
en Fransen van de Putte heeft dat maar al te zeer ondervonden.
Toen het derde Ministerie Thorbecke, 3 Januari 1871 aangevangen, anderhalf jaar
later door Thorbecke's overlijden geëindigd was, werd Mr. G. de Vries Azn. met de
vorming van een nieuw kabinet belast en wendde deze zich tot Fransen van de Putte
met het verzoek, daarin op te treden. Na veel aarzeling en vruchtelooze
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pogingen om een ander te bewegen de portefeuille van koloniën te aanvaarden,
voldeed hij aan dezen wensch; 6 Juli 1872 zag het departement, waar hij vroeger
zulk een belangrijke taak had vervuld, hem weder op de oude plaats, gereed om het
werk voort te zetten dat hij in 1863 had ondernomen. Er was nog veel te doen in
zijne richting. Omtrent het gemeentelijk grondbezit had de agrarische wet niets beslist.
Een regeling van de landrente was bij Ordonnantie van 3 April 1872 (Ind. Staatsblad
no. 66) ingevoerd, maar zij had den gemeentelijken aanslag behouden, terwijl Van
de Putte steeds den hoofdelijken aanslag had voorgestaan. De door hem zelf tot stand
gebrachte wet van 3 Juli 1865 op de invoerrechten had de bescherming der
Nederlandsche nijverheid niet afgeschaft, maar alleen verminderd (als ‘transitie’),
en zij gold slechts (na de verlengingswet van 24 Juli 1871) tot 1 Januari 1873; daarin
moest dus voorzien worden. Ook het probleem der spoorwegen op Java moest worden
opgelost. Kortom, er was een rijk programma, en de Minister heeft zich terstond aan
de uitwerking daarvan begeven.
Het meest urgent was de herziening van het tarief, en hier wachtte hem een hevige
strijd, want bij velen in den lande, ook in Twenthe, bestond destijds de overtuiging,
dat het afschaffen der differentiëele rechten in Indië aan onze nijverheid een zwaren
slag zou toebrengen. Wel had de heer Hendrik Muller Szn. reeds vóór jaren het
tegenovergestelde betoogd - de later opgedane ervaring heeft bewezen hoe volkomen
juist hij oordeelde -, maar hoewel zijn vertoog menigeen had overtuigd, was het
onzeker of de meerderheid der vertegenwoordiging zou medegaan met een
wetsontwerp dat alle begunstiging van Nederland bij de tariefsregeling voor Indië
liet ver-
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vallen. Toch heeft Van de Putte, zijn woord van ‘transitie’ waar makende, niet
geschroomd dit voor te stellen. Met een kleine meerderheid is zijn voorstel
aangenomen; den 17en November 1872 werd het tot wet verheven, 1 Januari 1874
trad het in werking. Er zijn weinig maatregelen te danken aan zijn initiatief, waarop
hij met meer voldoening heeft kunnen terugzien dan op dezen. Krachtig is hij bij
zijne verdediging in de Eerste Kamer gesteund door den heer C.T. Stork, wiens
redevoering ten gunste van het ontwerp in zijn bekend geschrift van 1888 ‘De
Twentsche Katoennijverheid, hare vestiging en uitbreiding’, is opgenomen. Men
vindt in datzelfde geschrift alle bewijzen, die noodig zijn om de goede werking der
wet van 1872 in het helderst licht te stellen. De bescherming had ten gevolge gehad
dat de fabrikanten, voor wier voortbrengselen zij gold, nagenoeg uitsluitend aan de
Indische markt dachten en elkander daar verdrongen. Toen zij verdween richtte men
den blik op andere plaatsen en vond men afnemers waar men nooit gedroomd had
die te zullen vinden. De Nederlandsche nijverheid heeft bij de wet van 1872 niet
verloren, maar gewonnen.
Aan het moeilijk vraagstuk betreffende de landrente heeft Van de Putte aanvankelijk
zeer veel tijd en aandacht gegeven; ik weet dit van zeer nabij. Hetzelfde geldt van
de spoorwegen, maar zijn arbeid op dit, gelijk op menig ander gebied onderging een
groote stoornis door het uitbreken van den oorlog met Atjeh, in het voorjaar van
1873. Houdt men verder in het oog, dat hij van 18 December 1873 tot 16 Mei 1874
tevens het departement van Marine heeft moeten beheeren, en dat het kabinet, waarvan
hij deel uitmaakte, reeds in den zomer van 1874 (door de verwerping van een voorstel
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tot censusverlaging) is gevallen, dan zal men begrijpen waarom zijn tweede Ministerie
in reformatorischen arbeid op koloniaal gebied bij het eerste zeer ver heeft
achtergestaan. Niemand heeft dit meer dan hij zelf betreurd, maar het kon eenmaal
niet anders. Toen de oorlog met Atjeh was uitgebroken, vooral toen in April 1873
de eerste expeditie was mislukt en onder den generaal Van Swieten een tweede moest
worden voorbereid, was het zijn dure plicht niets te verzuimen wat strekken kon om
het welslagen van die nieuwe poging te verzekeren. In de laatste dagen van Januari
1874 werd de kraton veroverd, maar hoeveel had de Minister niet persoonlijk moeten
doen om dit mogelijk te maken! Afmattend en tijdroovend was ook de strijd, dien
hij te voeren had in de Staten-Generaal. Het geld voor den oorlog werd hem natuurlijk
niet onthouden, maar telkens en telkens weder moest hij verantwoording doen van
de gedragslijn, die hij met betrekking tot Atjeh had gevolgd. Zijne parlementaire
redevoeringen over dat droevig onderwerp zijn in 1886 afzonderlijk uitgegeven;
alleen de als Minister door hem uitgesprokene vullen ruim 200 bladzijden.
Men zal niet verwachten, dat ik hier omtrent de Atjeh-zaak in uitvoerige
beschouwingen treed; ik bepaal mij tot een korte herinnering aan het gebeurde.
Er bestonden geschillen met Atjeh, dat zich reeds sedert vele jaren onbehoorlijk
had gedragen. De onveiligheid in de Atjehsche wateren was groot en gaf aanleiding
tot luide klachten; de Gouverneur der Straits-Settlements had tot twee malen toe, in
1868 en in 1870, de bevolking van zijn gebied bij proclamatie moeten waarschuwen
tegen de gevaren, die daaruit ontstonden. Maar in 1824, toen ons land een tractaat
met Engeland had gesloten, waren tusschen de beide Regeeringen nota's
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uitgewisseld, bij welke bepaald was, dat Nederland de onafhankelijkheid van Atjeh
zou eerbiedigen. Dit maakte het ons onmogelijk ter beteugeling van den zeeroof met
kracht tegenover dit rijk op te treden. Eerst bij het tractaat van 2 November 1871
(Staatsblad 1872, no. 18) had Engeland afgezien ‘van alle vertoogen tegen de
uitbreiding van het Nederlandsch gezag in eenig gedeelte van het eiland Sumatra’,
dus van het in de nota's van 1824 gemaakte ‘voorbehoud’. Eerst toen derhalve kon
tegenover Atjeh een krachtige houding worden aangenomen.
In Februari 1873 meende de Indische Regeering dat het oogenblik gekomen was
om daartoe te besluiten en zij achtte het noodig dat niet werd gedraald. Haar was den
15en Februari een telegram toegezonden door den Consul-Generaal te Singapore,
behelzende dat ‘intrigues van veel belang’ waren ontdekt van Atjehsche
zaakgelastigden met den Amerikaanschen en Italiaanschen Consul, waardoor
onmiddellijk handelen misschien noodzakelijk zou worden. Toen de Minister daarvan
kennis kreeg gaf hij (18 Februari) dezen last: een ‘krachtige zeemacht’ naar Atjeh
te zenden om ‘opheldering en rekenschap’ te vragen, ten einde ‘nuttige vrees te
wekken en vreemde tusschenkomst vóór te zijn en te voorkomen’; voor versterking
der zeemacht werd reeds gezorgd. Maar de Indische Regeering achtte dit niet
voldoende. In een vergadering van den Raad van Indië, door den Gouverneur-Generaal
gepresideerd en bijgewoond door de kommandanten van het leger en de zeemacht,
werd eenstemmig besloten zoo spoedig mogelijk een Regeerings-Commissaris met
vier bataillons naar Atjeh te zenden. Zijne instructie zou zijn, dat hij onder bedreiging
van onmiddellijke oorlogsverklaring erkenning
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onzer souvereiniteit zou vragen. Den 22en Februari 1873, reeds een week nadat het
bericht uit Singapore was ontvangen, werd dit aan den Minister getelegrafeerd.
Dit besluit kon bij den Minister geen onverdeelde instemming vinden. Tegen de
zending van den Commissaris had hij geen bezwaar, maar wat de troepen betreft,
dienaangaande kende men in Indië reeds zijne meening. Nu men zich eenparig
daartegen had verklaard bepaalde hij zich in zijn nog dien dag verzonden antwoord
op het telegram van 22 Februari tot dezen wenk, de troepen niet aan land te laten
gaan, alvorens de ongeneigdheid van Atjeh om aan onze eischen behoorlijk te voldoen,
geconstateerd was; eenige dagen later, 3 Maart 1873, seinde hij echter: ‘Nu zending
troepen wachten moet, verdient mijn telegram 18 Februari te meer opvolging’. Men
ziet daaruit, dat de Minister nog altijd aan het zenden van schepen zonder
landingsleger de voorkeur gaf, en zoo heeft de Gouverneur-Generaal het ook begrepen.
In de zitting der Tweede Kamer van 29 April 1873 deelde de Minister eenige
zinsneden mede uit een missive, door dezen tot hem gericht. Daarin wordt betoogd,
dat men eerder tot het doel zal komen door een sterk machtsvertoon. De
Gouverneur-Generaal beschouwt ‘de groote uitgaven, aan het eenstemmig
goedgekeurd plan verbonden, niet alleen dringend noodzakelijk’, maar houdt zich
‘overtuigd, dat zij nog veel grootere uitgaven, bij later handelend optreden, zullen
uitwinnen en menschenlevens zullen sparen’. Hij voegt daarbij: ‘Met voordacht heb
ik bij dit punt eene poos stil gestaan, omdat het vereenigd optreden van land- en
zeemacht eene afwijking daarstelt van het daaromtrent voorkomende in Uwer
Excellentie's voormeld telegram’.
In dat vereenigd optreden heeft de Minister, naar men
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zag, berust, maar hij berustte niet in het stellen van den eisch: ‘erkenning van
soevereiniteit’. Het moest blijven bij het vragen van ‘opheldering en rekenschap’.
En zoo is het ook gebeurd.
Hetgeen verder is voorgevallen, weet een ieder; toen eenmaal de strijd was
aangevangen moest men onzerzijds daarmede voortgaan. Maar de Minister heeft aan
den oorlog nooit het karakter van een veroveringsoorlog willen geven. De generaal
Van Swieten heeft in zijne brieven aan den Sulten, kort na de landing der tweede
expeditie afgezonden, verklaard, dat de oorlog niet zou worden voortgezet, indien
Atjeh bereid was een tractaat te sluiten in den geest van dat van Siak. Toen de Sultan
na de inneming van den kraton overleden was en de invloedrijke hoofden zich niet
wilden onderwerpen, was het onmogelijk zulk een tractaat tot stand te brengen. De
staatkunde, onveranderd door den Minister voorgestaan, werd nu deze: ‘eene
geconcentreerde sterke stelling in Groot-Atjeh; vorderen van akten van erkenning
onzer soevereiniteit in de onderhoorigheden, in afwachting dat een centraal inlandsch
gezag in Atjeh kon gevestigd worden’. In dezen geest luidden al zijne instructiën,
en aan dat denkbeeld is de heer Fransen van de Putte zeer lang getrouw gebleven.
Nog in 1886, blijkens het Voorwoord zijner Redevoeringen, achtte hij ‘herstelling
van het Sultanaat onder onze souvereiniteit alsnog de beste solutie van het Atjehsche
vraagstuk’, waarbij dan ‘zorgeloosheid en misplaatst vertrouwen’, vertrouwen
bijvoorbeeld ‘in een bloeddorstig verrader als Toekoe Oemar’, moesten vermeden
worden.
Ik wil ten slotte nog in herinnering brengen, dat de Minister van Koloniën in 1873
met betrekking tot Atjeh niets heeft gedaan zonder zich vooraf vergewist te heb-
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ben van de instemming zijner ambtgenooten. Geen telegram of ander stuk is
afgezonden, alvorens de inhoud daarvan in den Ministerraad eenparig was
goedgekeurd. De heer Elout van Soeterwoude, om zijne bijzondere kennis van het
Sumatra-vraagstuk in 1873 door den heer Van de Putte geraadpleegd, verklaarde den
21en Januari 1886 in de Eerste Kamer, gezien te hebben ‘met welke nauwgezetheid
en met welk diep besef van verantwoordelijkheid’ de Minister had gehandeld. Aan
de juistheid dezer verklaring valt inderdaad niet te twijfelen; te weinig besef van
verantwoordelijkheid kan den heer Van de Putte niet verweten worden. Het gebeurde
met Sir James Brooke, den stichter van het Rijk van Serawak op Borneo, dien het
Indisch Bestuur in 1840 rustig had laten begaan toen hij zich daar vestigde, heeft
hem klaarblijkelijk in deze geheele zaak als een schrikbeeld voor oogen gestaan.
Zooals Prof. Pekelharing in zijn uitnemende studie over Fransen van de Putte in de
Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen terecht opmerkt, zag hij ‘niet
zoozeer het gevaar in het officieel optreden van andere regeeringen als in het werken
van vreemde agenten’. Uit de berichten, die de Indische Regeering hem toezond,
meende hij te moeten afleiden dat dit gevaar niet denkbeeldig was, daar Atjeh reeds
vroeger hulp bij vreemde mogendheden had gezocht. Aan het verleenen van zoodanige
hulp, rechtstreeks of zijdelings, den pas af te snijden, scheen hem plichtmatig, nu dit
door de Indische autoriteiten zoo nadrukkelijk werd aanbevolen. Een advies van den
Gouverneur-Generaal, in overeenstemming met den geheelen Raad van Indië en de
Kommandanten der Land- en Zeemacht gegeven, was geen geringe zaak. Zulk een
advies mocht niet lichtvaardig ter zijde worden gesteld, maar moest
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met den meesten ernst worden opgenomen. Dat heeft Fransen van de Putte gedaan.
De vraag, waartoe de latere ophelderingen en mededeelingen aanleiding hebben
gegeven, is waarlijk niet, of hij gemis aan ernst heeft getoond, maar veeleer deze of
hij de Indische voorstellen niet al te ernstig heeft opgenomen, geen te hooge waarde
heeft gehecht aan de berichten, die hem uit Indië waren toegezonden.
Zelf schrijft hij in zijn Voorwoord: ‘Wie tot handelen geroepen wordt is feilbaar,
het is den mensch niet gegeven in de toekomst te zien. De nadeelige gevolgen van
eene handeling, van een besluit, gegrond op wetenschap die men op dat oogenblik
bezat, komen later aan het licht, niet die welke van eene tegenovergestelde handeling
te duchten waren’. Wij willen deze woorden ter harte nemen en op de zoo even
gestelde vraag niet dieper ingaan. Zooveel is zeker, dat door het gebeurde in het
voorjaar van 1873 zijn levensweg niet gemakkelijk is gemaakt. Neen, een nieuwe
‘lente’ heeft zijn tweede Ministerie aan Van de Putte niet geschonken. Zijn
reformatorische arbeid in Indië werd gestoord. Hij heeft de landrente niet kunnen
vestigen op grondslagen in overeenstemming met zijne denkbeelden; het
spoorwegvraagstuk niet tot oplossing kunnen brengen; millioenen, die anders voor
bevloeiingswerken hadden besteed kunnen worden, moesten nu besteed worden voor
den oorlog. En met ongekende hevigheid is hij aangevallen, zoowel in het Parlement
als daarbuiten; zeer harde woorden zijn tot hem gericht. Maar het heeft hem niet
verbitterd. ‘Beoordeelingen van handelingen kunnen en moeten in aangelegenheden
als die van Atjeh niet uitblijven. Te betreuren is het evenwel, dat de strijd zich daartoe
niet bepaald heeft, maar deze een geheel persoonlijk karakter heeft aangenomen’.
Sterker
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uitingen dan deze treft men in het Voorwoord niet aan.
Schreef ik hier iets anders dan een levensbericht, dan zou ik met dat weinige over
de Atjeh-zaak niet kunnen volstaan. Daarentegen moet hier de aandacht worden
gevestigd op de eigenschappen, die de Minister onder wiens bestuur de oorlog is
uitgebroken, aan den dag heeft gelegd, nu hij onverhoeds voor de groote moeilijkheden
werd gesteld, die daaruit voortvloeiden. Toen heeft hij getoond gaven te bezitten,
die men slechts ten deele in hem vermoed had. Dat hij na de mislukking der eerste
expeditie zijn kalmte niet verliezen, het hoofd niet buigen zou, dat begreep een ieder
die hem kende. Hoe grooter de tegenspoed was en hoe scherper de kritiek in het
binnen- en buitenland daardoor uitgelokt, des te kloeker werd zijn houding. Dit was
te voorzien geweest, gegeven zijn karakter; veel meer echter dan fierheid en
vastberadenheid werd nu van hem gevorderd. Hij moest weten te organiseeren en te
administreeren op een terrein van werkzaamheid, waarop hij zich tot dusver nauwelijks
had bewogen. Aan het Indisch Bestuur moesten de hulpmiddelen worden verschaft
die het noodig had om den oorlog te voeren op zoodanigen voet, dat een tweede
mislukking niet zou te vreezen zijn en om, nadat zij geslaagd was, de verkregen
voordeelen te kunnen behouden. Dit moest geschieden met spoed en met vermijding
van geldverspilling. Voor deze zware taak bleek Van de Putte de rechte man te zijn.
Hij wijdde zich geheel aan het werk, liet zijn blik gaan over alle bijzonderheden,
begaf zich telkens naar plaatsen waar tot uitvoering der bestellingen werd gearbeid,
wist vertragingen te voorkomen, zorgde dat bij al wat geschieden moest een goede
volgorde werd betracht, onderhandelde met leveranciers en stoomvaart-maatschappijen
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als een echte koopman om de kosten zooveel mogelijk te verminderen. En dat, terwijl
de gewone bezigheden aan het departement, die nooit gering zijn, haar gewonen
voortgang hadden, en de debatten in de Tweede Kamer bijzonder veel van zijn tijd
en aandacht in beslag namen. Over het beleid van den Minister vóór het uitbreken
van den oorlog is verschillend gesproken; hij zelf heeft tot het eind van zijn leven
vast geloofd, dat hij slechts alzóó had mogen handelen als hij deed; maar ik herinner
mij niet ooit anders dan lof te hebben gehoord over de wijze waarop hij daarna zijne
taak heeft opgevat, behoudens dit eene dat hij zeer scherp wist te rekenen, aan niemand
veel winst gunde. Toen hij tegen het eind van 1873 tijdelijk het beheer van het
departement van Marine aanvaardde, was dit een nieuwe vermeerdering van arbeid;
maar het bood hem gelegenheid om tusschen dit departement en dat van Koloniën
volledige samenwerking te verkrijgen, en daarom werd ook deze taak met ijver en
toewijding door hem aanvaard.
Voor de kennis van de persoonlijkheid van Fransen van de Putte mag dit tijdperk
in zijn leven niet veronachtzaamd worden. Braken ooit voor Nederland en zijne
Koloniën moeilijke dagen aan, dan zouden Ministers noodig zijn, die zijne
bestuurstalenten bezaten; even fier en kalm bij tegenspoed, maar ook even schrander
en werkzaam bij het beramen en uitvoeren van middelen om aan gerezen
moeilijkheden het hoofd te bieden.

VII.
Den 27en Augustus 1874 werd hij door de aftreding van het kabinet ontheven van de
regeeringstaak. Hoeveel bestrijding hij ook had moeten verduren, velen bleven hem
vertrouwen en waardeeren; weinige weken na zijn
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aftreden verkozen de Provinciale Staten van Zuidholland Van de Putte tot lid der
Eerste Kamer en ongeveer gelijktijdig werd hem door het kiesdistrict Hoorn het
lidmaatschap der Tweede Kamer aangeboden. Dit laatste nam hij aan, en tot het
najaar van 1880 is hij afgevaardigde van Hoorn gebleven. Toen liet hij zich een
verkiezing tot lid der Eerste Kamer, wederom door de Provinciale Staten van
Zuidholland, welgevallen en verliet hij de Tweede Kamer voor goed. Daarmede,
zooals hij in een redevoering van 15 December 1882 verklaarde, nam hij afscheid
van de ‘militante politiek’.
Maar, van de ‘militante’ politiek mocht hij afscheid hebben genomen, aan de
politiek zelve zeide hij nooit vaarwel. Zij bleef in de hoogste mate zijne belangstelling
wekken, en niet alleen op koloniaal, maar op allerlei gebied. Vooral de Marinezaken,
met name het verband tusschen de Nederlandsche en de Indische Marine, trokken
zeer zijne aandacht; hij is voorzitter geweest van de Staatscommissie, in 1889 tot het
uitbrengen van een advies over de regeling van dat verband benoemd, en heeft
daardoor gelegenheid gehad diep in het onderwerp door te dringen. Maar het spreekt
van zelf, dat alles wat op de Koloniën betrekking had, hem bezig hield. Met de
Ministers die achtereenvolgens aan de groene tafel gezeten waren, verschilde hij
meer dan eens van gevoelen, en dan was hij, hoe weinig militant hij zich zelven
mocht schatten, steeds bijzonder krijgsvaardig. Dat is nog in 1901 gebleken bij de
behandeling van het moeilijk vraagstuk betreffende de opleiding der Indische
ambtenaren; een onderwerp waarover de weldra tachtigjarige zeer besliste meeningen
had, niet strookende met het gevoelen van mijn toenmaligen ambtgenoot, die deze
afwijking zeer heeft betreurd.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

73
Bijzonder warm werd hij altijd zoodra hij vreesde dat aan Indië zelfs in kleinigheden
werd te kort gedaan. Vroeger bestond bij Financiën de gewoonte om aan Indië ook
dan wegens tijdelijke voorschotten rente in rekening te brengen, wanneer die
voorschotten konden geschieden uit overvloedige kas, zoodat geen uitgifte van
schatkistbiljetten daarvoor noodig was. Tegen dergelijke ‘snakerijen’, zooals hij ze
noemde, trok hij gaarne te velde; Indië's geldelijke belangen hadden in hem een
trouwen wachter. Met die gezindheid hing samen de sympathie die hij in zijn laatste
levensjaren voor het beginsel der zoogenaamde Eereschuld aan den dag legde. Zijne
vroegere denkbeelden over het Batig Slot, waarvan hierboven melding is gemaakt,
hadden van lieverlede een geheele omwenteling ondergaan; niet alleen mocht nu van
een bijdrage van Indië aan Nederland, verder reikende dan tot teruggave van hetgeen
uit onze schatkist ten behoeve van Indië was betaald, geen sprake meer zijn; hij
wenschte - zoo sprak hij 31 Januari 1900 in de Eerste Kamer - een ‘afrekening sedert
1867’. Hij deed bij die gelegenheid een warm beroep op de Regeering om een ontwerp
aanhangig te maken ‘in dien geest’ en vroeg voor zijn denkbeeld den steun van alle
staatkundige partijen in den lande ‘om der conscientie wille’.
Prof. Buys heeft gezegd, dat Fransen van de Putte als Minister radicaler is geweest
dan als lid der Tweede Kamer in 1862. Men kan nu zeggen dat hij als lid der Eerste
Kamer nog radicaler is geweest dan als Minister. In dit opzicht herinnert hij levendig
aan Gladstone, en nog op andere punten is er overeenkomst tusschen die beide
staatslieden. Tot in zijne laatste jaren ‘bleef hij de onstuimige, veeleischende, maar
tevens door zijn voorbeeld zijn jongeren aanvurende, niet zelden bescha-
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mende, drijver’. Deze woorden zijn ontleend aan het te zijner gedachtenis door Mr.
C. Th. van Deventer in de Gids van April 1902 geschreven artikel. Zij hadden ook
van Gladstone geschreven kunnen zijn, en indien de heer Van Deventer daaraan had
toegevoegd: niet al zijne jongeren gingen in alles met hem mede, sommigen van hen,
hoezeer overigens vol waardeering van hetgeen hij als staatsman had verricht, konden
hem niet volgen op den weg, dien hij laatstelijk insloeg, dan zou ook dit op beiden
van toepassing zijn geweest. Maar het mag niet verzwegen worden dat hij zelf
evenmin op ieder punt medeging met de jongeren. Wel kleefde hij in zake het
kiesrecht zeer vrijgevige denkbeelden aan; uit het 8 Juni 1894 in de Eerste Kamer
door hem gesprokene mag men afleiden, dat indien het ontwerp van den Minister
Tak van Poortvliet die Kamer had bereikt, het bij hem geen bestrijding zou hebben
gevonden; in de grondwettige bezwaren daartegen aangevoerd deelde hij niet. Maar
hoe hij dacht over sociale wetgeving blijkt reeds, bij opmerkzame lezing, uit de
slotwoorden zijner zooeven vermelde rede van 30 Januari 1900.
Tot besluit dezer studie nog een enkel woord.
Mannen als hij brengen leven in alles wat zij aanraken. De vruchten van hun werk
openbaren zich niet alleen in hetgeen onder hun onmiddellijken invloed tot stand
komt, maar ook in de bewegingen op geestelijk gebied die hun optreden veroorzaakt.
De strijd over de waarde hunner denkbeelden heeft tengevolge, dat nieuwe
onderzoekingen worden ingesteld; door kennisneming van de uitkomsten daarvan
wordt bij velen de blik verruimd, het inzicht dieper. Gewoonlijk vloeit daaruit voort,
dat hetgeen zulke mannen hebben voorgestaan aanvulling, verbetering
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eischt; maar indien zij waarlijk groot waren hebben zij niets anders voorzien of
verwacht. Zoo is het ook gegaan met Fransen van de Putte. Wij hebben het aan hem
te danken, dat het koloniale vraagstuk in een toestand van gestadige ontwikkeling is
gekomen; niet alleen een andere gedaante heeft verkregen, maar telkens nieuwe
bestanddeelen in zich opneemt, veelzijdiger, rijker van inhoud wordt. Nu hij ons in
zijne kritiek van Van Hoëvell en Duymaer van Twist eenmaal geleerd had te zoeken
naar de voorwaarden, waaronder bepaalde economische hervormingen op Java
mogelijk waren, met andere woorden, nu hij ons ter beoordeeling van voorstellen op
koloniaal gebied een methode had gegeven, kon het niet anders of deze methode
moest toepassing vinden op voorstellen, die van hem zelf waren uitgegaan. Die
onderlinge samenhang der verschillende koloniale problemen, waarop hij reeds in
zijne brochure van 1860 gewezen had, is gebleken nog veel verder te reiken en nog
veel inniger te zijn dan hij zelf aanvankelijk had vermoed. Wij kunnen thans de
oplossing van het koloniale vraagstuk niet langer zoeken in een bepaalden maatregel
of reeks van maatregelen; meer en meer verbreidt zich de overtuiging, dat zij beproefd
moet worden van de meest verschillende kanten, ook van den ethischen kant. Maar
zooals de heer Van Deventer in zijn Gids-artikel, onder verwijzing naar Van de
Putte's laatste koloniale redevoering in de Eerste Kamer, terecht heeft opgemerkt,
wenschte hij niets liever dan de ‘verbetering en ontwikkeling van zijn werk te
bevorderen’. Hij was geen ‘homme à système’, en daarom de laatste om te verlangen,
dat men zich zou opsluiten binnen de wanden van een stelsel, al was dit het zijne uit
zijn eerste ministerie. Hij verlangde, dat men het ruime gezichtspunt zou kiezen,
waarop hij zich
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bij het ontwerpen daarvan had geplaatst; bovenal, dat men vervuld zou zijn met
dezelfde liefde voor den ‘bruinen broeder’, hetzelfde geloof in diens vatbaarheid
voor hoogere ontwikkeling, waardoor hij bij zijn hervormingswerk was gedragen en
waaraan hij, toen het eind van zijn leven naderde, opnieuw uiting gaf.
Dat eind is gekomen - 3 Maart 1902 - zóó als degenen die hem lief hadden het
voor hem zouden gewenscht hebben. Van de gewone gebreken des ouderdoms heeft
hij geen enkel gekend; lichaam en geest bleven krachtig, de zintuigen onverzwakt,
totdat de ziekte hem aantastte, die hem binnen weinige dagen zou wegnemen uit zijn
familiekring, waar hij een zeldzame liefde en vereering genoot, uit den kring zijner
talrijke oude en jonge vrienden, die nooit zullen vergeten wat hij persoonlijk voor
hen geweest is.
Onder deze laatsten, onder hen vooral die de staatkundige gebeurtenissen van hun
land reeds ten volle medeleefden toen Fransen van de Putte in het strijdperk verscheen,
zijn er, die den dag waarop zij tot hem in nadere betrekking zijn getreden altijd
beschouwd hebben als een van de gedenkwaardigste dagen huns levens. Zij zien hem
voor zich staan in allerlei tijdperken, maar vooral in dat van 1862 en volgende jaren.
Zij herinneren zich de geestdrift, waarmede hij hen vervuld heeft voor zijne
beginselen, de hooge idealen die hij gewekt heeft in hun jong gemoed, de smart en
teleurstelling die zij hebben ondervonden bij zijn eerste aftreden, toen zij de zaak,
die hij verdedigd had, schier verloren achtten. Maar de meester zelf wilde van
verslagenheid niets weten, hij deed een beroep op zijne volgelingen, spoorde hen
aan tot nieuwen strijd, gaf daarvan zelf het voorbeeld. Zij moesten werken, den volke
aantoonen hoe schoon het beoogde doel was en hoe geheel ten onrechte
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voorgesteld als strijdig met de ware belangen van Nederland. Met zijn uitgebreide
kennis stond hij hun ter zijde, twijfelingen loste hij op, en nooit kwamen zij terug
van een gesprek met hem, of zij hadden opnieuw gevoeld, hoe hij wist te leiden en
te bezielen.
Wie dit alles had doorleefd kon hem in zijn latere levensjaren niet aanschouwen
zonder die vroegere aandoeningen voor een deel opnieuw te ondervinden. Want de
Fransen van de Putte van den eersten tijd kwam telkens weder boven; het oude vuur
smeulde soms, was echter niet verdoofd. Minzaam als hij was van natuur, gaf hij
maar zelden een hard oordeel over personen; maar vond hij reden om iemand van
gemis aan gemoed, van kilheid te verdenken, dan kwam er een trek op zijn gelaat,
of zijn hand maakte een gebaar, waaruit al wat hij gevoelde duidelijk sprak. Van de
Putte is bovenal een gemoedsman geweest; hij was het in zijn staatkundigen
werkkring; hij was het in zijn gezin; hij was het ook in zijn omgang met kleine lieden
uit zijn omgeving, die zijn hulp en voorlichting vroegen. Hoe gaarne gaf hij die; hoe
kon hij zich verdiepen, nadat groote staatszaken zijn geest hadden bezig gehouden,
in allerlei belangen, die een ander zooveel aandacht onwaardig zou hebben gekeurd.
Hij schepte daarin behagen, gelijk hij behagen schepte in het verzorgen der jonge
boomen die hij had aangeplant en die, wanneer men hem in zijn bekoorlijk
Schaerweyde bezocht, nooit onopgemerkt mochten blijven. Door al die warmte die
van hem uitstraalde, gepaard met een eigenaardig soort van humor, heeft hij vele
harten aan zich gebonden; die zijner ambtenaren aan het Departement in de eerste
plaats, toen hij optrad aan hun hoofd. Met een zekeren schrik hadden zij hem zien
komen; hoe zou deze ge-
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wezen suikerfabrikant, vroeger zeeman, de koloniën kunnen regeeren? Geen week
was voorbijgegaan of de stemming had zich geheel gekeerd, en op hun volkomen
toewijding kon hij zich verlaten.
Het is na de behandeling der jongste Oost-Indische begrooting in de Eerste Kamer
in meer dan een der dagbladen opgemerkt, hoezeer zijn welbekende figuur daar werd
gemist. En zijn ledige plaats kan niet worden aangevuld. Er kunnen mannen optreden
even goed bekend met Indische toestanden, misschien nog beter; even welsprekend,
doch hunne volzinnen nauwkeuriger afrondend; gewapend met grooter geleerdheid,
nieuwerwetscher in hun optreden. Maar dan zullen degenen, voor wie hij een oudere
tijdgenoot is geweest, het nog altijd betreuren, dat zij de flinke gestalte van Fransen
van de Putte niet meer zien, met dat tintelend oog, met dien bijzonderen klemtoon
in de spraak, en die karaktervolle beelden en zinswendingen, aan welke men terstond
den man herkende, die niet langs platgetreden wegen gekomen was op de plaats waar
hij stond. Vergeten zal men hem nooit, want wie kan immer trachten zich een degelijk
oordeel te vormen over koloniale politiek zonder, als een der beste middelen daartoe,
door te dringen in zijn stelsel en kennis te nemen van hetgeen hij tot verdediging
daarvan geschreven en gesproken heeft? Om het even of men eindigt met het te
aanvaarden, te verwerpen of als bouwstof te gebruiken, men zal den tijd aan de
ernstige studie daarvan gegeven welbesteed achten. En uit en boven dat stelsel zal
meermalen de mensch te voorschijn treden, uit wiens brein, neen uit wiens hart het
ontsproten is.
's-Gravenhage, Januari 1903.
N.G. PIERSON.
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Levensbericht van Mr. P.F. Hubrecht.
Den 7en Juli overleed te Doorn na een langdurig en smartelijk lijden de Staatsraad
Mr. P.F. Hubrecht.
Wie in de Hofstad herinnert zich niet die merkwaardige en indrukwekkende figuur,
die statige gestalte, dat deftig uiterlijk met het hooge voorhoofd en den langen witten
baard, met het vriendelijk, veelal ietwat schalksch gelaat, den man, die meer dan 20
jaren als Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken den
schepter zwaaide en later als lid van den Raad van State ofschoon minder in het oog
loopend, toch niet minder rusteloos en onvermoeid werkzaam was.
Helaas! na een langdurig lijden, slechts korten tijd vóór hij eene goed verdiende
rust zou gaan genieten in het buitenleven, waar hij zoo dikwijls naar verlangd had,
werd hij weggenomen uit den kring der zijnen, van zijn zoon en trots Professor
A.A.W. Hubrecht te Utrecht en diens gezin, waaronder zijne twee kleinzoons, in
wier studiën en aanvankelijk succes hij zich zoo gelukkig gevoelde, van zijne dochters,
die hij boven alles lief had en vereerde, van zijne ambtgenooten en vrienden, die
hem zoo gaarne nog in hun midden hadden willen behouden.
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Door het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
verzocht om een levensbericht van den overledene te geven, heb ik geaarzeld aan
die vereerende uitnoodiging te voldoen. Immers er waren er nog wel, die hem in zijn
jongeren leeftijd gedurende zijn wonen in Rotterdam en ook later gekend hadden,
meer nog zijn er, tijdgenooten, die de periode van zijn krachtig leven op het Binnenhof
hadden gedeeld, anderen konden beter dan ik beoordeelen welk deel hij in gewichtige
staatszaken had genomen in den Raad van State, terwijl ik hem vroeger slechts
oppervlakkig gekend had en eerst in latere jaren met hem meer van nabij in aanraking
was gekomen.
Toch heb ik gemeend de taak, die ik gaarne aan meer bevoegden had overgelaten,
op mij te moeten nemen, ter wille van de banden van vriendschap, die mij aan hem
juist in die jaren gehecht hebben.
Paul François Hubrecht was de oudste zoon van Mr. Pieter Claudius Hubrecht en
van Abrahamina Arnolda Louisa Steenlack, en werd den 29en November 1829 te
Leiden geboren. Zijn vader woonde des winters in Leiden en bekleedde daar velerlei
betrekkingen, zoowel bij de stad als bij de nabijgelegen polders. Den zomer bracht
hij met zijn gezin door op een landgoed onder Leiderdorp, van welke plaats hij
Burgemeester was. Hij behoorde tot eene der oudste regentenfamiliën van Leiden,
waarschijnlijk1 afstammende uit een geslacht dat reeds in de 13e eeuw tot de eersten
van Brugge behoorde, dat zich in 1590 te Leiden had neergezet en zoowel aan die

1

Zie J.H. Scheffer, Ned. familiearchief. Genealogie van het geslacht Hubrecht. Te Rotterdam
bij v. Hengel en Eeltjes, 1880.
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stad als aan het gewest menigen regent heeft geleverd.
Reeds vroeg werd de jonge Paul, die blijken gaf van grooten aanleg, naar de school
of het instituut gezonden van den Heer J.J. de Gelder, toen te Leiden, later te Alkmaar
gevestigd. Dat instituut, waar jonge lieden voor verschillende betrekkingen maar
vooral voor de Academie werden opgeleid, werd toen ter tijd beschouwd als eene
der eerste inrichtingen van onderwijs in Nederland.
Die gunstige meening werd ook aan Hubrecht bewaarheid. Immers reeds in 1846
was zijne opleiding dáár voltooid en kon hij op 16-jarigen leeftijd als student aan de
Hoogeschool te Leiden worden ingeschreven.
Met grooten ijver beoefende de nog zoo jeugdige student de studiën der Rechten,
en de intieme omgang met Kuenen, Terpstra en anderen bracht er niet weinig toe bij,
om aan zijne studiën niet alleen eene ernstige richting te geven, maar deze ook zoo
spoedig mogelijk tot een goed einde te brengen. Binnen 4 jaren na zijne inschrijving
en wel den 25en Juni 1850, werd hij tot doctor in de Rechten gepromoveerd na
verdediging zijner dissertatie: De jure quod dicitur commentitio apud Romanos.
Reeds den 3en Juli daaropvolgend liet hij zich te Rotterdam als Advokaat
inschrijven. De keuze van de plaats waar hij zich zou vestigen was niet moeilijk. Het
stille Leiden, waar voor een pas beginnend advokaat geene schoone toekomst te
wachten was, lokte hem geenszins aan, en dit nog te minder, daar hij begreep niet
langer ten laste zijner ouders te mogen blijven, en hij, inmiddels verloofd, zich een
goeden werkkring wenschte te verwerven. Rotterdam, waar vooral op handelsgebied
zich menige rechtszaak voordeed, de geboorteplaats zijner moeder lokte hem meer
aan en binnen 14 dagen na zijne promotie trad hij daar reeds als advokaat op. Het
was niet
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mogelijk, dat de wel nog zeer jonge man, ternauwernood de kinderschoenen ontwassen
maar die aan groote voortvarendheid en ijver, niet mindere bekwaamheid en talent
paarde en zich op uitmuntende wijze voordeed, niet reeds spoedig de aandacht zou
trekken. In hetzelfde jaar zijner vestiging werd hij dan ook benoemd tot Assessor
der Zondagscholen, en werd daardoor de eerste band gelegd tusschen hem en het
Lager Onderwijs, waarvoor hij gedurende zijn geheele leven de grootste belangstelling
heeft gevoeld en waaraan zijne laatste geschriften met innige toewijding zijn gewijd
geweest. In het volgende jaar werd hij lid van de Commissie voor Volksonderwijs.
Den 21en April 1852 trad hij in het huwelijk met Mejuffrouw Maria Pruys van der
Hoeven, dochter van Dr. Cornelis Pruys van der Hoeven, Hoogleeraar aan de Leidsche
Hoogeschool, en van Maria Cornelia Trompert, een huwelijk, dat voor hem het
grootste geluk heeft medegebracht en zijn huis zelfs onder veel droefheid gedurende
bijna 50 jaren met zonneschijn vervuld heeft.
In datzelfde jaar werd hij benoemd tot lid van de Cie van Oppertoezicht van het
Stads Algemeen Armbestuur te Rotterdam.
Was het aan zijne wijze van optreden in de Commissiën voor het Onderwijs te
danken, dat het oog op hem gevestigd werd bij eene in menig opzicht zoo moeilijke
betrekking? Hoewel dit niet met zekerheid is te zeggen, mag het met grond vermoed
worden. Hubrecht was toen, evenmin als in zijn volgend leven de man om te zwijgen
en niet onverholen zijne meening te uiten, waar hij dat noodig achtte. Ofschoon nog
slechts korten tijd in Rotterdam gevestigd en daar als een vreemde gekomen, was
hij toch al spoedig bekend als een bekwame en talentvolle advokaat met sterke liberale
neigingen en
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in Rotterdam, dat toen in menig opzicht begon te ontwaken tot een nieuw leven en
in het begin was der ontwikkeling die tot heden zulke groote afmetingen heeft
verkregen, bleek men gansch niet ongeneigd van de werkkrachten gebruik te maken
die zich gaarne aanboden.
In dien tijd schijnt het beheer van het Stads Algemeen Armbestuur te Rotterdam
in vrij ongunstigen toestand te hebben verkeerd, en vrij algemeen werd gesproken
en geklaagd over de geldverspilling die dáár heerschte, niet zoozeer door kwaad
opzet of oneerlijkheid, als wel door tal van ingeslopen misbruiken tegen wier
opheffing de gevolgde oude sleur geen krachtige middelen toeliet. Nieuw bloed,
zooals men zeide, moest in die administratie worden gebracht en in Augustus 1852
trad Hubrecht als lid der Commissie van Oppertoezicht op.
Dadelijk toog hij aan het werk om zich geheel op de hoogte te stellen der zaak die
nu aan zijn toezicht was onderworpen. Zijn onderzoek was echter verre van
gemakkelijk, want niet alleen had hij velen te ontzien die onder de deftigste burgers
van Rotterdam behoorden en aan wier goede trouw niet getwijfeld werd, maar de
administratie zelve was tot vóór enkele jaren slordig bijgehouden en zelfs bleek het
dat sommige boeken spoorloos verdwenen waren. Met groote bescheidenheid, maar
met nog grooter beslistheid en helderheid, stelde hij het beheer met al de daaraan
klevende misbruiken en de slechte gevolgen daarvan in het licht in een nog in
datzelfde jaar door hem uitgegeven werkje: Een woord over den toestand van het
Stads Algemeen Armbestuur te Rotterdam op het einde van het jaar 1852 (Rotterdam
bij H. Nijgh), een werkje, dat zóó grooten opgang maakte, dat binnen enkele weken
een 2e druk moest verschijnen.
Het was er echter verre van dat men het vrijmoedig,
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doch voor velen toch niet aangenaam optreden van Hubrecht dezen ten kwade duidde.
Integendeel. In 1853, pas meerderjarig, werd hij tot lid van den Gemeenteraad gekozen
en besloot die Vergadering een opzettelijk onderzoek in te stellen naar de
onderscheidene gebreken en misbruiken, die in het toenmalig Armbestuur ontdekt
waren. De juistheid der door Hubrecht aan het licht gebrachte feiten werd volkomen
gestaafd en de Gemeenteraad besloot dan ook tot eene geheele reorganisatie van dien
tak van dienst over te gaan, de Commissie van Oppertoezicht te ontbinden en een
Burgerlijk Armbestuur in te stellen, dat thans geheel zou werken in den geest van de
ook in datzelfde jaar tot stand gebrachte Armenwet. Om ook van dit Armbestuur
deel uit te maken werd Mr. Hubrecht door den Raad aangewezen, en dat hij daar
gewerkt heeft met al de energie, die hem eigen was, blijkt uit de mededeelingen van
zijne hand opgenomen in het Staat- en Staathuishoudkundig Jaarboekje van 1859,
bl. 307 en van 1865, bl. 379. Kort na zijne aftreding uit het Armbestuur, in 1859,
wees hij op de steeds gunstige resultaten, die de in 1853 tot stand gebrachte
hervormingen hadden gegeven ten voordeele niet alleen van de behoeftigen zelve,
maar ook van de kas der gemeente. In 1865 kwam hij nogmaals op de zaak terug en
kon hij met recht volhouden dat die gunstige toestand nog steeds voortduurde.
Ook de Kerkelijke Armenzorg bleef hem niet vreemd, daar hij in 1852 zitting nam
in het College van Diakenen der Ned. Herv. Gemeente te Rotterdam, en in 1854 een,
zooals men dat reeds van hem gewoon was, helder gesteld betoog schreef over De
regeling der armenverzorging in de Ned. Herv. Kerk, naar aanleiding van het
Algemeen Reglement op de Diaconieën en de Administratie der Ker-
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kelijke goederen, welk betoog het Kerkelijk Weekblad van 1854 No. 28 in een
afzonderlijk Bijblad opnam.
In 1856 gaf hij eene zeer vrije vertaling uit van een opstel uit de Quarterly Review
van 1855 onder den titel van: Een woord uit den vreemde: opmerkingen omtrent de
wijze waarop men het lijden der armen verzachten en verbeteren kan (Rotterdam bij
H. Nijgh), en in het volgende jaar eene boekbeoordeeling van het werk van Mevrouw
van Calcar: Tabitha of Armoede en Weldadigheid, welke beoordeeling in Febr. 1857
in de Kerkelijke Courant verscheen, en daarin niet minder dan 10 kolommen druks
beslaande, niet alleen eene beoordeeling van het genoemde werk, maar ook eene
uiteenzetting van eigen denkbeelden over datzelfde onderwerp inhield.
Naast eene praktijk als Advocaat, die hoewel niet uitgebreid, hem toch in staat
stelde op eenvoudige wijze te leven, nam hij levendig deel in alles wat de ontwikkeling
van Rotterdam betrof. Met velen, men noemde mij Mr. M. Mees, G.H. Betz, Van
Rijckevorsel, Mr. Hoynck van Papendrecht, Mr. Reepmaker en anderen, werkte hij
krachtig mede tot vele hervormingen in die gemeente.
De oprichting van het prachtige Leeskabinet was ook voor een groot deel aan zijne
medewerking te danken, en geene moeite werd door hem ontzien om die nuttige
inrichting tot stand te brengen en in bloei te doen toenemen. In 1870 kort na zijn
vertrek naar 's-Gravenhage, werd hij tot Eerelid dezer instelling benoemd. Zijne
vriendschap met Dr. A. Pierson en Dr. Réville dagteekende ook uit dien tijd. Aan
een kort uittreksel uit een brief van dezen laatsten, ruim 30 jaren later geschreven,
moge een plaatsje verleend worden: ‘Mr. Hubrecht était un de nos intimes amis à
Rotterdam, un des hommes les plus remarquablement doués de la ville et, j'ose
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le dire, de votre pays tout entier. Ses tendances libérales, larges et en même temps
profondément religieuses, rendaient pour moi sa société extrêmement agréable et
profitable. Car je n'ai jamais rencontré de laïque plus capable de saisir et de discuter
les questions de philosophie, d'histoire religieuse et de théologie. Avec cela, toujours
calme, sans passion, toujours maître de lui-même, poussant toujours l'impartialité
jusqu'au scrupule, il réalisait pour moi un type, un caractère, une nature intellectuelle
et morale à laquelle j'attachais le plus grand prix.’
Bij zijn rusteloos werken voor de gemeente bleef echter ook ernstige studie op
ander gebied niet uit. In 1858 richtte hij met G.H. Betz en Mr. J.A. Fruin op de
Bijdragen tot de kennis van het Staats-, Provinciaal- en Gemeentebestuur in
Nederland, in wier redactie Mr. J.A. Fruin in 1859 reeds vervangen werd door Mr.
W.R. Boer, doch weer daarin werd opgenomen in 1862 in de plaats van den Heer
Betz. Tot 1868 bleef Hubrecht een zeer werkzaam lid der redactie. Bovendien
verschenen verschillende opstellen van zijne hand in een, te Utrecht onder redactie
van J.W. Gunning, Dr. L. Mulder en Mr. O.v. Rees uitgegeven tijdschrift Pantheon,
maar vooral in het Tijdblad, gewijd aan de belangen der gemeente Rotterdam, in
1856 en 1857 uitgegeven bij Otto Petri.
Eene beschrijving van de inrichting tot wering der bedelarij van kinderen te
Rotterdam zag in 1858 bij H. Nijgh het licht, Kiezerspolitiek in 1860 bij Otto Petri,
terwijl in hetzelfde jaar eene bijdrage getiteld Statistiek van ons Lager Onderwijs in
het Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje van 1860 bl. 135 werd
opgenomen.
Waren alle deze bijdragen van wetenschappelijken aard
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en getuigden vele van veel studie en scherpzinnigheid, van geheel andere strekking
was zijn open brief aan Mr. B.J. van Hugenpoth tot den Beerenclaauw. Deze heer,
hooggeplaatst in de magistratuur, had in 1861 een werk het licht doen zien, getiteld
De Kloosters in Nederland dat zeer veel gerucht maakte, en waaraan binnen enkele
weken reeds een 4e druk ten deel viel. De schrijver kwam daarin tot de conclusie,
dat de kloosters, als bestaande in strijd met de wettelijke verordeningen, bij de wet
moesten worden geregeld en de oprichting van en de schenkingen aan die inrichtingen
bij de wet moesten worden verboden en gestraft.
Waar dit in zijn oog eene aanranding van de vrijheid van Nederlandsche burgers
betrof, eene vrijheid door de Grondwet gewaarborgd, is het niet te verwonderen, dat
Hubrecht als altijd strijdvaardig dadelijk de pen opnam. In een brochure, in den vorm
van een open brief, en getiteld De Kloosters in Nederland en de vrijheid van belijdenis
achtte hij alle beperking door den wetgever van de vrijheid tot oprichting van
kloostervereenigingen en van hare bevoegdheid tot eigendomsverkrijging in stelligen
strijd met de Grondwet en de bij deze gewaarborgde vrijheid van belijdenis. Het was
er echter verre van, dat zijn betoog, hoe overtuigend ook, algemeene instemming
ondervond. Thans zijn die brochures bijna vergeten, doch de geschiedenis der laatste
tientallen van jaren stelde Hubrecht in het gelijk en wanneer men thans na veertig
jaren op dezen warmen strijd terugziet, is er wel reden om zich te verbazen, dat toen
zoovelen nog de inzichten van den Heer van Hugenpoth deelden.
Niet van strijdlust, ook niet van litterarische bekwaamheid, maar van uitnemend
talent van compileeren en juisten blik in hetgeen door velen gewenscht was ge-
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tuigde zijne in 1863 uitgegeven ‘roode’ Grondwet, waarin hij eene uitgaaf bewerkte
der Grondwet van 1848. Bij den tekst, in roode letter gedrukt, was gevoegd de tekst
van de Schets van Gijsbert Karel van Hogendorp, van de Grondwet van 1815, van
1840, van het voorstel der negen leden van 1844 en van het ontwerp der
Staatscommissie van Maart 1848. Het doel, eene dikwijls noodzakelijke vergelijking
gemakkelijk te maken, werd volkomen bereikt.
Als antwoord op een schrijven aan Thorbecke, waarbij dezen een exemplaar werd
aangeboden, ontving Hubrecht van den staatsman, die niet mild was met loftuitingen,
het volgend schrijven: ‘Haag, 9 Nov. 1863. Gij hebt, Wel-Edelgestrenge Heer, eene
schoone gedachte op het regte tijdstip ten uitvoer gelegd. Deze illuminatie der
Grondwet schijnt mij eene waardiger feestviering, dan zoo menige andere, en zal
den 17en overleven. Mij hebt gij een prachtig, treffend gedenkstuk vereerd, dat, na
mij, mijnen zoon boven alle albums zal aanbevolen zijn.
Ontvang de betuiging van mijnen hartelijken dank bij die van de hoogachtende
vriendschap, waarmede ik de eer heb te teekenen, UWed.Gestr. dv. (get.) Thorbecke’.
In 1880 verscheen een tweede druk, te Rotterdam bij Otto Petri; in 1887 na afloop
van de herziening der Grondwet, eene derde te 's-Gravenhage bij de Gebr. Belinfante.
Deze laatste uitgave geeft echter alleen den tekst der Grondwetten, niet dien der
Schets of van de voorstellen van 1844 en 1848.
Intusschen bleef zijne werkzaamheid en bekwaamheid niet onopgemerkt en werd
hem in ergeren of meer uitgebreiden kring menige betrekking opgedragen, hetzij
door de Regeering van Rotterdam, hetzij door het vertrouwen zijner medeburgers.
Daaronder mogen vermeld worden
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het lidmaatschap der Pl. Schoolcommissie, dat hem in 1857 werd aangeboden en dat
der Provinciale Staten in 1859. Met zijn gewonen ijver nam hij deel aan de
beraadslagingen in de Vergaderingen der Staten en velen herinneren zich nog de
welsprekende redevoeringen, die hij dáár uitsprak, redevoeringen even rijk van inhoud
als schoon van vorm.
Intusschen was zijne praktijk als Advokaat, hoezeer aangroeiend en winstgevend,
niet voldoende om hem de kosten te vergoeden verbonden aan een eveneens
aangroeiend gezin.
In 1853 was zijn oudste zoon, Ambrosius Arnold Willem, thans Hoogleeraar te
Utrecht, geboren; in 1855 Abrahamina Arnolda Louisa, de hoogstbegaafde en
talentvolle gade, eerst van Prof. F.C. Donders, thans van den Heer A. Grandmont;
voorts drie zoons, allen jong gestorven en zijne dochter Maria, die hem later zijn
lijden zoo liefderijk kon helpen dragen en verzachten.
Gaarne nam hij dan ook het aanbod aan, hem van bevriende zijde gedaan, om als
secretaris en raadgevend lid op te treden van de in 1863 opgerichte Rotterdamsche
Bank.
Weinig vreugde zou hij echter daarvan beleven.
Reeds spoedig ontstond er tusschen het Bestuur en wel speciaal tusschen den
Secretaris en de Commissarissen groot verschil van gevoelen, eerst naar aanleiding
van het in het leven roepen van eene commanditaire Vereeniging en van eene bijdrage
van Hubrecht in het Bijblad van den Economist geplaatst, maar ook omtrent de wijze,
waarop de Bank werkte en de middelen die zij daarbij gebruikte, eene wijze van
werken, die de Bank op een weg bracht, geheel afwijkend van dien door
Commissarissen gewenscht.
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Wanneer men het machtige lichaam der Rotterdamsche Bank van heden ziet, kan
men zich moeilijk voorstellen, dat ook deze, (het is reeds bijna 40 jaren geleden!)
hare groote moeilijkheden gehad heeft en in omstandigheden verkeerde, die velen
voor haar blijvend bestaan bezorgd maakte. Het ligt niet op mijn weg de geschiedenis
der Rotterdamsche Bank te schrijven, noch in het breede aan te wijzen, waardoor de
geschillen tusschen de Commissarissen en het Bestuur steeds heviger werden en
eindelijk dit laatste en daaronder ook Hubrecht, ofschoon deze slechts adviseerend
lid was, ontslag verzocht.
Ofschoon het gevraagd ontslag aan één der Directeuren dadelijk verleend werd,
bleven op verzoek van Commissarissen en van eene Commissie van onderzoek uit
de deelhebbers, de andere leden van het Bestuur en ook Hubrecht in functie tot de
maand April van het volgende jaar 1869.
Gedurende dien tijd bleven de leden en de Secretaris echter het mikpunt van vele
en onwaardige aanvallen, vooral in dagbladen, waartegen wel krachtig werd
opgekomen o.a. door een der grootste en meest geachte handelaren uit Rotterdam
en door de Commissarissen der Bank zelf, die voorstelden een tegenschrift te doen
verschijnen, waarbij de goede trouw der aangevallenen boven allen twijfel werd
gesteld, doch met trots werd elke openlijke rehabilitatie tegen anonieme
beschuldigingen van de hand gewezen en de eenige hulp gezocht in eene publicatie
van alle gewisselde brieven en bescheiden.
Deze tijd is voor Hubrecht wel de treurigste van zijn leven geweest. Reeds vroeger
had de dood zijne woning bezocht en hem een kind ontroofd, doch in 1863 trof hem
tweemaal dezelfde ramp. In den aanvang van dat jaar werd hem een jongen van zes
en in den zomer
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daarna een van twee jaar ontnomen en wie de eerbiedwaardige en lieve moeder
gekend heeft en weet, hoe het verlies dier kinderen eene droefheid heeft medegebracht,
die eigenlijk nooit geheel verdwenen is, kan ook begrijpen, hoe groot de schaduw
was, die toen op het huisgezin was geworpen.
Menige band van vriendschap, hoog op prijs gesteld, werd verbroken in den
heftigen strijd over de Bank; de praktijk, die natuurlijk opgeofferd was, zou moeilijk
weer op te vatten zijn, en ernstig sprak Hubrecht er van thans Rotterdam te verlaten
en ergens stil buiten te gaan wonen en zich dáár geheel aan litterarischen arbeid te
wijden.
Of hij zich daarbij gelukkig gevoeld zou hebben, zelfs of hij geslaagd zou zijn,
valt te betwijfelen. Het lag niet in Hubrechts aard een stil, beschouwend leven te
leiden, evenmin als het met zijn karakter overeenkwam zijne krachten te geven aan
finantieele zaken op een stil koopmanskantoor. Hij had behoefte aan strijd. Aan het
hoofd van een groot dagblad met dagelijksche polemiek over allerlei vragen van den
dag, in de Volksvertegenwoordiging, in den voortdurenden strijd over beginselen en
begrippen, ware veeleer zijn plaats geweest. Zijn kennis en scherpzinnigheid, zijn
groot talent in het voeren van het woord, zijne kalmte in het debat, die hem nooit
verliet en die hem nooit toeliet dat hij zich, zelfs bij de scherpste tegenspraak,
geprikkeld toonde, waren daarvoor onschatbare eigenschappen en zijne, hem wel
eens verweten neiging om kwestiën te zoeken, zelfs meer of min paradoxale stellingen
te verdedigen, had hem daarbij niet geschaad.
De omstandigheden brachten dit echter niet mede. Wel was daarvan vroeger sprake
geweest en was hij in 1862 door de liberale partij te Gouda als candidaat voor het
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lidmaatschap der Tweede Kamer gesteld tegenover den Heer Hoffman, doch hij had
de meerderheid niet kunnen verkrijgen.
In de moeilijkste oogenblikken van den kamp in de Bank had zijn strijdlustige geest
hem toch niet verlaten.
In 1865 trok hij in de Bijdragen te velde tegen Prof. Buys, die de stelling, dat elk
afgevaardigde der Staten Generaal de geheele Nederlandsche Natie vertegenwoordigt,
eene onware en gevaarlijke fictie had genoemd. In eene bijdrage: Iets over de
Staten-Generaal trad hij tegen deze bewering op en noemde haar in strijd met ons
staatsrecht, veroordeeld door de Grondwet en eene der gevaarlijkste klippen voor
het Gemeenebest. Dit stukje in 1865 geschreven zou wellicht ook thans nog wel eens
de herlezing waard zijn.
In 1864, toen na de beruchte ‘motie Keuchenius’ de beschuldiging meermalen
werd gehoord, dat die motie af te keuren was, omdat de Koning zelf daardoor werd
getroffen, herhaalde Hubrecht, ofschoon nogmaals gewijzigd, nog eens in eene
brochure, getiteld: De onschendbaarheid des Konings (uitgegeven bij Otto Petri),
hetgeen hij vroeger over dat onderwerp had geschreven in de Bijdragen.
Maar heviger werden in October van het jaar 1867 de Ministers bestookt in een
vlugschrift: Het Ministerie. Een woord uit het Volk aan de Staten-Generaal bij de
begrooting van 1868 (Amsterdam bij Loman en Verster). Het verscheen zonder den
naam des schrijvers, doch uit den eigenaardigen en geestigen stijl, die al het
geschrevene door Hubrecht kenmerkte zoodra deze polemisch optrad, bleek het
duidelijk, dat het geschrift van geene andere dan zijne hand was. Krachtig werd hier
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aangedrongen op verwerping der begrooting om het Ministerie, dat zijns inziens
ongrondwettig gehandeld had, tot aftreden te dwingen.
Behalve eenige boekbeoordeelingen, verschenen nog van hem eenige, vooral toen,
lezenswaardige bijdragen in de Economist o.a. over de Katoenindustrie te Amsterdam;
en Een Indisch Parlement, waarmede bedoeld werd de Kamer van Koophandel en
Nijverheid te Batavia; over Gouvernementswisseltrekking, enz.
Gelukkig was het er verre van, dat Hubrecht zich als kluizenaar buiten het werkend
leven der maatschappij zou gaan vestigen.
De reputatie van zijne bekwaamheid was reeds verre buiten Rotterdam bekend
geworden en toen de gewichtige betrekking van Secretaris-Generaal bij het
Departement van Binnenlandsche Zaken openviel, aarzelde de toenmalige Minister
van Binnenlandsche Zaken, Mr. C. Fock niet lang om aan den Koning Mr. Hubrecht
als zoodanig voor te dragen.
De daarop gevolgde benoeming baarde alom groote verbazing, en met
bekommering vroeg men zich in regeeringskringen af, misschien ook wel met eenige
jaloezij, daar vele anderen waren voorbijgegaan, hoe het moest gaan aan dat
uitgebreide Departement, nu daar iemand aan het hoofd werd gesteld, die geheel
vreemd aan regeeringszaken en onbekend met den loop zelfs der geringste zaken,
overal zich zou stooten, overal tegenwerking zou ondervinden en geheel onbekwaam
zou blijken iets goeds te doen. Spoedig bleek het, dat zij die zóó dachten, zich
schromelijk vergisten.
Volgens hetgeen mij van bevoegde zijde werd medegedeeld, schijnt het, dat
niettegenstaande er vele hoogst
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bekwame ambtenaren aan het Departement verbonden waren, er toch vele misbruiken
waren ingeslopen, dat er weinig samenwerking, weinig verband tusschen de
werkzaamheden der verschillende Afdeelingen bestond, maar dat vooral de wijze,
waarop eene regelmatige behandeling der zaken behoorde geregeld te zijn, zeer veel
te wenschen overliet en tot menigvuldige en ernstige bezwaren aanleiding gaf.
De nieuwe Secretaris-Generaal, aan wien organiseerend talent en kracht van
optreden geenszins bleken te ontbreken, maakte hieraan spoedig een einde. Hij regelde
en reglementeerde zooveel in de huishoudelijke zaken van het Departement en was
zóó gestreng bij de uitvoering der gegeven voorschriften, dat velen de schrik om het
hart sloeg. Maar spoedig ontwaarde men, dat die voorschriften werkelijk goed waren
en verreweg het meerendeel der ambtenaren, niets liever wenschende dan dat het
werk goed en ordelijk zou geschieden, schikte zich gaarne naar de gegeven bevelen,
en die dit niet verkozen te doen, hadden weldra uitgediend. Het mag wel als eene
stilzwijgende hulde aan Hubrecht gebracht, beschouwd worden, dat de door hem
ingerichte organisatie ook later elders ingevoerd is en nog steeds de meeste redenen
tot tevredenheid geeft.
Zijn optreden was zóó krachtig en zijn invloed zóó groot, dat één der Ministers
van hem getuigde ‘dat het Hubrecht gelukt was om in het geheele Departement, van
den bode af tot en met de Afd. Chefs een geest van orde en toewijding te brengen,
waardoor niet alleen de geleidelijke afdoening van zaken in hooge mate werd
bevorderd, maar die tevens in de opvatting en de toepassing van de beginselen en
den geest onzer organieke wetten eene zekere mate van eenheid verbond en eene
consequentie had teweeggebracht, die met het oog op
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de inrichting van het veel omvattend Departement en op de persoonlijkheid en
hierarchische positie van de hoofden der Afdeelingen, heenwees naar groote
doorzettende kracht, gepaard aan eene mate van kennis, die erkenning en waardeering
moet gewekt hebben bij het beste deel der ambtenaren’. Hubrecht was zeer gestreng,
kort en wilde nooit van tegenspraak weten. Maar hij was rechtvaardig en billijk en
trok zich de belangen van het Departement, evenzoo als die der ambtenaren zeer aan,
zoowel in als buiten den dienst, gelijk door menigeen ondervonden is. Dat hij echter
sommigen wel eens voor het hoofd moest stooten en zich menigen vijand gemaakt
heeft, is begrijpelijk, maar de genegenheid en vriendschap van de meesten der
ambtenaren is gebleven tot de laatste oogenblikken, die Hubrecht op het Departement
doorbracht, en met groot leedwezen zag men hem van daar heengaan na eene
werkzaamheid van meer dan 22 jaren.
Van de Regeering ontving hij reeds in 1873 de zeker niet onverdiende
onderscheiding eener benoeming tot Ridder in de orde van den Nederlandschen
Leeuw; in 1876 werd hij afgevaardigd om de Nederlandsche Regeering te
vertegenwoordigen op het Congrès d'Hygiène et des Sciences sociales te Brussel,
waar hij het Discours de clôture hield. (Compte-rendu p. 117). Kort daarna werd hij
door den Koning van Italië benoemd tot Commandeur in de orde van de Kroon van
Italië en in 1881 ontving hij het Kommandeurskruis van de Eikenkroon bij gelegenheid
eener Tentoonstelling van schilderijen in de Gothische Zaal, waar hij eene der eerste
plaatsen bij de regeling had vervuld. In datzelfde jaar werd hem het eerelidmaatschap
aangeboden van de Ned. Vereeniging voor Psychiatrie en in 1879 het lidmaatschap
der Société médico-psychologique te Parijs.
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De zeer drukke werkzaamheden aan de betrekking van Secretaris-Generaal verbonden
verhinderden echter Hubrecht niet, zijne krachten ook aan andere zaken te wijden.
Met anderen waaronder de HH. J. Kuypers, Mr. F.B. Coninck Liefsting, Mr. A.A.
de Pinto, A.W. Ph. Weitzel, A.v.d. Velde, richtte hij in 1876 de Vereeniging ‘Eigen
Hulp’ in den Haag op en als Voorzitter van het Hoofdbestuur wist hij door woord
en daad de denkbeelden ingang te doen vinden, die aan die Vereeniging zoo grooten
bloei verschaften. (Zie o.a.N. Rott. Courant van 1 Juli 1877). In de eerste
jaarvergadering kon hij al op het succes wijzen, dat meer dan 7000 leden tot de
Vereeniging waren toegetreden en daarvan de voordeelen genoten. Het is hier de
plaats niet om over het verdere werken der Vereeniging of van hare voorof nadeelen
in de Haagsche samenleving uit te wijden. Daarvoor zal beter gelegenheid bestaan,
wanneer de geschiedenis dier Vereeniging, wier voorbeeld ook in vele andere plaatsen
gevolgd werd, zal geschreven worden. Hier zij er alleen de aandacht op gevestigd,
dat Hubrecht zich geene bezwaren ontveinsde en gewaarschuwd heeft tegen al de
nadeelen, die uit eene Vereeniging als ‘Eigen Hulp’ zouden kunnen voortspruiten,
indien niet strikt vastgehouden werd aan de beginselen, die den grondslag der
oprichting waren geweest.
Zijne pennevruchten bepaalden zich in dezen tijd vooral tot dagbladartikelen,
wanneer zijn rechtsgevoel door eenig bericht gekrenkt werd of eenige wet, in zijn
oog, geschonden. Dan greep hij dadelijk naar de pen en hetzij in scherp betoog, hetzij
met bijtende satire tastte hij den vijand aan. Vóór mij ligt een stapel couranten, die
van zijne voortdurende strijdvaardigheid getuigden. Ik vat daaruit Het Vaderland
van 20 Juni 1877: Wat

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

97
de Kiezers gedaan hebben, den Spectator van 4 Dec. 1880 over ‘Men’ in de Verslagen
der 2de Kamer, Spectator van 12 Maart 1887 over De taal der wetten, De Kerkelijke
Courant van 21 Oct. 1876, over De restauratie van oude kerken, Handelsblad van
14 Mei 1888, over De 15 Dwarskijkers, of het Reglement van Orde van de 2de Kamer,
enz.
In 1879 echter trok hij op ernstiger wijze ten strijde eerst in een artikel in het
Handelsblad onder het opschrift van Holland in Last, sedert gevolgd door een krachtig
opstel in het Handelsblad van 3 Febr. 1880, door zijne nog niet vergeten brochure
onder dienzelfden titel en in 1881 door Rijnland in Last.
Tot voor korte jaren had steeds terecht of te onrecht het beginsel gegolden, dat de
Zuidelijke Lekdijken nooit hooger mochten worden gemaakt dan de
Noorder-Lekdijken en vooral de Lekdijk-bovendans, ja zelfs aanmerkelijker lager
dan deze moesten blijven, opdat bij hoog rivierwater de landen aan de noordzijde
der Lek gelegen, waar behalve Utrecht, gansch Rijnland en Amstelland en zelfs
Delfland en Schieland en onze meeste groote steden gelegen zijn, aan geen gevaar
voor overstroomingen zouden blootgesteld worden. De bestuurders der
Zuider-Lekdijken waren echter verre van ingenomen met dergelijke beperking van
hun plicht om de aan hun zorgen toevertrouwde belangen te beveiligen en namen
het besluit die dijken vrij wat hooger en sterker te maken. Op de plannen daartoe
verkregen zij de goedkeuring der Regeering en de verhooging kwam tot stand. Wilde
men nu, en de noodzakelijkheid dwong er toe, de veiligheid der landen benoorden
de Lek gelegen, waarborgen, dan moesten ook de dijken aldaar, en wel meer in 't
bijzonder de Lekdijk-bovendams op zoodanige wijze verhoogd en
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verzwaard worden, dat de voorrang boven de Zuiderlekdijken gehandhaafd werd.
Het behoeft geen betoog, dat aan zoodanige verhooging en verzwaring groote
kosten gepaard waren en menig jaar was reeds voorbijgegaan met overleggen en
raadplegen door wie, en op welke wijze de gelden zouden bijeengebracht worden
om het Hoogheemraadschap van den Lekdijk-bovendams, dat billijkerwijze toch
niet verplicht kon worden alleen de ook voor vele anderen vruchtdragende kosten te
dragen, in staat te stellen het werk tot stand te brengen.
De schrijver van Holland in Last, die met zijne gewone helderheid in dagblad en
brochure de zaak uiteenzette ‘voor allen, die eenigen omslag betalen in de
Hoogheemraadschappen van Rijnland, van Amstelland en van den
Lekdijk-bovendams’, was de meening toegedaan, dat de Regeering zelve door het
goedkeuren van het verhoogen der Zuiderlekdijken de oorzaak was van de
noodzakelijkheid van het verhoogen van de Noorder-Lekdijken, en dat geen
waterschapsbestuur, geen Provinciën hier hadden te betalen, maar dat alle kosten ten
laste van de Regeering moesten worden gebracht.
Na den langdurigen strijd schijnt het wel, dat vele belanghebbenden dit gevoelen
van den Heer Hubrecht deelden, maar ik heb nergens sporen gevonden, dat dit ook
het geval was bij de Regeering, en toen in den winter van 1879 op 1880 het water
wederom in de Lek steeg tot nabij den kruin der dijken, vatte Rijnland, gesteund
door de Provinciale Staten van Noordholland, de koe bij de horens en beloofde met
Amstelland aan den Lekdijk-bovendams op zekere voorwaarden een groot subsidie,
indien dat waterschap het belangrijk werk deed uitvoeren. Het Bestuur daarvan
vereenigde zich met die voorwaarden
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en toen was spoedig een eind gemaakt aan al de overleggingen, besprekingen,
twistgeschrijven, enz.1 die jaren lang, gelukkig blijkens de uitkomst niet te lang, de
hoofden en pennen hadden beziggehouden.
Het gevaar, waarop ook Hubrecht zoo krachtig gewezen had, was geweken en
ieder kon thans, nu het werk was tot stand gebracht, achter den hoogen en zwaren
dijk gerust en tevreden het hoofd nederleggen.
Gerust, ja, maar tevreden? Hubrecht zeker niet.
In 1881 zag van zijne hand eene brochure het licht getiteld thans: Rijnland in Last,
waarin hij betoogde, dat hetgeen door Rijnland gedaan was, de verkrachting was der
allereerste beginselen van ons waterstaatsrecht. Reeds had hij zich ter zake gewend
tot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en die van Noord-Holland met voor hem
ongunstig gevolg; reeds was hij in beroep gekomen bij de Kroon, doch dáár
niet-ontvankelijk verklaard, maar het zou geheel tegen het karakter van Hubrecht
geweest zijn te zwijgen en te berusten, zoolang hij nog eenigen weg openzag om op
te komen, waar naar zijne meening aan de wet tekort werd gedaan. Geen gekwetste
eigenliefde was daarbij in het spel; nimmer toch heeft hij zich gekwetst of gegriefd
getoond, al werd zijne meening niet gedeeld, of al werd zijn raad

1

Behalve de bovenvermelde brochures van Mr. Hubrecht verschenen van dit onderwerp o.a.
de volgende geschriften: Is Holland in Last? Utrecht, J.S. Beyers, 1879.
Watervrede, door R.J.P. Tutein Nolthenius, Amsterdam, Scheltema en Holkema, 1880.
Ligt Holland bloot voor Watersnood, door P.M. Montijn, Gouda bij H. Goorissen 1879 en
in de Gids van 1881 No. 5 een bijdrage van Jhr. Mr. J. Röell over het in 1880 te 's-Gravenhage
bij Mart. Nijhoff verschenen werk van den Ingenieur bij 's-Rijks Waterstaat J.W. Welcker
over den Noorder-Lekdijk-bovendams en de doorsteking in den Zuider-Lekdijk bij Culemborg
1803-1813.
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verworpen, maar werd in zijne opvatting de wet geschonden, dan gaf hij nimmer toe.
Straks, in 1898, zou hij daarvan een ander voorbeeld leveren.
In Maart 1881 kwam hij met eenige ingelanden van Rijnland bijeen, om de vraag
te behandelen of er niet een geheel nieuw waterschap behoorde opgericht te worden,
waardoor op wettelijke wijze een deel van den Noorderlekdijk ten laste van Rijnland
zou komen. Eene commissie van praeadvies tot onderzoek dezer zaak werd benoemd
en in Januari 1884 werd dit praeadvies, geheel van de hand van Hubrecht, uitgebracht.
Ook bij die Commissie schijnt hij voor zijn denkbeeld geen instemming te hebben
verkregen, zelfs werd de wenschelijkheid van een nieuw waterschap, zijn voorstel,
ontkend, maar andere middelen werden voorgesteld om herhaling van de voorgevallen
gebeurtenissen te voorkomen. De wenschen der Commissie werden belichaamd in
een adres aan den Koning en aan de beide Kamers der Staten-Generaal. Op dat adres
volgde een ongunstige beschikking en daarmede werd de zaak begraven, zeer tot
leedwezen van Hubrecht, die de doode nooit vergeten kon en nog na vele jaren niet
dan met vuur over de verloren campagne kon spreken.
In 1879 werd door hem een prospectus in het licht gezonden betreffende eene
uitgave der Onderwijswetten in Nederland en hare uitvoering. Dit werk zou zijn eene
‘administratieve verzameling van alles wat daarop (nam.: op die wetten) betrekking
heeft’ en werd uitgegeven met machtiging van den Minister van Binnenlandsche
Zaken, en met aanteekeningen voorzien van zijne hand. De uitgave had plaats bij H.
Stemberg te 's-Gravenhage.
Niet gering was de deelneming, maar toch werd de uitgave, helaas! reeds na een
paar jaren gestaakt daar
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de opvolger van den Minister bezwaren maakte voor verdere uitgaaf de vereischte
machtiging te geven.
Het is mij niet met juistheid bekend, welke redenen den Minister daartoe noopten
en men mag niet anders dan vooronderstellen, dat deze gewichtig genoeg waren om
aan deze hoogst belangrijke uitgave een einde te maken. Niettemin is het zeker, dat
daardoor weinig dienst werd gedaan aan allen, die belangstelden in het onderwijs of
aan de uitvoering der onderwijswetten medewerkten. Eene verzameling toch van
wetten, besluiten en aanschrijvingen, zooals die voor den Waterstaat, voor de
Spoorwegen, voor de Belastingen en andere onderwerpen bestaat, schijnt eene zaak
van algemeen belang en nog steeds wordt door menigeen verlangend uitgezien naar
dergelijk hulpmiddel bij de behandeling van onderwijszaken, zij het dan ook op
minder uitgebreiden en kostbaren voet ingericht.
In 1888 vindt men van zijne hand in het door hem bij de Erven Bohn uitgegeven
Jaarboek voor het onderwijs voor 1889 eene geestige bijdrage, getiteld Examenfurie.
Ernstiger was hij in zijne, in datzelfde jaar, niet in den handel verschenen vlugschrift
Suum cuique, waarin hij een waardig en klemmend protest indiende tegen het
voornemen der Regeering om het Weduwenfonds voor de Ambtenaren der
Departementen in de schatkist te storten, al geschiedde dit met behoorlijke
schadevergoeding aan de rechthebbenden.
Ook elders, in dagbladartikelen trad hij voor datzelfde belang op, maar zonder het
doel te bereiken, dat hij zich voorgesteld had, en waarvoor hij alleen ter wille van
het beginsel stond. Immers van den aanvang af stond het vast, dat geen der toenmalige
ambtenaren eenig geldelijk nadeel door den voorgedragen maatregel zou ondervinden.
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Na gedurende ruim 22 jaren de betrekking van Secretaris-Generaal bekleed te hebben,
werd hem door den Minister Tak van Poortvliet het lidmaatschap van den Raad van
State aangeboden en werd hij den 17en October 1891 door de Koningin-Regentes tot
die betrekking benoemd, die hij tot zijn dood vervuld heeft.
Ofschoon zijne werkzaamheden in dat Staatslichaam geheel binnen de gesloten
deuren bleven, kon hij toch niet nalaten zijn stem ook in het publiek te doen hooren,
waar hij meende dat eenige Wet geschonden of eenig Staatsbelang veronachtzaamd
werd.
Zoo greep hij naar de pen, toen in 1894 de Regeering eene Wet had voorgedragen
tot toepassing van art. 144 der Grondwet op de gemeenten Opsterland en
Weststellingwerf en trok hij in eene brochure, getiteld: Ons gemeenterecht in gevaar,
door Menenius Agrippa, te velde tegen hetgeen hij meende eene schending te zijn
voor de autonomie der gemeenten.
Ook bij gelegenheid van de aanvaarding der Regeering door H.M. de Koningin,
meende hij (en hier was het een ernstiger betoog), dat niet met de gevorderde juistheid
de bepalingen der Wet, en dat wel van de Grondwet, waren nageleefd.
In de Gids van Febr. 1898 kwam hij in eene korte bijdrage onder den titel van
Aanteekeningen en opmerkingen op tegen de wijze, waarop openbaar gemaakt werd,
dat de plechtige beëediging en inhuldiging van H.M. de Koningin zou plaats hebben
op den 6en September daaraanvolgend. Die bekendmaking was geschied door eene
eenvoudige en ongeteekende kennisgeving in de Staatscourant van 8 December 1897,
terwijl Hubrecht van meening was, dat een Besluit omtrent die gebeurtenis, door de
Grondwet voorgeschreven, had moeten
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genomen worden door de Koningin, als Koninklijk Besluit onder contreseign van
den Minister van B.Z.
Het stukje baarde nogal opzien.
In de pers werd het zeer verschillend beoordeeld.
Sommige bladen o.a. Het Vaderland bestreden Hubrecht, de Standaard daarentegen
deelde zijn gevoelen. Een ander der groote bladen noemde de opmerking klein en er
waren er velen, die deze meening deelden, zelfs onder de vrienden van Hubrecht, en
hij moest wel eens de opmerking hooren, dat er niet anders, dan geschied was, kon
gehandeld worden en dat het verkeerd was thans ‘roet in het eten te gooien’.
Maar dergelijke argumenten hadden op Hubrecht niet de minste kracht. Als motto
had hij bij den titel geplaatst de woorden van Shakespeare, Winterstale act. 1 Sc. 1:
‘Believe me, I speak as my understanding instructs me and as my honesty puts it to
utterance’, en waar naar zijn oordeel het al te inheemsch opportunisme geenerlei
sympathie verdiende, kon zijne honesty niet zwijgen, als hij maar eenig spoor zag
van hetgeen, zijns inziens, wetschennis, laat staan grondwetschennis was.
Spoedig gaf hij dan ook daarvan wederom het bewijs, toen bij K.B. van 5 Aug.
1898, onder contreseign van den Minister van B.Z., geplaatst in de Staatscourant van
den 9en Augustus, de beide Kamers der St. Generaal tot eene openbare en vereenigde
Vergadering werden opgeroepen.
Aan alle zijden zag Hubrecht hier terzijdestelling van de Wet.
Niet alleen had de oproeping moeten geschieden door den Voorzitter der Eerste
Kamer, maar het Besluit had ook door den Minister van Justitie gecontrasigneerd in
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het Staatsblad geplaatst moeten worden, terwijl bovendien het Besluit niet door de
Koningin-Regentes genomen had mogen worden.
In een stukje onder denzelfden titel als het vorige, gedateerd 14 Aug. 1898 en
geplaatst in de Gids van September 1898 kwam hij met deze bezwaren voor den dag
en beantwoordde hen, die zijne vroegere bezwaren ‘klein’ genoemd hadden, met de
woorden: ‘wie in de vervulling van staatsplichten spreken mocht van kleinigheden,
waarop het niet aankomt, wil de roerpen uit handen gegeven zien, van wien geroepen
is die te hanteeren; hij springt lichtzinnig om met de hoogste belangen van Vorst en
Vaderland’.
Hoe ernstig Hubrecht echter alles meende, hoe hij het als een moeilijken en duren
plicht beschouwde juist in die dagen met zijne bezwaren voor den dag te komen,
door weinigen werd zijn gevoelen gedeeld of gewichtig genoeg geacht, om zich op
zijn voorbeeld van deelneming aan de plechtige Inhuldiging te onttrekken.
In 1899 in het Meinummer van de Gids van dat jaar schreef hij eene studie over
Kiesrecht en Onderwijs, waarin hij in zijn gewonen levendigen en helderen stijl
ernstig te velde trekt tegen den strijd door verschillende kerkgenootschappen gevoerd
buiten hun gebied en op staatkundig terrein en de heillooze gevolgen daarvan schetst
op de regeling van ons Lager Onderwijs; hoe door verkeerde toepassing van hetgeen
men de neutraliteit van het Onderwijs was gaan noemen, de eigenlijke Volksschool
in discrediet gebracht en ook werkelijk ongeschikt voor haar doel is geworden; hoe
men geheel te vergeefs in 1887 door het betalen van geld aan de kerkgenootschappen
getracht heeft een eind aan dien strijd te maken, maar hoe die maatregel zoowel voor
de
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openbare als voor de bijzondere scholen nog nadeeliger heeft gewerkt. Hij betoogt
dat die strijd ter wille der school, ter wille der jeugd moet ophouden en dat het middel
daartoe slechts te vinden is in het opheffen der Openbare School zooals die thans
bestaat en het subsidieeren of zoo noodig betalen van alle Bijzondere Scholen,
behoudens enkele uitzonderingen, door den Staat, terwijl deze slechts enkele scholen,
door den schrijver Politiescholen genoemd, zou moeten oprichten en in stand houden.
Terwijl op die Bijzondere Scholen in alles onderwijs zou kunnen gegeven worden,
wat de ouders der leerlingen wenschen, zou de Politieschool slechts bepaald blijven
tot de meest noodzakelijke vakken van het L.O. en bestemd zijn voor diegenen, die
door den in uitzicht gestelden leerplicht genoodzaakt school te gaan, geen geld of
geene gelegenheid zouden hebben, andere scholen te bezoeken.
Er klinkt in deze studie een uiterst droevige toon. Al wie Hubrecht gekend heeft,
weet hoe warme voorstander hij altijd geweest was van ons Volksonderwijs, hoeveel
schoons hij verwachtte van de Wet van 1857; hoe hij het bejammerde, toen hij zag,
dat langzamerhand de verwachtingen, die hij en zoovelen met hem gehad hebben
om dat onderwijs te houden buiten de in de maatschappij bestaande verdeeldheid op
godsdienstig gebied, teleurgesteld werden en onmogelijk te vervullen bleken, door
die verdeeldheid, veelal ook ten gevolge van herlevende en steeds tot grooter
bewustheid komende overtuiging op godsdienstig gebied.
Nog hoopte hij in 1878, dat de Wet, door zijn vriend Kappeyne tot stand gebracht,
de Openbare School met hare ‘neutraliteit’ zou redden; doch ook die hoop zag hij in
rook verdwijnen en in 1887, toen velen meenden,
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dat de schoolstrijd, zooal niet geeindigd toch ‘geapaiseerd’ zou worden, deelde hij
die meening niet maar sloeg het met bekommering gade, dat hetgeen thans nog edel
in den strijd was, opgeofferd werd aan de uitkeering van geld, eene uitkeering, door
hem voor de ééne partij onrechtvaardig, voor de andere vernederend genoemd. Alle
illusiën bleken voor hem verdwenen en zich verder dan ooit ziende van hetgeen hij
zich als het ideaal van het Volksonderwijs had voorgesteld, meende hij, tot het
beeindigen van den strijd, die voor het geheele Nederland ook in de verre toekomst
noodlottig zou worden, zijn laatste toevlucht te moeten vinden in het geheel verlaten
van den tot nu toe gevolgden weg, de opvoeding der jeugd over te laten aan het
Bijzonder Onderwijs, de Openbare School zoo goed als af te breken en die alleen te
bestemmen voor dat deel, dat door hem als eene soort van parias gedacht werd.
Het is min of meer droevig te noemen, wanneer iemand met een leven achter zich
als Hubrecht had, zich genoopt gevoelt door den loop, dien de zaken namen, tot eene
overtuiging te komen, geheel afwijkende van eene vroegere, en men hem de schepen
ziet verbranden, waarmede hij zoo vele gevaren heeft doorstaan, zoovele stormen
doorworsteld heeft.
Maar men behoort bij zijne ernstige betoogen zich ook de vraag te stellen, of voor
hem, waren zijne denkbeelden toegepast, nog niet grootere teleurstellingen zouden
zijn weggelegd. Zou werkelijk de schoolstrijd geeindigd zijn? Zou de strijd tegen
den Staat, tegen de Openbare School gevoerd, nog niet veel sterker zijn ontbrand
tusschen de Bijzondere Scholen onderling? Zou de Staat ooit bij machte zijn gebleken
te voldoen aan steeds talrijker eischen om splitsing en nog eens splitsing, gesteld
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door kerkgenootschappen, vereenigingen, stichtingen enz.? Zou ooit vrede op het
gebied van het Onderwijs zijn tot stand gebracht, waar de overtuiging, dat het kind
juist op school in eenige godsdienstige richting, hetzij positief, hetzij in
tegenovergestelden zin, behoort te worden opgevoed, eene overtuiging dán in geen
opzicht door geldelijk bezwaar getemperd, meer dan ooit op den voorgrond zou
komen? Zou de schoolstrijd ophouden ten opzichte van die politieschool voor de
parias, juist waar het de armsten geldt, voor wie godsdienstig onderricht nog wel het
meeste, zeker niet in mindere mate dan voor anderen zou noodig schijnen? Zou
zonder strijd het onderwijs voor dezen lager mogen staan? Het schijnt te mogen
betwijfeld worden.
Het was er echter verre van dat Hubrecht den twijfel deelde. In 1901 toch, toen
de Leerplicht ingevoerd en eene herziening der Wet op het L.O. in uitzicht gesteld
werd, kwam hij op de zaak terug in eene brochure Het Lastige Punt, te 's-Gravenhage
bij de Gebr. Belinfante, waarin hij nader betoogde in welke mate dat ‘Lastige Punt’,
de neutraliteit, een onmogelijke eisch, een verderf was geweest niet alleen van het
Lager Onderwijs, maar van onzen geheelen politieken toestand en dat alles moest
aangewend worden om die neutraliteit zooals die zich in den loop der jaren ontwikkeld
had, verder van de Volksschool te weren.
Dit zou alleen kunnen geschieden, wanneer het door hem aangeprezen middel
werd ter hand genomen en door den Staat de ‘Politieschool’, wier aard nader werd
toegelicht, opgericht werd, doch het Onderwijs van het Nederlandsche Volk werkelijk
naar de Bijzondere School werd overgebracht.
De brochure, met hoeveel vuur en overtuiging ook ge-
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schreven, hoe talrijke blijken gevende van de groote liefde voor het onderwerp, die
den schrijver bezielde, zal toch waarschijnlijk weinigen hebben teruggebracht van
de meening, bij de lezing van het Gidsartikel gevestigd, dat een onmogelijk ideaal
werd nagestreefd. Het is hier, waar het geldt een Levensbericht van Hubrecht voor
eene letterkundige Maatschappij, de plaats niet om in eene uitgebreide beoordeeling,
veel minder in bestrijding van zijn werk te treden. Een kort woord ter kenschetsing
van zijn streven moge hier volstaan. Maar wel moge worden opgemerkt, dat het
bewonderingswaardig mag heeten, wanneer een staatsman op vergevorderden leeftijd,
gebukt onder huiselijk en lichamelijk lijden, nog de lust, de energie en de kracht
bezit om zijne denkbeelden over een groot maatschappelijk belang te ontwikkelen
en daarbij eene frischheid en helderheid van gedachten, ik zou bijna zeggen met een
wereld van illusiën vóór zich, ten toon spreidt, die vele jongeren hem mogen benijden.
Behalve voor eene geestige satire op het Vredecongres en vooral op de eindzitting
daarvan, onder den titel van Dit is het Boeck van Helena en den Vredevorst: Pacipolis
MDICIX, doch die, naar ik meen, slechts voor engen kring is verschenen en buiten
den handel bleef, werd de pen neergelegd.
Reeds sedert verscheidene jaren hadden zich bij Hubrecht de verschijnselen
geopenbaard eener pijnlijke ziekte, maar ook zijn levensgeluk was gekeerd en de
stilte van den dood had zijne woning vervuld.
Zijne Echtgenoote, met wie hij zooveel goeds en zooveel leeds gedeeld had, was
hem den 17en Jan. van 1901 ontvallen en dit verlies zou hij niet te boven komen.
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Zijn leven werd thans een leven ook van lichamelijk lijden. Korten tijd na den slag,
die hem getroffen had, in de maand Juni, werd hij te Amsterdam in het Luthersch
Ziekenhuis geopereerd met zoodanig succes, dat hij reeds spoedig en wel in het laatst
dier maand die inrichting kon verlaten om verder te Wildungen en te Oberhof in
Thüringen den zomer door te brengen en zijne gezondheid te herstellen. Doch zijn
herstel was van korten duur. Slechts enkele keeren kon hij de Vergaderingen van
den Raad van State bijwonen. De dood had bij hem aangeklopt. Reeds in het laatste
gedeelte van September werd hij door hevige pijnen aangetast, die plotseling zóózeer
verergerden, dat oogenblikkelijk operatief ingrijpen noodzakelijk bleek. Den 14en
October onderging hij met mannenmoed de zware kunstbewerking in het
Diaconessenhuis te Utrecht en onverstoorbaar was het geduld en de geestkracht, die
hij bewees te bezitten bij de pijnlijke behandeling, die hem tot de maand April in dat
voortreffelijk gesticht hield.
In die maand vertrok hij, echter verre van hersteld, naar Doorn, waar hij in het
nieuw gebouwde en artistiek ingerichte ‘Witte Huis’, midden in schoone beuken- en
eikenbosschen gelegen, zich had voorgesteld het eind van zijn leven rustig en stil
door te brengen met zijne dochter en met den Heer en Mevr. Grandmont, op Sicilië
woonachtig, maar die ook met hem des zomers zouden wonen.
In Mei en Juni kwam hij nog enkele keeren in den Raad, maar men zag wel, dat
reeds de stempel des doods op hem gedrukt was.
De krachtige gestalte boog zich reeds, de trek rond den mond stond dikwijls pijnlijk,
en de rust, zoo noodig om langdurige Vergaderingen bij te wonen, werd hem niet
geschonken.
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In dien tijd verkocht hij zijn huis, tot nog toe door hem bewoond op de Prinsengracht
en moest hij dáár alles opruimen. Toen dit afgeloopen was zeide hij mij: ‘Ik ben
thans geheel bereid heen te gaan; mijne zaken zijn geregeld en afgedaan; ik ben mijn
eigen executeurtestamentair geweest; niets behoeft meer geregeld te worden’.
Met de hulp zijner dochter, die hem gedurende zijne ziekte nooit verliet en die
hem in alles verpleegde, vertrok hij naar Doorn. Enkele dagen daarna werd hij door
hevige koortsen aangetast en overleed hij den 7en Juli.
Te Leiden op het Kerkhof aan de Groenesteeg werd hij in het familiegraf bij zijne
geliefde Echtgenoote ter ruste gelegd in tegenwoordigheid van zeer velen zijner
vrienden en ambtgenooten.
Eene levensbeschrijving werd mij gevraagd, geene lofrede, geen beschrijving van
het karakter, dan alleen voor zóóver die noodig geacht mocht worden ter beoordeeling
zijner geschriften. Ik onthoud mij dus daarvan. Doch ik mag toch niet verzwijgen,
dat door zijn dood aan velen raad, steun en hulp, aan zijne familie een onvergetelijke
vader, aan de maatschappij een trouwe raadsman en aan mij een gulle vriendenhand
is ontnomen, en dat velen met mij de scherpzinnige gedachten en schoon uitgesproken
betoogen uitgebracht, 't zij met ernstigen, 't zij met schalkschen blik, maar al te zeer
zullen missen.
J.W.M. SCHORER.
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Lijst der geschriften van Mr. P.F. Hubrecht.
1850.

Dissertatio: de jure quod dicitur
commentitio apud Romanos.

1852.

Een woord over den toestand van het
Stads Algemeen Armbestuur te
Rotterdam op het einde van het jaar 1852.
Rotterdam bij H. Nijgh, 1e en 2e druk.

1854.

De regeling der Armenzorg in de Ned.
Herv. Kerk. Bijblad, Kerkelijk Weekblad
No 28.

1854

en 1855. In het tijdschrift Pantheon:
Bijzonderheden uit de Chinesche
Wetgeving. 1854.
Losse trekken uit den Regtstoestand van
ons Vaderland vóór 1790. 1855.

1856.

Een woord uit den vreemde: opmerkingen
omtrent de wijze waarop het lijden der
armen kan verzacht en verbeterd worden.
Rotterdam bij H. Nijgh.

1856.

De Plaatselijke directe belasting te
Rotterdam. Te Rotterdam bij H. Nijgh.

1857.

Boekbeoordeeling van Mevrouw van
Calcars ‘Tabitha of Armoede en
Weldadigheid’. Kerkelijke Courant, Febr.
1857.

1857

en volgende jaren. In de Bijdragen tot de
kennis van het Staats- Provinciaal- en
Gemeentebestuur in Nederland:
Verhouding van Burgemeester en
Wethouders tot den Gemeenteraad, deel
I, bl. 1.
De kosten van het Lager Onderwijs
volgens de Wet van 13 Aug. 1857, deel
I, bl. 277.
De Ministerraad, deel I.
Is op de schoolgelden art. 238 en 254 der
Gemeentewet toepasselijk? deel I, bl.
325.
Des Konings onschendbaarheid, deel II,
bl. 339.
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Provinciale subsidie aan gemeenten
volgens art. 36 van de Wet op het Lager
Onderwijs, deel III, bl. 353.
Wat is Provinciaal Belang? deel IV, bl.
378.
Het regt van aardhaling, deel IV, bl. 383.
Uitvoering en toepassing van art. 177 en
178 der Gemeentewet. Vijfjarige
herziening der strafverordeningen, deel
V, bl. 400.
Zijn de Ministers bevoegd den Staat, ook
gedeeltelijk te verbinbinden, zonder
medewerking des Wetgevers? deel VIII,
bl. 77.
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Eenige vraagpunten van administratief
regt, naar aanleiding van het K.B. van 21
April 1862 (Staatsbl. No 91), deel X, bl.
192.
Iets over de Staten-Generaal, deel XI, bl.
145.
Opening der Openbare Vergaderingen
van Staatscollegien met gebed, deel XI,
bl. 417.
Tolheffing op provinciale wegen, deel
XI, bl. 420.
1858.

De inrichting tot wering der bedelarij van
kinderen. Te Rotterbij H. Nijgh.

1859.

Het Burgerlijk Armbestuur te Rotterdam,
in het Staatkundig en
Staathuishoudkundig Jaarboekje van
1859, bl. 307.

1860.

Kiezerspolitiek, bij Otto Petri te
Rotterdam.

1860.

Statistiek van ons Lager Onderwijs, in
het Staatk. en Staatshuishoudkundig
Jaarboekje van 1860, bl. 135.

1861.

De Kloosters in Nederland en de vrijheid
van belijdenis. Utrecht bij Kemink en
Zonen.

1863.

De Grondwet, met aanteekeningen der
gelijksoortige bepalingen van vroegeren
tijd bij elk artikel. Rotterdam bij Otto
Petri. 1880. 2e druk, ib.
1887. 3e druk, te 's-Gravenhage bij Gebr.
Belinfante.

1864.

De Commanditaire deelneming in de
Rotterdamsche Bank. Bijbl. Economist.

1864.

De onschendbaarheid des Konings.
Rotterdam bij Otto Petri.

1865.

Een Indisch Parlement. Economist.

1866.

De Katoenindustrie te Amsterdam.
Economist.

1867.

Het Ministerie. Een woord uit het Volk
aan de Staten-Generaal bij de begrooting
van 1868. Amst. bij Loman en Verster.
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1868.

Gouvernements-wisseltrekking te
Batavia. Economist.

1876.

Hoeveel ons Onderwijs kost aan examens.
Staatk. en Staathuishoudkundig
Jaarboekje.

1879.

Holland in Last. 's-Gravenhage bij D.A.
Thieme.

1879-1881.

De Onderwijswetten in Nederland en hare
uitvoering. 's-Gravenhage bij H.
Stemberg.

1881.

Rijnland in Last. 's-Gravenhage bij Gebr.
Belinfante.

1884.

Rijnland, Praeadvies eener Cie van
Ingelanden, bij dezelfden.

1888.

Examenfurie: Jaarboek voor Onderwijs
bij de Erven Bohn.

1888.

Suum cuique. Zonder naam, niet in den
handel.

1894.

Ons gemeenterecht in gevaar, door
Menenius Agrippa. 's-Gravenhage, Gebr.
Belinfante.

1898.

Aanteekeningen en opmerkingen. De
Gids, Februari.

1898.

Aanteekeningen en opmerkingen. De
Gids, September.

1899.

Kiesrecht en Onderwijs. De Gids, Mei.

1899.

Dit is het Boeck van Helena en den
Vredevorst. Pacipolis, zonder naam en
niet in den handel.

1901.

Het lastige Punt. 's-Gravenhage bij Gebr.
Belinfante.
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Levensbericht van P. Caland1.
Wat is een groot leven? vraagt zich af Alfred de Vigny. En het antwoord luidt: op
rijper leeftijd te verwezenlijken het voornemen van jonger jaren.
Zoo heeft dan - wat slechts weinigen is gegeven - de in den voorzomer van 1902
ontslapen Pieter Caland, oud-hoofd-inspecteur van den Waterstaat, een groot leven
geleefd .....
Slechts enkele kransen dekten de lijkbaar, weinigen bewezen de laatste eer, en geen
woord werd tot afscheid gesproken. - Scherpe tegenstelling met eene begrafenis kort
daarna, die haast werd tot eene reunie van oudere en jongere vakgenooten, tot
bloemisten-wedstrijd en redenaarstornooi ..... een dier begrafenissen door welke de
levende zóó ten volle den tol der dankbaarheid voldoet, dat de naneef van alle
verplichting te dien opzichte voor goed wordt ontheven.
Ook deze enkele bladzijden bedoelen geen laatste hulde.

1

Aan dit levensbericht ligt ten grondslag een in het tijdschrift ‘Eigen Haard’ verschenen, door
kaarten en afbeeldingen verduidelijkt artikel, met toestemming van het Bestuur, voor dit
jaarboek omgewerkt.
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Zij willen slechts in herinnering brengen, wat wie later komen, zich beter bewust
zullen blijven: dat deze ingenieur niet enkel aan de steden langs de Maas de
hergeboorte heeft verzekerd, maar ook meer dan eenig ander Nederlander ons
zelfstandig volksbestaan heeft bevestigd. Want de waterweg van Rotterdam naar zee
- Caland's schepping - heeft niet enkel nieuwen voorspoed gebracht, maar heeft
tevens weggenomen wat de voortdurende aanstoot was voor onze machtige naburen
ten Oosten: den drempel, welke Duitschland scheidde van den Oceaan - die materiëele
hindernis, welke een politiek struikelblok ware geworden bij minder wèlgeslaagde
oplossing van het moeielijke vraagstuk.
Voor het tegenwoordige geslacht is de geschiedenis van den Rotterdamschen
waterweg een boek van vele bladzijden, en is het enkel Caland's verdienste daarvan
de eerste te hebben beschreven - een bladzijde te zeer reeds door den tijd vergeeld,
dan dat zij zóó het oog zoude trekken als de nieuwere, nog frisch-witte. Doch in
waarheid is Caland niet de aanvanger, maar inderdaad de schepper van dat werk; en
allen die later aan zijnen waterweg gearbeid hebben, zijn niet anders dan wat
commentatoren zijn bij een moeielijk te ontcijferen boek. Zij mogen hunne verdiensten
hebben - sommigen zelfs geen geringe verdiensten - deze verzinken in 't niet
vergeleken bij die van den oorspronkelijken ontwerper ...
Maar 't is geen ongewoon verschijnsel dat veel klein struikgewas heel nabij, voor
't oog verbergt den statigen boom in de verte.
Daarenboven .... het is geen toeval dat Caland als het ware onopgemerkt heenging.
Ook in zijne latere
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levensjaren telde hij niet mede. Tout homme a les défauts de ses qualités, of in dit
geval juister: een man tot in den avond zijns levens populair, zoude nooit den
Rotterdamschen waterweg tot stand hebben gebracht. Alleen een man, gewoon te
peinzen, een eenzelvig man, een man die één gedachte altoos kan vasthouden, die
als het ware overheerscht wordt door het aan zijn brein ontsproten denkbeeld, alleen
zulk een man kon de oplossing vinden van het raadsel dat de natuur stelde, en zich
niet terug laten slaan door de schijnbare onwilligheid der elementen.
Er is een tijd geweest - en ik herinner mij dien levendig - waarin Rotterdam zoozéér
wanhoopte aan het gelukken der proef, dat te Vlissingen terreinen gezocht werden
voor een nieuwe Maasstad; doch de ontwerper zelf heeft nooit den moed laten zakken.

I.
Men kan Caland historisch ontwikkelen uit zijne omgeving, uit zijn geslacht. Op en
top Zeeuw, een man der eilanden - van de eilanden uit den tijd van vóór de
stoombooten en vóór de spoorwegen. Zeeuw in gelaat, in houding, in gang, óók in
den gang zijner gedachten. Nauwer omschreven: niet zoozeer een man van de eilanden
als wel van den groenen band, welke ze beschermt. En vooral van hetgeen daarbuiten
ligt, van wat aan zoovele Zeeuwen zoo slecht bekend, aan andere Nederlanders zoo
goed als in het geheel niet bekend is: de eindelooze vlakte met hare geheimzinnige
diepten, kerkhof van bloeiende steden en rijke dorpen, zand dat eenmaal was
vruchtbare landouw, en misschien weer land zal zijn als reeds lang de naam
‘Nederland’ op geen kaart meer zal gevonden worden .....
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Voor wie ze kent, hebben die zeemondingen eene eigenaardige bekoring; die ruimten,
welke een schoolkind zich voorstelt als eentonig blauw gekleurde plakaten, maar die
in werkelijkheid zijn nu eens zonnig-witte vlakten, tijdelijke rustplaatsen voor
millioenen blanke zeevogels, vlakten blinkender en blinkender naar mate de eb lager
afloopt, om straks (na een kwart etmaal) van lieverlede weder te worden tot woelig
water met duizenden en duizenden flikkerlichten - alleen in de verte, door den afstand,
een schijnbaar spiegelvlak ..... Maar èn bij eb èn bij vloed: een onmetelijke
eenzaamheid; òf zand-eenzaamheid, òf water-eenzaamheid - een geluidlooze ruimte,
zonder vaartuigen, zonder omlijning, zonder eenig houvast voor het oog. En de
mensch, door deze ruimte omvangen, wordt een in zich zelf gekeerd wezen, zwijgend,
stil, maar evenals die vlakte: met diepe stroomingen, en steeds vooruitziende, zéér
ver ziende, maar ziende één eenheid, één doel .....
Op die eenzaamheden leeft, en met die eenzaamheden worstelt de Zeeuwsche
waterbouwkundige. Of neen, worstelen is niet het juiste woord. Den worstelstrijd
kan slechts aanbinden, wie zich even krachtig voelt of bijna even krachtig als de
tegenstander. En tegenover dit landverslindend monster is zelfs de hedendaagsche
ingenieur, met al zijne vindingrijkheid, weinig beter gewapend dan zijne halfwilde
voorzaten, die eenmaal er woonden op nauwelijks boven den vloed verheven terpen.
Want hier treedt de natuur met zulke ontzaglijke krachten op, dat van tegengeweld
nimmer sprake kan wezen; slechts voortdurend gadeslaan, elke beweging van het
zeedier bespieden; voordeel trekken van diens zeer kleine, voor den oningewijde
niet merkbare zwakheden; hem aanvallen: niet ridderlijk, van voren, maar van uit
een
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hinderlaag, in het schemerduister, en verspreid - ziedaar alles wat gedaan kan worden
om zich zelfs geen overwinning, allerminst een eervollen vrede, maar hoogstens een
wapenstilstand te verzekeren, waarin nieuwe krachten kunnen vergaard worden voor
den overmijdelijken, welhaast weder op te nemen strijd.
Zulk een kamp staalt den strijder, leert hem nooit den moed opgeven, maar te
volharden - want geenerlei voordeel wordt door hem behaald dan na vele nederlagen,
gelijk hij weet dat op elke winst wederom vele verliezen zullen volgen. Zulk een
strijd leert ook woekeren met kleine krachten, zuinig zijn - hoogst zuinig, want er
zal geen einde komen aan de uitgaven, terwijl dan toch de inkomsten beperkt blijven.
Moed geeft die zilte vlakte - maar geen moed, die opbruist, om straks neer te
ploffen als tegenspoeden treffen; neen, de echte, taaie droogleuke burgermansmoed,
als die van een muis, welke zich knagend een doortocht baant; en zuinigheid - de
echte landmans-zuinigheid, welke zich cent na cent slechts zuchtend laat ontwringen,
omdat men op het platte land weet dat het goud nog langzamer groeit dan de vruchten,
welke harde arbeid aan den grond ontwoekert.
Die zilte vlakte was de bakermat der Calands. ‘Met ons drieën - zoo liet de thans
ter ruste gegane zich eens ontvallen (daarbij doelende op zijn vader, zichzelven en
zijn zoon) - voeren wij den tachtigjarigen oorlog tegen de zee’. En hoezeer inderdaad
die oorlog bovengenoemde eigenschappen ontwikkelt, leert het beroemde boek over
Dijksbouw en Zeeweringkunde van den stamvader. Met welke kleine middelen wist
die ingenieur groote verdedigingswerken tot stand te brengen! Grasnerf
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op flauwe dijksglooiing, waar de golfslag niet te sterk is; slechts daar steen en
paalwerk, waar een zeer krachtige aanval is te verduren .... maar alles hoe zuinig,
hoe met mondjesmaat toebedeeld, hoe gewikt en gewogen! Waarlijk, voor dien man
was tijd nog geen geld, en het geld zelf zéér duur ....
Zie daarentegen den hedendaagschen ingenieur, die als 't ware bij het débotté
beslist, en zooals vroeger een souverein, links en rechts strooit de blanke ducaten,
soms in overmoed ze werpt in 't water. Is hij trouwens niet souverein in dezen
quasi-democratischen tijd? En wat eenvoudiger dan het glinsterend metaal te
fabriceeren uit een papieren wissel, getrokken op de toekomst!
Van den stamvader leerde Pieter Caland de geheimen van de vechtkunst tegen de
zee. Maar door eigen onderzoek leerde hij er een geheim bij, het groote geheim: het
toovermiddel waarmede hij Rotterdam weer heeft bevestigd als zeestad. Want met
Rotterdam stond het droevig. Dezelfde waterkracht welke haar eens groot had
gemaakt, dreigde - stadig voortarbeidend - haar nu te verlagen tot een landstad,
evenals Brielle was geworden: Brielle waarvan eenmaal de victorie uitging; dat later
de vloot had zien uitzeilen, welke Engeland vermeesterde ... en dat nu niets meer is
dan een steenen baken bij zee.
Dat Brielle werd Caland tot standplaats aangewezen, en diende hem tot
waarschuwing en leerzaam voorbeeld tevens. Want het verblijf aldaar gaf hem
aanleiding op te sporen de ware oorzaken van den smadelijken ondergang; en toen
het oogenblik was gekomen om zijne theorieën in praktijk te brengen, was hij
slagvaardig.
Al was de sombere voorspelling van Cornelis Velsen, voorkomende in diens
bekende ‘Rivierkundige ver-
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handeling’ van 1749, niet ten volle tot werkelijkheid geworden, toch was de waterweg
van Rotterdam over Brielle, voor vaartuigen van eenigszins groote afmetingen zoo
goed als versperd, en eigenlijk had Rotterdam geen verbinding meer met den Oceaan.
Slechts door achterbuurten sloop men naar buiten. De beste weg ging nog langs
Vlaardingen naar de Nieuwesluis, Voorne door, en eindelijk bij Hellevoetsluis 't
zeegat uit.
Maar ook daar buiten was het niet pluis, en nog verder wilde men daarom van
honk gaan: het eiland van Goeree door. Twee kanalen, vier sluizen, een
rivierovergang! 't stond gelijk met het sluiten van de vaart; en toch was dit ontwerp
opgemaakt door niemand minder dan F.W. Conrad, den beroemdsten van zijn beroemd
geslacht.
Dien eindeloozen omweg door Goeree te ontgaan, beoogde het ontwerp van den
hoofdingenieur Greve, dat daarom zeker door het Bataafsche genootschap van
proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, met goud werd bekroond. Volgens
dit denkbeeld ware het Goereesche zeegat te verbeteren door het uitsteken van een
langen zeedam. Maar de kans van welslagen werd zelfs door den ontwerper zeer
gering geacht.
Eindelijk zocht Greve hulp dichterbij. Het vaarwater langs Brielle zoude een betere
uitmonding verkrijgen door het op te sluiten tusschen twee eindelooze dammen.
Zoude deze oplossing de ware zijn? De Raad van Waterstaat - waarover later had er een zwaar hoofd in. De ontwerper - zoo oordeelt deze - ‘uitgaande van het
denkbeeld dat niet de beweging van vloed en eb de voorname oorzaak is van de
diephouding der benedenrivieren, heeft niet genoeg het binnentreden van den vloed
zoo ver mogelijk op de rivier bevorderd’.
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De overige bezwaren tegen Greve's denkbeeld: de groote kostbaarheid, de moeielijke
uitvoering, blijven hier buiten beschouwing, want het is ons te doen den nadruk te
leggen op het feit: dat zelfs deze hoofdingenieur blijkbaar nog niet op de gedachte
was gekomen wat toch de ware oorzaak is van het diep-zijn der zeegaten.
En juist die werking van eb en vloed duidelijk te hebben uiteengezet, daarop te
hebben gegrond zijn ontwerp tot verbetering van den toestand, ziedaar de groote
verdienste van Caland, een verdienste gelijk geen ander Nederlandsch
waterbouwkundige der negentiende eeuw kan aanwijzen.
Wat bij kaarten van onze zuidelijke zeegaten het eerst de aandacht trekt, is de loop
in zee van de dieptelijn van 5 Meter. Bij de eilanden nog ver van het strand verwijderd,
nadert zij den vasten wal bij den Hoek van Holland zeer dicht. Vandaar de
buitengewone lengte welke aan de ontworpen dammen in het Goereesche Gat en in
het Brielsche Gat was te geven. Want ongeveer tot die diepte beneden laagwater
moesten zij reiken, wilden de verbeteringen aan de eischen van de toenmalige, of
juister gezegd: toenmaals voorziene scheepvaart voldoen.
Bij hoogwater toch zouden dan de vaartuigen ongeveer een waterdiepte van 7
Meter in de verbeterde waterwegen vinden, en deze diepte werd toen ter tijde niet
enkel geacht zeer groot te zijn, maar was ook heel wat aanzienlijker dan de bestaande.
Want te Brielle kon men met niet meer dan 3 à 3 1/2 Meter diepgang uitvaren, en
door het kanaal van Voorne met weinig meer dan 5 Meter. Ook bij het ontwerp-Caland
stelde de Raad zich met die diepte van 7 Meter bij hoogwater tevreden, al werd reeds
dadelijk opgemerkt dat hoogstwaarschijnlijk zoover de dammen
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reikten, zich daartusschen een geul zoude vormen van ruim 3 Meter meerdere diepte.
En waar wegens het flauwe beloop van den onderzeeschen oever vóór Goeree en
Voorne de mogelijkheid zoo goed als uitgesloten was om dáár de dammen tot grootere
diepte uit te brengen, was dit wegens de meerdere steilte van het onderzeesche strand,
hier aan den Hoek als het ware kinderwerk. Goedkooper oplossing derhalve van het
vraagstuk en meer afdoende!
Zóó eenvoudig schijnt dan ook Caland's ontwerp, dat men zich verwonderd
afvraagt: Waarom dit niet is het eerste en het eenigste? Waarom zoo ver weg gezocht,
wat als 't ware voor het grijpen lag?
Doch lag die oplossing wel zoo voor de hand? Ja, dat het graven van een geul door
den Hoek van Holland den kortsten weg zoude geven van Rotterdam naar zee, dàt
kon ieder kind begrijpen, en was dus ook zeker den waterbouwkundigen niet
onbekend, die zich moe peinsden over het vraagstuk ....
Doch niet in het graven van de geul lag de moeielijkheid, maar in het verzekeren van
hare diepte, als ze eenmaal gegraven ware.
Dat dáár het werkelijke bezwaar lag, leerde de geschiedenis van het Maasmond;
want de door Caland ontworpen waterweg is eigenlijk geen nieuwe geul - eenmaal,
heel lang geleden had ongeveer ter zelfder plaatse het Maaswater zich een weg naar
zee gebaand.
Machtig moeten eenmaal de stroomen gegaan zijn om de zuidpunt van Holland's
vasten wal. De overlevering bewaart er eene herinnering aan in het Os immensum,
het onmetelijke zeegat van Tacitus. En uit latere gegevens volgt dat de Romeinsche
geschiedschrijver inder-
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daad niet heeft overdreven, want wel mag in den grafelijken tijd de monding reeds
zijn aangeslibt, toch was hare breedte nog zeer aanzienlijk, heel wat grooter dan
thans. Een kaart, aanwezig in het Rijksarchief, wijst dit uit. Het is een eigenaardige
teekening; een dier gezellige kaarten, gelijk onze voorouders die gaarne zagen: geheel
andere dan de onze, die wel nauwkeurig zijn, maar o, zoo koud en doodsch. Op die
oude documenten leeft daarentegen het land. Uit de ommuurde steden steken hooge
torens en spitse daken; de bosschen dekken met hun gebladert den grond; het water
leeft, 't zij door schepen, met zeilen bol van den wind, 't zij door groote visschen, 't
zij door allerlei vischtuig.
De hier bedoelde kaart reikt van even boven Rotterdam tot in zee. Zeer uitvoerig
zijn er de dijken op aangeduid, zelfs de dijkbreuken; terwijl wèl onderscheiden zijn
de bedijkte van de onbedijkte landen. En aangezien wegens het geleidelijk toeslibben
van de Maas, haast elk der talrijke polders in en langs die rivier een ander jaartal van
bedijking draagt, zoo is uit den algemeenen loop der dijkage met groote
nauwkeurigheid het tijdstip af te leiden, waarop deze kaart werd vervaardigd. De
heer Commies-chartermeester Hingman - sedert overleden - wien niets liever was
dan zoo in gedachte rond te waren door het oude polderland, was schrijver dezes bij
dit onderzoek naar het tijdstip der vervaardiging behulpzaam; en zoo kon dit tusschen
1534 en 1542 worden gesteld. Dit bekend zijnde, werd het mogelijk de kaart door
middel van de niet veranderde dijkage op maat te teekenen, en zoo waarheid van
fantaisie te scheiden.
Zooals uit de aldus hervormde figuratie blijkt, was toenmaals nog de Oude Maas
ten Zuiden van IJsselmonde van vrij wat meer beteekenis dan het vaarwater langs
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Rotterdam en vloeiden onmiddellijk ten westen van dat eiland beide rivieren ineen
tot een grooten Maasmond, een immense plas, welke aan zee afgesloten werd door
een dwars daarin liggenden drempel. Door richting en vorm voorspelt deze reeds
den lateren Hoek van Holland, maar (en dit juist maakt de kaart tot een zoo gewichtig
document) de zandplaat is nog geheel afgescheiden van den vasten wal, en zoowel
ten noorden als ten zuiden loopen de stroomen er langs. Toch heeft reeds de
noordelijke geul alle beteekenis verloren: ten zuiden langs Voorne, loopt het
vaarwater. Dit volgt niet enkel uit de tonnen, welke op de kaart zijn geteekend,
blijkbaar in het Brielsche water gelegd opdat de schippers bij vloed den alsdan
onderstaanden drempel zouden miszeilen, maar ook uit een Zeegids, welke ongeveer
te zelfder tijd te Amsterdam het licht zag (1541) - een boekje waarvan het eenige
bekende exemplaar berust op de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Daarin heet
het kort en bondig: (de schrijver stelt zich voor uit 't noorden te komen) ‘Oostvorn
holt tusschen vierboden, so lopet bi den Meylande in’ (d.w.z. men moet bij het invaren
der Maas het dorp Oostvoorn zien tusschen de vuur-huisjes, dan komt men langs het
groenland binnen).
Had de schipper langs de Noordgeul binnen kunnen vallen, dan zoude natuurlijk
van Huisduinen of 's-Gravesande, zeker niet van Oostvoorne sprake zijn geweest,
en de duinen in plaats van het hooiland zijn genoemd.
Maar toch heeft het lang geduurd vóór dat die groote zandplaat in den Maasmond
zich aan Holland's vasten wal hechtte, en de noordelijke geul geheel verzandde. Op
den atlas van Blaeu (1661) is de plaat nog vrij van het land, al zijn daar reeds teekenen
dat de toestand zich wijzigt. En zelfs op de kaart van Bolstra (1739) zijn nog zoo
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duidelijke sporen van de Noordgeul over, dat zij er Cruquius toe brachten om een
doorgraving naar zee in die richting te ontwerpen.
Is Cruquius dus als een voorlooper van Caland te beschouwen, zooals zelfs nog
onlangs werd beweerd in het Gedenkboek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs?
Zoude men Caland's ontwerp een plagiaat moeten noemen? In geenen deele, en de
hier besproken kaarten wijzen zulks uit. Want de uitvoering van het plan van Cruquius
zoude slechts teleurstelling veroorzaakt hebben. Waarom toch zoude zijn kanaal niet
evenzeer zijn verzand als de natuurlijke geul waarvan toen nog de sporen overig
waren?
Immers de stroomen zouden wederom vrij spel hebben gehad rondom den opnieuw
tot eiland herschapen Hoek; en er is geen enkele reden waarom zij niet evenals
vroeger, dat eiland wederom tot landtong zouden gemaakt hebben. Integendeel, uit
de wijze van voortplanting van de hoog- en laagwaters langs onze kust, is met
zekerheid af te leiden, dat dit kanaal onbestaanbaar was, en reeds Cornelis Velsen
heeft zulks dan ook in zijne straks genoemde verhandeling duidelijk aangetoond
(bladz. 243). Latere waterbouwkundigen hebben dan ook niet dáár de oplossing van
het vraagstuk gezocht, doch meer zuidwaarts; en Conrad en Greve hadden volkomen
gelijk den Hoek te mijden .... totdat - het ei van Columbus! - Caland op het denkbeeld
kwam om het eiland, dat bij doorgraving van den Hoek zou ontstaan, door een dam
te verbinden met het eiland Rozenburg, en zoodoende een doorgaanden linker
rivieroever te vormen. Een nieuwe rivier werd zoodoende geschapen in plaats van
een eiland in de rivier, en daarmede was het gevaar weggenomen voor latere
verzanding van de nieuwe geul.
Dit was den jongen ingenieur geopenbaard door het
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aandachtig gadeslaan van de werking van eb en vloed; en niemand kan dit beter
uitleggen dan hij zelf zulks deed op zijne eenvoudige wijze, in de verhandeling,
welke opgenomen werd in de werken van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
voor 1860/61, en getiteld is: ‘Over vloed en eb op benedenrivieren’.

II.
In die beroemde verhandeling over vloed en eb op benedenrivieren vindt men het
volgende, dat duidelijk de beginselen leert kennen, waarop Caland's ontwerp voor
de doorgraving van den Hoek van Holland is gevestigd:
‘De twee belangrijkste gevolgen van de inwerking van den vloed uit zee in eene
rivier zijn:
a. Verdieping.
b. Aanslibbing van de benedenrivier.
Deze beide verschijnselen staan lijnrecht tegen elkander over, niet minder dan de
richting der stroomen waarvan zij het gevolg zijn, en waarvan de ééne: de vloed, de
rivier in, de eb daarentegen de rivier uittrekt.
Inderdaad staan zij met die stroomen in nauw verband, en men kan in zekeren zin
zeggen, dat de verdieping wordt veroorzaakt door de eb, de aanslibbing door den
vloed. Hoe vreemd het ook schijnen moge, beide verschijnselen gaan hand aan hand,
en hebben hun ontstaan aan dezelfde oorzaak te danken. Beide werken beurtelings
op elkander in, evenals de stroomen waarvan zij het gevolg zijn; en iedere
benedenrivier, waar vloed en eb gaat, levert een tafereel op van den strijd dien zij
met elkander voeren.
Door de verdieping der benedenrivieren wil men hier niet te kennen geven, dat de
benedenrivieren in eenen toestand van altijd grooter wordende verdieping verkeeren,
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maar alleen, dat de werking van vloed en eb verdieping veroorzaakt; in dien zin, dat
benedenrivieren waarop vloed en eb gaat, bij gelijk vermogen, aanzienlijk dieper
zijn dan benedenrivieren waar dat verschijnsel niet wordt bespeurd.
In het algemeen is de massa zeewater, die eenige rivier binnentreedt, afhankelijk:
o
1 van het verschil tusschen hoog- en laagwater in zee buiten den riviermond, en 2o
van het verhang der benedenrivier.
Hoe grooter het verschil tusschen hoog- en laagwater en hoe geringer het verhang
is, des te grooter is de massa zeewater.
Bij gelijk verhang en gelijk verschil tusschen hoog- en laagwater zal de vloed
meer uitwerking doen naarmate de benedenrivier vrijer is van beletselen, die de
werking der stroomen te keer gaan; naarmate dus de lengte- en dwarsprofillen der
rivier regelmatiger zijn.
Hoe meer toch dit laatste het geval is, des te vrijer zal de eb naar zee kunnen
uitwijken; des te meer zullen dus, binnen zekere grenzen, de ebbestanden verlagen
en des te hooger zullen de vloedgolven de rivier oploopen.
Het is dus van het hoogste belang voor de diephouding of de bevaarbaarheid eener
benedenrivier, dat de profillen regelmatig zijn, zoowel overlangs als overdwars.
Hoe meer verschil er is tusschen hoog- en laagwater en hoe grooter het verhang
is, des te sneller behooren ook de dwarsprofillen, van zee of van den riviermond
afgerekend, in inhoud te verminderen; des te sterker wordt dus de trechtervorm der
benedenrivier.
Deze trechter is het wijdst aan den mond en vernauwt bovenwaarts. Op het punt
waar de werking van den vloed eindigt, gaat de trechter over in de bovenrivier, wier
profillen, voor zoover er zich geene zijrivieren in
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uitstorten, benedenwaarts slechts zooveel behooren te vergrooten als noodig is om
door meerderen profielsinhoud te gemoet te komen aan het verlies van snelheid, dat
een gevolg is van het benedenwaarts afnemende verhang. De geheele rivier, van haar
oorsprong af, behoort dus een trechter te zijn, die zich van het punt af waar de vloed
begint merkbaar te zijn, benedenwaarts meer verwijdt dan daar boven; en de
rivieroevers behooren zich dus verder van elkander te verwijderen naarmate de rivier
de zee nadert, waarin zij zich uitstort’.
Een regelmatig trechtervormig zich zeewaarts verwijdende rivier, waarin vloed en
eb zich beurtelings afwisselen, ziedaar in enkele woorden wat Caland zich voorstelde
te verkrijgen met het doorgraven van den Hoek van Holland, het afdammem van het
Scheur nabij het zeeeinde, en het verbeteren van het bovenwaarts gelegen gedeelte
van de Maas.
En alsof de schellen eensklaps van de oogen vielen, zoo ‘pakte’ dit denkbeeld.
Ten einde raad toch had de Regeering in het najaar van 1857 een Raad benoemd
uit de gros bonnets van den Waterstaat, met opdracht om te onderzoeken hoe
Rotterdam aan een beteren waterweg te helpen. De nauwelijks dertigjarige Caland
had het aan zijne standplaats - Brielle - te danken, dat hij in dien Raad werd
opgenomen, en diens penvoerder mocht zijn. Ter tafel lagen de plannen van Conrad
en Greve - hierboven geschetst - plannen wel overdacht en wel overwogen, met goud
bekroond, en gestempeld met al de autoriteit der beproefde ontwerpers. Betrekkelijk
wachtte dus den Raad geen zware taak - hij zoude slechts te kiezen hebben, de
vindingrijkheid scheen uitgeput .... Maar, ongehoord feit! nauwelijks
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samengekomen, biedt de secretaris de hooggeleerde vergadering een eigen
fonkelnieuw, verrassend plan aan, dat al die oude, kostbare papieren tot de prullemand
doemt. En van toen af diende het geheele deftige lichaam eigenlijk enkel tot mondstuk
van den secretaris. Laten we ter eere van den Raad verklaren, dat de ouderen ruiterlijk
de meerderheid van den jongere erkenden - in hem begroetten het genie, even
zeldzaam in den Waterstaat als elders.
De verdere geschiedenis van den Rotterdamschen waterweg zal hier niet verhaald
worden - daartoe is over meer ruimte te beschikken, dan voor dit levensbericht kan
worden afgestaan. En meer nog dan de pen, zoude de teekenstift zijn terhand te
nemen. Want slechts kaarten kunnen het verloop van het werk duidelijk weergeven.
Doch wat zelfs teekeningen niet doen zien, dat is de verlatenheid van dit strand
in de eerste jaren, de zoo weinige en gebrekkige hulpmiddelen, waarover ingenieur
en aannemer beschikten. Zuinig, hoogst zuinig moest men zijn. Zuinig zelfs op 't
personeel en op de daarvoor noodige woningen. In alles bood dit Hollandsche werk
dan ook een sterke tegenstelling met het noordelijker gelegen Engelsche werk: het
werk van IJmuiden.
Van de allereerste jaren - de jaren vóór de doorgraving van den Hoek, toen alles
per kar en paard of langs een kleine spoorweglijn over de groote zandvlakte was aan
te voeren - weet steller dezes alleen door hoorenzeggen. Maar 't werk was toch verre
van voltooid, toen hij in het najaar van 1874 als zoogenaamd ‘adjudant’ aan den
ontwerper toegevoegd, voor het eerst per boerewagen den Hoek bereikte. De eigenlijke
doorgraving was nog een betrekkelijk smal riviertje: even als bij een klein binnenwater
riep men den veerman aan van den overkant. En
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het loodswezen was nog zóó angstig, dat men op zomeravonden vriendelijk verzocht
werd met geen lamp buitenshuis te gaan zitten .... die zou voor een vuurbaken worden
aangezien en schipbreuk veroorzaken! Toch was de scheepvaart reeds zeer belangrijk,
want in dit tweede jaar na de opening was het aantal vaartuigen al tot bijna het zevende
duizendtal gestegen - ongerekend het aantal visschersschuiten. En zulks
niettegenstaande de diepte bij hoogwater nog geen vijf meter bedroeg - aanmerkelijk
minder derhalve dan de zeven meter waarop het vooruitzicht was geopend.
In de doorgraving was de diepte trouwens meer dan voldoende - eigenlijk veel te
groot, want wel in diepte, doch zeer weinig in breedte schuurde het water de geul uit
- een feit ongeveer een eeuw geleden met niet mindere teleurstelling aan den
bovenmond van onzen Rijn opgemerkt, doch sedert (naar het schijnt) in het
vergeetboek geraakt. Toch, en met vergeeflijken trots in dien tijd van dure baggering,
wees Caland op de millioenen teerling ellen zand, welke zonder menschelijke hulp,
zonder een cent te kosten, uit de doorgraving wegschuurden en naar zee werden
gevoerd .... Helaas, niet ver genoeg - en evenmin vlug genoeg, naar het oordeel der
spoedeischende Rotterdammers. Want een groot deel van het uit de nauwe doorgraving
weggeschuurde zand plofte neder op de breede vlakte tusschen de beide zeedammen,
waar de stroom tengevolge van die breedte te veel verzwakte om dat zand zwevende
te kunnen houden. De waterbeweging, in plaats van den zeemond te verdiepen, bracht
dus verzanding aan! Wel stroomden in het twaalfjarig tijdperk 1868-1880 ruim zeven
millioen kubiek meters zand uit de doorgraving, maar niet minder dan vier millioen
daarvan bleef in en voor den mond
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van den Waterweg liggen. Eerst door krachtige baggering, door kunstmatige
verbreeding van de doorgraving en verruiming van de rivier bovenwaarts, werd het
euvel voor goed verholpen, zóó zeer zelfs, dat hetgeen eenmaal voor Caland toekomst
was, nu reeds lang de werkelijkheid achter zich heeft gelaten.

III.
Met enkele woorden kan men de kenmerkende toestanden schetsen, waarin de
zeemonding achtereenvolgens verkeerde. Zoolang de doorgraving nog niet
doorgetrokken was tot aan het strand, werkten de beide dammen, welke reeds tot
aanzienlijke lengte in zee waren uitgebracht, (de Noordelijke over 800 M., de
Zuidelijke over 1150 M.) natuurlijk als reusachtige kribben, dwingende zoowel den
vloedstroom (welke langs de kust noordwaarts trekt) als den ebstroom (welke zich
in tegengestelde richting beweegt) om plaatselijk van de kust af te wijken.
Aanzandingen tusschen de beide dammen en daarnevens, verdieping en vervorming
van den onderzeeschen oever vóór de koppen, moesten - en waren dan ook - daarvan
het gevolg.
Nadat het kanaal met de zee in verbinding was gebracht, veranderde de toestand.
Met ijver gingen de stroomen aan 't graven, den zandbodem in de geul door den Hoek
uithollende, - en deze tevens (doch gelijk reeds werd opgemerkt, weinig)
verbreedende.
Maar die kracht van het afstroomend rivierwater, zoo groot, waar dit door de
betrekkelijk nauwe geul zich heenenwrong, verzwakte aanmerkelijk, waar de vier
malen zoo breede monding werd bereikt, en ging in zee, buiten de hoofden, geheel
te niet. Dáár, vóór die hoofden, liet het rivierwater dan ook het opgenomen zand
vallen,
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vormde zoo een uitgestrekte ondiepte, een drempel, welke als het ware de rivier
scheidde van de zee.
Zoolang meer zand uit de doorgraving werd aangebracht, dan de zeestroomen in
staat waren weg te voeren, bleef deze toestand bestaan. Eindelijk (1874) - vijf en een
half jaar na de opening der doorgraving, begon zich door den drempel een geul te
schuren, welke een jaar later reeds zeer breed was geworden, al was ook de diepte
nog niet groot, althans betrekkelijk niet groot: ongeveer 3 1/2 meter bij laagwater,
en bij hoogwater dus ruim 5 meter - een diepte welke voor de eischen van den
tegenwoordigen tijd geheel onvoldoende zoude wezen, maar toenmaals, toen men
niets beters kende dan het Voornsche Kanaal, reeds een groote stap vooruit was. Bij
gelijke diepte toch bood het nieuwe werk korteren en beteren vaarweg aan, en een
zevenduizendtal schepen (visschersvaartuigen niet medegerekend) maakten er een
dankbaar gebruik van.
Was de Noorddam toenmaals reeds tot de geheele lengte uitgebracht (2000 meter),
aan den Zuiddam werd nog steeds gewerkt, want van het oorspronkelijke plan: den
Noorddam het langste te maken, en zoodoende den vloed (welke uit het Zuiden komt)
tot versterking der waterbeweging op de rivier, als 't ware op te scheppen, werd
afgeweken toen bleek, dat juist langs den Zuiderdam zich in de monding het zand
neerzette, en tot ver in zee als 't ware een natuurlijk verlengde van dien dam vormde.
Zelfs verwrong de zee van lieverlede de uiterste punt van de nieuwe landtong meer
en meer tot een noordelijk gekromden haak - een gevaarlijke plek voor de vaartuigen
welke moesten binnenvallen; en weldra werd dan ook dit gedeelte van het zand: de
West genaamd,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

132
zeer berucht bij de zeevaart. Dit zand dwong den schipper bij het binnenkomen
noordelijk aan te houden; en menig vaartuig, bij storm door den sterken vloedstroom
te noordelijk gevoerd, geraakte dientengevolge 't zij op het Noorderhoofd, 't zij nog
noordelijker, buiten de doorgraving op het strand.
Eindelijk kwam er uitkomst (1880). De stroom brak door de zandtong heen en
maakte zoodoende de ‘West’ tot een eiland, dit tevens meer naar den Noorderdam
toe dringende. Maar deze ommekeer, de aanvang van een beteren toestand, was niet
gegaan zonder een tijdelijk zeer bedenkelijk gevolg: eene verondieping van de
vaargeul. In het vorig jaar nog schommelend tusschen 3,4 M. en 4,4 M. bij laagwater
(die diepte is natuurlijk bij een zoo beweeglijken bodem niet standvastig, maar hangt
af van weer en wind, grooter of kleiner toevoer van rivierwater), werd in 1880 op
den drempel slechts 2,6 M. tot 3,2 M. diepte bij dat peil gevonden - een aanmerkelijke
teruggang, welke wederom het kanaal van Voorne in eere en voorrang herstelde.
Doch in weinige jaren was die teruggang overwonnen, dank zij de gestadige werking
der natuurkrachten (door al te haastigen wel wat min geteld) aangepord door de
aanmerkelijke verruimingen op de rivier bovenwaarts - waardoor vloed en eb zich
inderdaad overeenkomstig het oorspronkelijke denkbeeld van den ontwerper, over
groote lengte vrij konden ontwikkelen.
Tevens werd meer in overeenstemming met de werkelijke breedte der doorgraving,
door het uitbrengen van een lagen dam aan den Zuidwal, de breedte der monding
voor goed beperkt. ‘De West’ verdween zelfs geheel en al, door stroom en wind
weggeslepen; en daar ter plaatse, in het ‘Westgat’ (wat nog door den naam herinnerde
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aan dat vroeger gevaar), werd nu integendeel de grootste diepte gevonden.
En sedert is de toestand steeds vooruitgaande, de diepte grooter wordende. Werd
in April 1885 in de vaargeul nog nergens een diepte van 8 meter (beneden L.W.)
gevonden, in October 1889 is reeds over groote lengten die diepte overschreden, en
in Maart 1894 is zulks doorgaande het geval. Tevens heeft de rivierstroom zich in
zee, ver buiten de dammen, een dusdanige diepte gegraven.
En moge al uit de jongste peilingen duidelijk blijken dat nog lang niet de
eindtoestand is ingetreden, dat wellicht in sommige opzichten (o.a. door het bezigen
van de Oude Maas als spuiboezem) weder terug is te keeren tot de oorspronkelijke
denkbeelden van den ontwerper1, toch is reeds in de 110 meter breede geul de minste
diepte 8,7 M. geworden beneden laagwater, aanmerkelijk meer dus dan de Raad van
Waterstaat voorspelde, en toenmaals beschouwd werd als het uiterste wat in de
toekomst noodig zoude zijn. Eenig geval op waterloopkundig gebied: dat meer is
gegeven dan .... beloofd werd!
Verwacht nu niet eene opsomming van het aantal millioenen dat het werk heeft
gekost, van de tonnenmaat of het aantal der vaartuigen, welke van den nieuwen
waterweg gebruik maken. Wat nut hebben dergelijke cijfers voor mijn doel! Morgen
zijn zij reeds weder verouderd en door grootere te vervangen. En over

1

Tegen een tweetal wijzigingen in het oorspronkelijk plan heeft de heer Caland, kort voor
zijn verscheiden, in een kleine brochure ten ernstigste gewaarschuwd. Zijne waarschuwing
verdient zeer de aandacht van allen, die zich bewust zijn, dat de zoogenaamde
waterloopkundige dogma's telkens naarmate van den stand der techniek, herziening behoeven.
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tien, twintig, over honderd jaren zullen zij geheel andere zijn, om dan op hunne beurt
weer te worden vervangen door andere, en zoo altijd door, zoolang de wereld zal
bestaan! Slechts één ding verandert niet: de aanvang; slechts van één man zal de
naam zich niet verliezen in dat heirleger ingenieurs, dat het oorspronkelijk denkbeeld
verder uitwerkte en zal uitwerken; en van alle namen op waterbouwkundig gebied,
welke de negentiende eeuw ons deed kennen, zal enkel die van Caland behouden
blijven, want hij alleen heeft een origineel werk geschapen.

IV.
Dáár, op het hooge duin, ten noorden van de doorgraving, stond en staat nog een
steenen vierkantig blok, twee verdiepingen hoog, met plat dak, en omgeven door een
smalle verandah. Thans ter tijde trekt dit gebouw niet het oog, hoewel er een stuk
aan toegevoegd is; want een groot dorp groeide er sedert om heen. Doch toenmaals,
in de eerste jaren van het werk, toen slechts een enkele bescheiden houten
opzichterswoning en wat rieten keeten voor rijswerkers en polderjongens verspreid
op de duinvlakte lagen, scheen het een paleis; en Thorbecke het ontwarende, schudde
afkeurend het hoekige hoofd: ‘welk een overdaad!’ De gang door, naar boven
geklommen langs een trap, meer ladder dan trap, komt men links in een ruime
hoekkamer, op het zuidwesten gelegen, uitzicht gevende op doorgraving en zeemond.
Toen ter tijde trof den bezoeker minder de doorgraving, die smal, en de dammen,
die kort waren, dan wel de ruime horizon. Want hier vormt het strand geen lang
gerekte smalle strook, zooals te Scheveningen of te Zandvoort, maar aan dit einde
van Holland breidt zich de lage zanderige haak uit als een geelige halfcirkel, gevat
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in een rand van azuur. Een vlakte zóó eenzaam, dat de zeevogels hem, die er zich
waagde, vervolgden als een indringer, telkens omhoog vliegend teneinde peilsnel
dalend, rakelings voorbij te scheren met vinnig gekrijs en nijdigen snavelstoot - als
wilden ze de oogen uitpikken van wie hun verblijf had ontdekt. Als eenige
merkteekens, dicht bij den oever, uit de stille watervlakte omhoog stekend: hier en
daar een zwarte stomp, - de ruïne van schoorsteen of mast, - en op 't strand zelve:
een kleine verhevenheid waaruit iets gluurde als een verstijfd kleedingstuk of als iets
van leder, een laarspunt .... wellicht het graf van een drenkeling, half opgedolven
door den nooit het zand rust latenden wind.
Maar één was er, die enkel voor doorgraving en dammen, en voor niets anders
oog had: ‘de Overste’ - gelijk naar oud hierarchisch gebruik, de hoofdingenieur
betiteld wordt. Het was ‘zijn’ kamer, zijn observatiepost. Een vertrek van zeldzamen
eenvoud - n'en déplaise Thorbecke - met tot eenige versiering een lijstje, waarin het
proces-verbaal van den 31 October 1866, verhalende hoe des middags ten 12 ure,
door Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje onder de gemeente
's-Gravensande, de eerste spade gestoken was op den Hoek van Holland, ter
verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee. Hoe vele malen heb ik niet
dat proces-verbaal bekeken, vol verbazing over den wansmaak der Landsdrukkerij
- een smakeloosheid waarvan zij, blijkens het titelblad der Vredesconferentie, nog
steeds het geheim bezit.
Maar de Overste, gezeten in den armstoel, met den eenen elleboog geleund op de
tafel, zag dat alles niet: hij staarde slechts op een punt voor zich uit, in zee - langs
de dammen. Dáár moest de geul komen, die Rotterdam brengen zou naar zee! - En
hij zag voor

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

136
zich uit, niet als iemand die twijfelt over zijn werk, of die teleurgesteld is of
mismoedig, maar als met het oog van een ziener, met den blik van iemand, die zich
bewust is een schepping te hebben volbracht.
Het is weinigen gegeven de droomen der jeugd te verwezenlijken.... En aan niemand,
die te verwezenlijken gelijk hij ze heeft gedroomd.
In drie à vier jaren zoude volgens de raming het werk voltooid zijn - één
stoommoddermolen zoude de ondiepten, zoo noodig, verwijderen - met een vijftal
millioenen ware het werk betaald....
Een blik op de kaarten, welke de achtereenvolgende wijzigingen van den toestand
doen kennen, maakt duidelijk dat in werkelijkheid lange tijd moest verloopen tusschen
conceptie en verwezenlijking.
En tientallen van baggermolens en menig tiental van millioenen zijn er noodig
geweest om het zoover te brengen.
Dat tegen die krachts- en geldverspilling de zuinige aard van den ontwerper
opkwam, wien zal het na hetgeen hierboven omtrent zijne leerschool is gezegd,
verwonderen? Wat anders dan een soort revolutie kon de nieuwe zienswijze doen
huldigen: dat enkel door veel geld uit te geven, door veel grondopruiming het
voorgestelde doel kon bereikt worden?
Aan anderen, die de geboorte van het werk niet kenden, was de zaak der
voleindiging over te dragen. Zoo zal geen vader, hoe groot geneesheer ook, zelf
zetten het heilbrengend mes in de wonde zijner dochter....1

1

Gelijk mij een hooggeplaatst en hooggeacht ingenieur onlangs schreef: Is men in de eerste
plaats aan Caland als ontwerper den Waterweg verschuldigd, in de tweede plaats is het tot
stand komen ervan te danken aan zijn optimisme, of hoe men dit noemen wil. Want had
Caland bij zijne begrooting niet op uitschuring gerekend, doch overeenkomstig het later
aangenomen stelsel allen grond werktuigelijk willen verwijderen, dan zoude men zeker voor
het uit te geven bedrag terug zijn geschrikt. Dertig à veertig jaren geleden (en dat wordt nu
wel eens te zeer vergeten) zou Regeering noch Volksvertegenwoordiging ooit tot een uitgave
van dertig millioen of meer, voor zulk een werk besloten hebben.
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Maar zóó gevalt het dan ook, dat aan Caland door het onnadenkend publiek niet die
eere wordt gegeven, welke hem toekomt. - ‘Men reken d'uitslag niet, doch tel het
doel alleen’. Hoe heeft ooit een Rotterdammer zoo iets kunnen dichten? En daarom
behoeft het ons dan ook niet te verwonderen, dat terwijl voor Stieltjes in de Rottestad
een monument verrees, Caland er niet wordt gehuldigd. Maar als met een vinger der
Onsterfelijkheid is op de kaart van Nederland een streep getrokken, welke van
Rotterdam wijst naar zee - en die ten eeuwigen dage zal herinneren aan den schepper
van den Waterweg, aan den eigenlijken stichter van Nieuw-Rotterdam.
Natuurlijk heeft Caland gedurende de lange jaren, in welke hij als waterstaatsingenieur
werkzaam was, menige andere taak volvoerd, menig advies uitgebracht, in menige
commissie zitting genomen. En betrof het hier een gewoon mensch, dan zoude
voorzeker in dit opstel dat alles breed worden uitgesponnen. Waar toch schraalhans
keukenmeester is, moet in alle kisten en kasten naar kruimpjes worden gespeurd.
Doch die soort verdiensten - al zijn het ook waarlijk niet de verdiensten van Janen
alleman - heeft deze ingenieur, hoofdingenieur, inspecteur, hoofdinspecteur, met
zoovelen gemeen die hem voorafgingen, opvolgden of zullen opvolgen, dat zij niets
eigens hebben. En evenmin is er reden hier te wijzen op wat hoogst natuurlijk is: dat
de technici uit alle werelddeelen toestroomden om de dammen aan den Hoek
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te zien en de denkbeelden van Caland omtrent de werking van eb en vloed in zich
op te nemen; dat zijn werk meermalen - al werd het niet altijd erkend - tot voorbeeld
strekte in en buiten Europa; dat verscheidene Regeeringen hem uitnoodigden hetzij
ter plaatse, hetzij schriftelijk van raad te dienen1. Wel is voor vele Nederlanders een
dergelijk buitenlandsch eere-stempel de eenig gangbaarmakende keur voor home-made
wijsheid, maar waar zulk een waarlijk groot werk is geschapen en eeuwig voor
zichzelf kan pleiten, worde al dergelijke reclame verre gehouden. Voor ons zij en
blijve Caland de man van één gedachte, van één daad: gedachte en daad die hem
torenhoog doen uitsteken boven zijne medestanders - allen zéér verdienstelijke
mannen, hoogst verdienstelijk zelfs, doch vervangbaar door andere even
verdienstelijke mannen. Maar niemand kan vervangen den schepper van den waterweg
van Rotterdam naar zee.
R.P.J. TUTEIN NOLTHENIUS.

1

Voor verdere bijzonderheden omtrent de geschiedenis van den Rotterdamschen waterweg
wordt verwezen naar mijne artikelen in ‘de Gids’ van 1883; terwijl omtrent de andere
ambtelijke werkzaamheden van den heer Caland geraadpleegd kan worden het artikel van
den ingenieur J.C. Ramaer in ‘de Ingenieur’ van 30 Aug. 1902. Daarbij zijn ook gevoegd
doorsneden over de dammen van den Hoek, waaruit het echt-Nederlandsche van hunne
samenstelling blijkt.
Aan de omstandigheid dat de dammen van den Hoek uit zinkstukken zijn samengesteld, is
het ongetwijfeld te danken dat deze Hollandsche werkwijze sedert over de geheele wereld
bij rivierverbeteringen toepassing heeft gevonden. Want van allerwege kwamen
vreemdelingen, wegens den roep die van den Hoek uitging, naar ons land, en geraakten
daardoor van zelf met die Hollandsche constructie vertrouwd.
Ook dat onze zee-baggerwerktuigen in den vreemde zoo gezocht zijn, zoo menig aannemer
dáár zijn fortuin maakte, is aan den Rotterdamschen waterweg te danken. Zoodoende heeft
dus Caland ons land ook indirect groot voordeel aangebracht, en meer dan iemand anders,
ons technisch populair gemaakt.
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Lijst van eenige studiën en memoriën.
Pieter Caland, zoon van Abraham, geboren te Zierikzee den 23en Juli 1826, op
15-jarigen leeftijd toegelaten op de Militaire Academie als Kadet voor den Waterstaat
(welke hij met het rangnummer 1 verliet), den 1en October 1845 benoemd tot
aspirant-ingenieur, diende achtereenvolgens in Overijssel, Friesland en Zeeland,
werd den 1en April 1849 bevorderd tot ingenieur der 2e klasse, en belast met het
arrondissement Purmerend, den 1en Januari 1853 verplaatst naar Brielle, den 1en
Januari 1858 tot Ingenieur der 1e klasse bevorderd en (met behoud van zijn werkkring)
1 Febr. 1861 naar Rotterdam, 1 Juli 1865 naar Delft verplaatst.
Den 1en October 1867 tot Hoofdingenieur-titulair bevorderd, den 1en April 1870
tot effectief Hoofdingenieur, werd hij in laatstgenoemd jaar in verband met zijn
optreden als chef van den Algemeenen Dienst verplaatst naar 's-Gravenhage, alwaar
hij zijn verder ambtelijk en later ambteloos leven heeft doorgebracht. Den 1en April
1873 benoemd tot Inspecteur, met voorbijgaan van alle Hoofdingeneurs der 1e klasse,
en 3 Hoofdingenieurs der 2e klasse, behield hij, nevens zijne andere werkzaamheden,
steeds den dienst van den Waterweg, van welken hij den 1en Januari 1878 op zijn
verzoek werd ontheven, daar hij zich, en terecht, door den pas opgetreden Minister
van Waterstaat Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet beleedigd achtte, wegens zijn
niet-benoemen in de Staatscommissie betreffende den Waterweg. Den 1en April
1881 benoemd tot Hoofdinspecteur - eene betrekking, welke sedert het overlijden
van F.W. Conrad onvervuld was gebleven - werd hij met ingang van 1 October 1891
op zijn verzoek eervol uit den dienst ontslagen. Hij overleed 12 Juli 1902 tijdens een
kort verblijf te Wageningen).
Aangezien slechts bij uitzondering ambtelijke adviezen gedrukt worden en zijn
drukke werkkring hem geen tijd liet voor andere schrifturen, zoo is noodwendiger
wijze onderstaande lijst van gedrukte stukken zeer kort.
Rapport betrekkelijk zijne zending naar Schotland en Frankrijk in verband met het
plan tot verbetering van de Nieuwe Maas door P. Caland (Verslag aan den Koning
over de openbare werken in 1855-1856, blz. 165).
Geschiedenis der zeewerken op Goedereede door P. Caland. (Verh. Kon. Inst. v.
Ing. 1857-1858, blz. 41).
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Over vloed en eb op benedenrivieren door P. Caland. (Verh. Kon. Inst. v. Ing.
1860-1861, blz. 29).
Nota over de verdediging van het Noorderstrand van Goedereede tusschen het
Flauwe-werk en de 25 besteende rijzen dammen, door P. Caland. (Verh. Kon. Inst.
v. Ing. 1867-1868, blz. 82).
Memorie over den toestand van den binnenlandschen Waterstaat der provincie
Friesland, door den Inspecteur en den Hoofdingenieur van den Waterstaat, C. Brunings
en P. Caland. Leeuwarden. H. de Groot 1871.
Antwoord op enkele der opmerkingen van den Oud-Hoofdinspecteur van den
Waterstaat H.T. Fynje over de verslagen van de Staatscommissie omtrent de
verbetering van den Waterweg van Rotterdam naar zee, door P. Caland,
Hoofdinspecteur van den Waterstaat. 's-Gravenhage. Gebr. J.H. van Langenhuyzen
1881.
Rapport présenté au Gouvernement Brésilien sur l'amélioration de la baie de Rio
Grande do Sul par P. Caland, Inspecteur en chef du Waterstaat aux Pays-Bas. Rio
de Janeiro. Imprensa Nacional 1888.
De Waterweg van Rotterdam naar zee. Door P. Caland, Oud-Hoofd-Inspecteur
van 's Rijks Waterstaat. 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff 1902.
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Levensbericht van Dr. Gerlof van Vloten.
Nog geheel onder den indruk van het overlijden van mijnen oud-leerling en trouwen
medewerker Van Vloten, ontvang ik de uitnoodiging van het Bestuur der Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, om een beknopt levensbericht van hem
te geven. Gaarne aanvaard ik die taak, want ik heb veel van hem gehouden.
Omtrent zijne achttien eerste levensjaren weet ik niets te zeggen dan wat ik door
de welwillendheid van den heer Albert Verwey, zijn zwager, vernomen heb. Hij is
den 7den Juni 1866 te Deventer geboren als jongste zoon van den welbekenden
letterkundige Dr. J. van Vloten, die twee jaar later die stad verliet en zich te
Bloemendaal vestigde. Hier ontving Gerlof 't eerste onderwijs op de dorpsschool
van den heer Van Leeuwen. In 1876 verhuisde de familie naar Haarlem, waar hij
van 1878-1884 gymnasiast was. Hij behoorde tot de goede en ijverige leerlingen, en
daar hij vlug was, hield hij tijd over voor lezen en voor uitspanning. Met zijne
vrienden voerde hij tooneelstukjes op en speelde hij criquet. Zijn lievelingslectuur
was geschiedenis. 't Eerste boek, waar hij zich voor zijne ontwikkeling in verdiepte,
was Gibbon's
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Decline and Fall of the Roman Empire. Daarnaast openbaarde zich eene groote liefde
voor de natuur, in 't bijzonder voor de plantenwereld. Deze liefhebberij bracht hem
in nauwe betrekking tot den ouden heer Van Eeden, met wien hij vele jaren lang
geregeld botanische wandelingen maakte en die tot zijn dood toe een groot vriend
van hem bleef.
De heer Verwey meent dat zijn vader gewenscht had dat hij te Leiden Sanskrit
zou studeeren. Of dit juist is weet ik niet. Van Vloten is terstond aan de studie van
't Arabisch en andere Semitische talen begonnen. Hij had op 't gymnasium onder
leiding van Dr. Duker reeds goede vorderingen in 't Hebreeuwsch gemaakt en kon
hieraan zijn verdere studie aanknoopen. Ik vond in hem een begaafden en
belangstellenden leerling, die dikwijls oorspronkelijke opvattingen had, maar aan
zekere onbeholpenheid leed. Gaandeweg bleek het mij, dat er in hem de stof voor
een degelijk geleerde stak. Hij volgde mijn raad om tot onderwerp voor zijn
proefschrift een historisch onderzoek te kiezen. Hiervoor toch is niet alleen een
nauwkeurig verstaan en kritische schifting der bronnen noodig, maar ook het talent
om de verkregen uitkomsten in een goeden vorm mede te deelen. De keus viel op
de opkomst der Abbasiden in Chorasân, en Van Vloten behandelde dit onderwerp
op zoo uitstekende wijze, dat hem den 20en September 1890 de doctorstitel met allen
lof kon worden verleend.
In datzelfde jaar was mijn toenmalige Adjutor, Dr. Houtsma, tot het door den dood
van De Jong opengevallen hoogleeraarsambt te Utrecht geroepen. In zijne plaats
werd op mijn voorstel Van Vloten benoemd en deze is tot zijn dood toe mijn trouwe
helper gebleven. Daarmede begon voor hem een periode van ijverige en
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vruchtbare studie. In 1894 verscheen in de Verhandelingen der K. Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam zijne verhandeling getiteld: ‘Recherches sur la
domination arabe, le Chiitisme et les croyances messianiques sous le khalifat des
Omayades’, die eene voortzetting en breedere ontwikkeling van zijn proefschrift
was. Enkele jaren te voren was door de Académie des Inscriptions et Belles Lettres
te Parijs eene prijsvraag van ongeveer denzelfden inhoud uitgeschreven, waarop,
hoewel zij nog een tweede maal was gesteld, geen antwoord was ingekomen. De
vraag kon toen ook nog niet naar eisch beantwoord worden, omdat het deel van de
Annalen van Tabari, dat hoofdbron moest wezen, nog ongedrukt was. Toen Van
Vlotens verhandeling verscheen, schreef mij een vriend, lid der Académie, dat, indien
deze als antwoord ingekomen was, zij stellig bekroond zou geworden zijn. De K.
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam had in zekeren zin ditzelfde getuigenis
gegeven door het besluit, de verhandeling in hare werken op te nemen.
In 1895 verscheen de eerste Arabische tekst door Van Vloten voor de uitgave
bewerkt. Deze was het ‘Liber Mafâtîh al-Olûm, explicans vocabula technica
scientiarum tam Arabum quam peregrinorum, auctore Abû Abdallah Mohammed
ibn Ahmed ibn Jûsof al-Kâtib al-Khowârezmî’. Wij, die geroepen zijn, boeken te
beschrijven over de verschillende vakken van wetenschap door de Arabieren beoefend,
dienen wel min of meer op de hoogte dier vakken te zijn, en betere aanleiding om
daarin thuis te raken dan de bewerking van dit boek, kon men nauwelijks vinden.
Van daar dat ik Van Vloten dit in de eerste plaats aanbeval. Hij kweet zich van die
alles behalve gemakkelijke taak op uitmuntende wijze en zijn boek is een nuttige
vraagbaak voor velen.
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Dit werk was nog niet afgedrukt, toen een nieuwe en veel meer omvattende taak
kwam opdagen. In de negende eeuw leefde een buitengewoon geleerd en schrander
man al-Djâhiz geheeten, die vele belangrijke werken heeft geschreven, waaruit men
de volksontwikkeling van dien tijd beter dan uit eenig ander kan leeren kennen en
die veel zijn nagevolgd en geplunderd. Van deze geschriften zijn ons verscheidene
bewaard, maar niemand had nog den moed gehad, een daarvan te bewerken, tot mijn
vriend Baron V. Rosen te Petersburg besloot eene uitgave te ondernemen. Reeds had
hij verscheidene afgeschreven en eenige voorstudies gemaakt, toen hij zoo met
bezigheden overladen werd, dat hij zich genoodzaakt zag, zijn plan op te geven. Op
mijn raad stelde hij Van Vloten voor, de taak van hem over te nemen, en deze
verklaarde zich bereid. In 1898 kwam als voorlooper een aan Djâhiz toegeschreven
werk uit, waarvan Van Vloten den titel vertaald heeft door ‘Le livre des beautés et
des antithèses’. Het is een vermakelijk boek, waar veel uit te leeren valt, maar Van
Vloten heeft duidelijk aangetoond dat het niet van Djâhiz zijn kan, hoewel stellig
veel van den inhoud aan zijne geschriften ontleend is. Het eerste echte werk van
dezen schrijver verscheen in 1900 onder den titel: ‘Le livre des avares’. Zooals in
alle werken van Djâhiz, zijn ook hierin zeer vele moeilijkheden, zoowel uit den
eigenaardigen stijl als uit de menigte toespelingen voortspruitende, en hier werden
zij nog vermeerderd door de omstandigheid, dat er slechts één handschrift, dat van
Constantinopel, bekend is en dit geenszins vrij van gebreken mag heeten. Hoe Van
Vloten zich van deze taak gekweten heeft, kan men lezen in de gunstige beoordeeling
in het Litterarisch Centralblatt van 1 December 1900 door niemand minder dan
Professor Nöldeke, en
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in het Journal asiatique door Professor Barbier de Meynard.
Het grootste en beroemdste werk van Djâhiz ‘het boek der dieren’ vereischte een
langen tijd van voorbereiding. Daartoe kon mede strekken de bearbeiding van
verschillende kleinere verhandelingen van dezen schrijver, vóór dit boek uitgegeven
en soms daarin aangehaald. Hoevele Van Vloten aldus samen had willen uitgeven,
kan ik niet zeggen. Vermoedelijk had hij nog geen vast plan. Zijne langdurige
ongesteldheid en herhaalde afwezigheid uit Leiden laten dit verklaren. Toen hij stierf,
waren er twee geheel, een derde half afgedrukt. Ik heb deze ten einde gebracht en
de drie als opus posthumum laten verschijnen, daar ik onder zijne papieren niets
meer vond, dat persklaar was. Hoe het verder met de uitgave van Djâhiz zal loopen,
heb ik nog niet kunnen beslissen.
Eenige daarvoor onontbeerlijke handschriften bevinden zich te Constantinopel en
te Damascus. Ten einde deze af te schrijven of te vergelijken, ondernam Van Vloten
in 1897 eene reis naar het Oosten, bracht eerst eenige maanden in de hoofdstad van
't Turksche rijk door en kwam toen in Damascus. Hier heeft hij zich, waarschijnlijk
door den overgang van de heete buitenlucht tot het kille bibliotheeklocaal en ook
door de overspanning die hij zich vergde om in weinig tijd veel te doen, eene ernstige
ongesteldheid op den hals gehaald, die hem noodzaakte zoo spoedig mogelijk naar
Nederland terug te keeren. In 't vaderland herstelde hij wel tot zekere hoogte, maar
toch is hij sedert dien tijd niet meer geheel gezond geweest. Telkens volgde op eene
periode van opgewekte studie eene andere van inzakking en moedeloosheid, die hij
dan door een poos buiten te leven of door eene reis trachtte te verbeteren, maar de
eerste werden allengs korter en vermeerderden mijne ongerustheid.
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Die noodlottige ongesteldheid was dubbel jammer, omdat een verblijf in het Oosten
aan Van Vloten zoo wel besteed was. Philoloog in den engen zin van het woord was
hij eigenlijk maar zooveel als onontbeerlijk was. Hem trok in de Arabische letterkunde
bovenal aan wat deze ons leert omtrent het maatschappelijk en intellectueel leven
der Oosterlingen, hun voelen en denken, hunne zeden en gewoonten, hunne
vooroordeelen en bijgeloovigheden. De toetsing van het beeld dat hij zich door lectuur
gevormd had aan de werkelijkheid, die, dank zij het oostersche conservatisme, nog
zooveel middeleeuwsch heeft behouden, was voor hem een groot genot. Dat getuigden
mij de brieven die hij mij in dien tijd schreef, dat getuigen de ‘Kleine herinneringen
uit Constantinopel’, ‘De Prinseneilanden’ en ‘Damascus’ in zijne ‘Oostersche schetsen
en vertalingen’, die in 1900 het licht zagen.
Een recensent in de N. Rotterdammer Courant van 5 Juli 1900 (1e Blad) noemde
dezen bundel een heerlijk boek en prees terecht vooral zijn stuk ‘Oud-Arabische
poëzie’ en zijne vertalingen van Arabische gedichten. Van Vloten had zelf eene
dichterlijke natuur, die hem in staat stelde, de gedachten van den dichter te grijpen
en hem bij de vertolking de rechte uitdrukking deed vinden. Hier en daar zou eenige
toelichting voor den lezer gewenscht zijn geweest. Met name geldt dit van het eerste
stuk getiteld ‘De slag’.
Eenige van deze schetsen en vertalingen waren oorspronkelijk verschenen in het
Tweemaandelijksch Tijdschrift of De XXe Eeuw. Hierin gaf Van Vloten in 't voorjaar
van 1902 nog een stuk getiteld ‘De wellevendheid van Abdallah ibn al-Mokaffa, uit
het Arabisch vertaald’. De schrijver van dit werkje is een tot den Islam bekeerde
Pers, die in 757 stierf. Hieruit waait ons een geheel
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andere geest tegen dan uit de gelijktijdige Arabische letterkunde. Er is een hoveling
aan 't woord, die zich weet te plooien en te draaien om 't ver in de wereld te brengen.
De taal van 't oorspronkelijke bevat verscheidene moeilijkheden, die Van Vloten
grootendeels uitstekend heeft opgelost, maar voor den gewonen lezer had hij soms
wel gedaan, zich minder streng aan den stijl van den tekst te houden.
In zijne laatste levensdagen werkte hij aan eene studie over een merkwaardig soort
van amuletten, bestemd voor een feestalbum aan een Spaansch geleerde aan te bieden.
Op den morgen van den dag die zijn leven besloot, 20 Maart, vertelde hij mij dat hij
meende op den weg te zijn, om de beteekenis dier amuletten geheel op te helderen.
Ons gesprek werd toen gestoord en hij heeft het helaas niet opgeschreven. Ik vond
niets dan materiaal met eenige voorloopige aanteekeningen.
Ook in de Kroniek, het Museum en de Deutsche Litteraturzeitung zijn verschillende
bijdragen van zijne hand opgenomen.
Bijna tegelijk met zijn Adjutorschap aanvaardde hij de betrekking van leeraar in
't Hebreeuwsch aan het Leidsche gymnasium. Hij heeft deze tot een jaar vóór zijn
dood vervuld.
Van Vloten had een vijand, dien hij nooit de baas heeft kunnen worden, ik bedoel
de beschroomdheid. In zijn pogen deze te verbergen was hij niet altijd gelukkig; men
heeft hem zelfs wel van lompheid beschuldigd. Dit verdiende hij niet, maar een beetje
schoolgaan bij Ibn al-Mokaffa zou hem niet geschaad hebben. Zij die hem beter
kenden wisten dat de grondtoon van zijn karakter kinderlijke eenvoud en goedheid
was en de beginselen waarnaar hij trachtte te leven hoog; dat zijn gemoed
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gevoelig, ja zelfs teeder was. In de waardeering van nieuwigheden zoowel op
letterkundig als op maatschappelijk gebied, waren wij 't ver van eens. Maar terwijl
ik van mijnen kant wel eens kon toegeven dat ik te veel laudator temporis acti was,
schaamde hij zich niet te bekennen dat er aan zijnen kant overdrijving bestond, en
zoo kwamen we soms dichter bij elkaar dan aanvankelijk mogelijk scheen. Maar dat
verschil van denkwijze heeft nooit schade kunnen brengen aan de wederzijdsche
toegenegenheid.
Van Vloten had zich door zijne werken reeds een welverdienden naam in het
buitenland verworven en door zijne hulpvaardigheid onder vakgenooten verscheidene
vrienden gekregen. Nadat eerst door de mededeeling in het Litterarisch Centralblatt
en de Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, daarna door 't
verschijnen van zijn Opus posthumum zijn overlijden was bekend geworden, ontving
ik van alle kanten brieven of briefkaarten, vol leedwezen over het voor onze
wetenschap groote verlies dat in hem geleden wordt, maar ook met deelnemende
woorden aan mijzelven gericht. En dit terecht, want na zijne eerwaardige moeder,
zijne broeders en zusters, die hem allen zoo lief hadden, ben ik de voornaamste
verliezer.
M.J. DE GOEJE.
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Levensbericht van Moses Henriquez Pimentel.
Aan het verzoek, een kort levensbericht te geven van den man, wiens naam aan het
hoofd van dit opstel vermeld wordt, zou ik stellig niet hebben kunnen voldoen, als
het hier gegolden had de waardeering van een overleden letterkundige door een ander
letterkundige.
Die bevoegdheid zou ik mijzelf allerminst toekennen; ik kon nu aan het verzoek
voldoen, omdat de overledene zelf niet een eigenlijk letterkundige te noemen was
en mijn geringe bevoegdheid op dit gebied hier daarom weinig ter zake doet. Ik
voldoe aan het verzoek naar de maat mijner krachten, om uiting te geven aan mijn
gevoel van sympathie voor iemand, die meer dan twintig jaren mij zulk een goed
vriend is geweest en wiens gaven van verstand en hart ik zoowel in vergaderingen
en bijeenkomsten, als in den huiselijken kring zoozeer heb leeren waardeeren.
Hij werd 2 Maart 1828 te 's-Gravenhage geboren uit het oud-adellijk huis der
Spaansch-Portugeesche Pimentels. Hoewel Pimentel Israëliet was en zijn godsdienst
steeds hoog heeft gehouden, stamde hij, althans van vaderszijde,
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niet van het oude Israël af; de eerste Israëlitische Pimentel toch was een Spanjaard,
die van het Christendom tot het Jodendom was overgegaan, zooals dit vooral in
vroeger eeuwen in Spanje meermalen gebeurde. Een Spaansche kardinaal Pimentel
behoorde dan ook tot dezelfde familie.
Gewoon lager onderwijs heeft Pimentel niet op school genoten, zijn vader Samuel
Henriquez Pimentel gaf hem het eerste onderricht; later bezocht hij de
Teeken-Academie te 's-Gravenhage, en toen leerde hij onder de leiding van Prof.
Rehuel Cohen Lobatto de wiskunde liefhebben, zoodat de teekenkunst op den
achtergrond geraakte en hij dan ook reeds op den jeugdigen leeftijd van 19 jaar leeraar
in de wiskunde werd aan die academie.
In 1857 verkreeg hij een acte van bekwaamheid tot het geven van onderwijs in de
wiskunde volgens artikel 72 der wet op het Lager Onderwijs van 1857, aan welke
acte bij de invoering der wet op het Middelbaar Onderwijs, bij wijze van
overgangsmaatregel, de bevoegdheid toegekend werd tot het geven van onderwijs
in de wiskunde op de Hoogere Burgerscholen.
Hij heeft dan ook over sommige vakken dier wetenschap eenige werkjes
geschreven; als: Handleiding bij het onderwijs der wiskunde ten dienste van Industrieen Teekenscholen; Verzameling van vraagstukken en toepassingen over de Hoogere
Algebra (met name ten gebruike bij Lobatto's Lessen over de Hoogere Algebra);
verder nog vertalingen van werkjes over Algebra, Differentiaalen Integraalrekening,
enz. Hij was ook lid van het Wiskundig Genootschap onder de zinspreuk: ‘Een
onvermoeide arbeid komt alles te boven’ te Amsterdam.
Hoewel hij het geven van privaatlessen nog een tijd voortzette, verliet hij het
onderwijs als hoofdbezigheid,
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toen hij in 1859 aangesteld werd bij het ministerie van financiën, waar hij opklom
tot adjunct-commies, en dit bleef tot hij in 1876 benoemd werd tot rijksontvanger
eerst te Loenen a/d Vecht, om later naar Charlois te worden overgeplaatst, tot hij in
1881 zijn ontslag nam, om naar zijn geliefd 's-Gravenhage terug te keeren.
Die ontslagname had intusschen niet juist rust ten doel; rust had niets aantrekkelijks
voor Pimentel's werkzamen aard; integendeel hij ging zich met meer kracht wijden
aan een vak dat hem lief was geworden: de verzekering.
Men mag aannemen, dat tot die liefde veel is bijgedragen door den invloed van
Lobatto, wiens dochter Rebecca hij in 1855 gehuwd had.
Nog tijdens zijn ontvangerschap had hij reeds de Verzekeringsbode opgericht, het
eerste tijdschrift over dat vak in Nederland, en waarvan hij tot zijn dood
hoofdredacteur is gebleven.
Reeds vroeger had hij een werkje over levensverzekering geschreven, namelijk
Beknopte Handleiding tot de kennis der Levensverzekering, en had hij verschillende
artikelen dat vak betreffende geleverd o.a. voor de Economist en voor het Statistisch
en Staathuishoudkundig Jaarboek, met name ook het staatstoezicht op
levensverzekering behandelende.
Later gaf hij met Mr. S.L. Boas Buitenlandsche rechtspraak in zake verzekering
en Populaire Handleiding voor Renten- en Levensverzekeringen naar Tesdorf.
Na den dood van prof. F.J. Stamkart werd deze als Adviseur voor levensverzekering
aan het departement van Binnenlandsche Zaken, opgevolgd door prof. dr. van Geer;
toen deze als zoodanig zijn ontslag nam, werd hij opgevolgd door Pimentel, die ook
in deze qualiteit dikwijls ge-
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legenheid heeft gehad, zijn bereidwilligheid te toonen, die zoo herhaaldelijk werd
ingeroepen.
Spreken over verzekering was zijn lust en zijn leven; maar ook buiten zijn
betrekking als adviseur en buiten zijn hoofdredacteurschap om deed hij meer dan
spreken en schrijven; hij toch is de oprichter geweest van de Vereeniging voor
Levensverzekering, waarvan hij Eerelid geweest is, en van welker vergaderingen hij
ongaarne en zelden wegbleef.
Intusschen heeft zijn werkzaamheid zich niet bepaald tot wiskunde en verzekering;
maar bewoog hij zich op velerlei gebied, onder meer schreef hij: Overzicht van
Buckle's geschiedenis der beschaving; De invloed der vrouwen op de ontwikkeling
der kennis naar H. Th. Buckle; (met J.R.T. Weevergeld) De stoomkracht door
gaskracht verdreven; Iets over de bouwkunst onder de Hebreërs (naar aanleiding
van twee voordrachten van Dr. L. Hertzveld te Brunswijk); een
Nederlandsch-Engelsch woordenboek, enz.
Op geschied- en letterkundig gebied gaf hij o.a. Geschiedkundige aanteekeningen
betreffende de Portugeesch-Israëliten in den Haag en hunne synagogen aldaar; Het
antisemitisme; 't Joodsche volksleven in schetsen en beelden; Herdenking van T. Tal,
opperrabijn te 's-Gravenhage, enz., terwijl hij tevens redacteur is geweest van het
Weekblad voor alle standen, van de Damescourant, van de Delftlandsche courant,
benevens medewerker van verschillende bladen en tijdschriften, als de Avondpost,
de Wereldkroniek, het Leeskabinet, enz.
Deze veelzijdigheid bracht dan ook mede dat Pimentel van vele en velerlei
genootschappen lid is geweest.
Behalve de reeds genoemde genootschappen zij in de eerste plaats genoemd de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
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Voorts kerkelijke en liefdadige instellingen, die ter bevordering van de openbare
gezondheid en van algemeen nut in de stad zijner inwoning, waaraan hij een werkzaam
aandeel nam. Bovendien zij vermeld, dat Pimentel was:
Correspondeerend lid van het Institute of Actuaries of Great Britain and Ireland;
lid van het Provinciaal Utrechtsch genootschap;
lid van het Zeeuwsch genootschap;
lid van het Provinciaal genootschap van proefondervindelijke wijsbegeerte te
Rotterdam;
oprichter en eerelid van de Letterlievende vereeniging ‘Excelsior’ te Loenen a/d
Vecht;
lid van het Historisch genootschap in Noord-Brabant;
Bestuurslid van de Hollandsche Maatschappij van fraaie kunsten en wetenschap;
lid van de Vereeniging voor Statistiek in Nederland;
Bestuurslid en Officier van de Vrijmetselaarsloge l'Union Royale te 's-Gravenhage.
De diensten, aan het Portugeesche en Italiaansche Gouvernement op statistisch
gebied door Pimentel bewezen, werden erkend door zijne benoeming tot ridder in
de orde van Santiago voor letteren, verdienste en wetenschap van Portugal (1872)
en in de Kroonorde van Italië (1874); terwijl hij 30 Augustus 1891 door de
Nederlandsche Regeering benoemd werd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Den 27en Juni 1902 bezweek hij aan een langdurige ziekte, gedurende welke hij
echter de pen niet neergelegd, maar zijn arbeid zooveel mogelijk voortgezet heeft.
Dat Pimentel zoo tot den einde toe heeft kunnen werken, had hij voor een groot
deel te danken aan zijn tweede vrouw Flora Vas Dias, met wie hij in 1888 gehuwd
was, en die niet alleen als gezellin zijn laatste
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levensjaren veraangenaamde en zijn lijden verzachtte, maar die hem tevens een
samenwerkster was bij zijne bezigheden, die hem dikwijls zoo noodig zelfs wist te
vervangen.
Kinderen heeft Pimentel niet nagelaten; een zoon, dien hij had van zijn eerste
vrouw, was op den leeftijd van 21 jaar overleden.
Amsterdam, Juni 1903.
CORNEILLE L. LANDRÉ.
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Levensbericht van T. Zaaijer.
Aan Zaaijer's vrouw, die de Academievrienden van haar besten man in
hun gastvrij huis altijd zoo goed en hartelijk wist te ontvangen, wordt deze
levensschets opgedragen.
Toen Zaaijer op 30 Mei 1902 den 40sten verjaardag van zijn promotie tot Doctor in
de geneeskunde vierde, schreef ik hem dat zijn feestdag er ook een voor mij was. Ik
herinnerde hem er aan dat, wat wij in die 40 jaren ook om en in ons hadden zien
veranderen, onze in 1856 gesloten vriendschap, onze wederzijdsche waardeering
geen wijziging hadden ondergaan; dat beide nog steeds bestand bleken tegen den
machtigen tand des tijds, aan wiens vernielenden invloed geen mensch, noch
menschenwerk zich op den duur kan onttrekken. Ik sprak daarbij den wensch uit,
dat dit nog wat mocht voortduren, omdat de langstblijvende van ons beiden moeilijke
dagen zou moeten doorleven, zich stellig niet spoedig zou kunnen vereenigen met
de gedachte, die welbekende stem nooit wêer te zullen hooren, dien hartelijken
handdruk nooit wêer te zullen voelen.
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En toen, vijf dagen later, ik 40 jaren doctor was, schreef hij mij: ‘Als ik u den brief,
dien gij mij 29 Mei hebt geschreven, met kleine wijzigingen terug zond, dan zou ik,
geloof ik, 't best de gevoelens uitdrukken, die mij tegenover U bezielen ........ Laat
ons goede vrienden blijven, zoolang het nog kan, totdat wij van onze taak worden
opgeroepen’.
Ik meende den lezers van dit levensbericht den gedeeltelijken inhoud van deze,
onze laatste, briefwisseling niet te moeten onthouden, omdat daaruit duidelijk blijkt
wat er in mij omgaat, nu ik mij nederzet om de droeve taak te volvoeren, die het
Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde mij verzocht te
aanvaarden. Ik zal mij daarbij houden aan den wensch dier Maatschappij; ik zal een
levensbericht, geen lofrede geven; ik handel dan tevens in den geest van den
overledene, aan wiens graf ons beider vriend Mr. B.M. Vlielander Hein zoo terecht
getuigde, ‘daar hield Zaaijer niet van’.
Teunis Zaaijer werd 15 November 1837 geboren te Dirksland, als tweede zoon
van Burgemeester Pieter Zaaijer en vrouwe Jannetje Lodder.
Hij ontving zijn eerste onderwijs op de dorpsschool te Dirksland, en was op
14-jarigen leeftijd werkzaam gesteld ter Secretarie van zijn vader, (die ook Secretaris
der gemeente was), waar hij zich met ijver toelegde op de Administratie. Een jaar
later ging hij naar de kostschool van den Heer Blankenbijl te Drimmelen, welke
inrichting met hare bevolking kort daarop naar Geertruidenberg werd overgeplaatst.
Dat daar goed gewerkt werd, althans door Teunis Zaaijer, blijkt wel daaruit, dat deze
op 18 Mei 1853, dus op ruim 15-jarigen leeftijd, na een uitstapje van eenige uren
naar 's-Hertogenbosch, binnen Geertruidenberg's wallen terugkeerde, ge-
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wapend met het diploma van landmeter. Door dit succes aangemoedigd, legde hij
zich van toen af, onder de leiding van den onderwijzer Stoel, met groote voorliefde
toe op de wiskunde, terwijl de bejaarde predikant van de plaats, Ds. B. Glasius, hem
inwijdde in de beginselen van het Latijn en Grieksch. De vrees dat de vruchten
daarvan (Glasius was in 1854 blind geworden) later niet in overeenstemming zouden
zijn met de eischen van het admissie-examen voor de Universiteit, deed hem in het
voorjaar van 1855 naar Leiden verhuizen, waar hij werd opgenomen onder de
kweekelingen van het destijds beroemde paedagogium van Dr. Jacob de Gelder, ten
einde daar de laatste hand te doen leggen aan zijn opleiding tot de Academie. Hij
werd dan ook, na met goed gevolg het toelatingsexamen te hebben afgelegd, op 1
Oct. 1856 door den Rector Magnificus J.H. Scholten ingeschreven als student in de
geneeskunde.
Hoe hij student was kan ik niet beter uitdrukken, dan de Hoogleeraar D. Doijer
dit deed, toen hij Zaaijer, bij zijn 25-jarig jubilaeum als Hoogleeraar, namens de
faculteit van geneeskunde gelukwenschte, en zeide, ‘Van uwen studententijd vermeld
ik, dat gij een goed student waart, in den zin uwer tijdgenooten en een niet minder
gewaardeerd student, in het oog der medische Professoren’.
Doijer had het recht dit te beweren, niemand zou het tegenspreken. Kozen niet
zijn commilitones hem in 1859 tot vice-praeses van de medische faculteit, in 1860
tot Ab-Actis van het Collegium Civitatis Academicae Supremum? Kon hij zich niet
verheugen in een nauw aaneengesloten kring van warme vrienden, met wie hij zes
jaren lang dagelijks het eenvoudig middagmaal deelde, en in een uitgebreiden kring
van goede kennissen, die hem
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gezamenlijk tot die beide, van achting getuigende, ambten hebben geroepen?
En wat de Hoogleeraren betreft, hebben zij hem niet in Mei 1858 na het afleggen
van het propaedeutisch, in Mei 1860 na zijn candidaatsexamen, eindelijk in April
1862 na voldaan te hebben aan het doctoraalexamen, telken reize als een bewijs van
hun waardeering voor zijn betoonde ijver en vlijt en grondige kennis, daarbij den
hoogsten graad verleend? Was hij in September 1861 door Prof. Simon Thomas niet
uitgekozen tot diens assistent (Praetor), diens rechterhand? Werd voorts in Mei 1862,
bij zijn bevordering tot Doctor in de geneeskunde, niet het Summa cum laude zijn
deel, voor de samenstelling en voortreffelijke verdediging van zijn met zorg bewerkt
Academisch proefschrift: ‘Beschrijving van twee vrouwenbekkens uit den
Oost-Indischen Archipel’? Werd eindelijk, bij zijn bevordering tot Doctor in de
verloskunde, op 10 Sept. 1862, en bij die tot Doctor in de Heelkunde, op 9 October
daaraanvolgend, niet met eere gewaagd van de door hem daarbij gestelde en
verdedigde stellingen?
Blijkt uit dit alles niet, dat zijn leermeesters hem rekenden tot een hunner
voortreffelijkste leerlingen?
Zoo was Zaaijer dan geen student meer, maar hij achtte zich daarom allerminst
uitgestudeerd. Want hij ging al heel spoedig daarop naar Berlijn, om daar de lessen
van Virchow, Langenbeck, Von Graefe en Traube te volgen, en zich verder te
ontwikkelen in de wetenschap die hem lief was.
Het verwonderde dan ook geen zijner vrienden, dat hij tijdens zijn verblijf aldaar,
in Januari 1863, door den invloed van zijn leermeester Halbertsma, werd benoemd
tot tweeden prosector bij het Anatomisch Kabinet der Hoogeschool. Deze benoeming
gaf aanleiding, dat hij in
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den zomer van 1864 naar Weenen ging, om zich onder de leiding van den beroemden
Hyrtl te stellen, ter uitbreiding van zijn anatomische kennis in het algemeen, en die
der ontleedkundige techniek in het bizonder, en daar tevens de lessen te volgen van
den niet minder beroemden Ernst von Brücke, den toenmaligen grootmeester der
physiologie. Daarna bezocht hij Praag, Leipzig, Halle en Göttingen. Hij maakte in
Leipzig kennis met Eduard Weber, te Halle met Hermann Welcker, den vruchtbaren
microscopist en histoloog, in Göttingen met den beroemden Jacob Henle, den
voortreffelijken Directeur van het ontleedkundig instituut aldaar, die als Hoogleeraar
van Göttingen's Hoogeschool, tot aan zijn dood in 1885, een der coryphaeën was.
Het is alsof Zaaijer er een voorgevoel van had, welke zware taak weldra op zijn
schouders zou gelegd worden. Reeds in het volgend jaar was de ziekte van Halbertsma
zóó toegenomen, dat hij niet meer in staat was zijn onderwijs voort te zetten. Hij
ging naar Laubach om daar herstel, althans verbetering te zoeken, en tijdens zijn
afwezigheid werd Zaaijer, in October 1865, voorloopig belast met het onderwijs in
de ontleedkunde en de physiologie, zonder eigenlijk den tijd gehad te hebben, zich
daarvoor ook maar eenigszins voor te bereiden. En alsof die opdracht nog niet moeilijk
genoeg was voor den jongen doctor, werd hij gelijktijdig in een tweestrijd gewikkeld
met zich zelven, daar hem eerst in Groningen, en kort daarop in Utrecht, het
Hoogleeraarsambt in de verloskunde officieel werd aangeboden. Beide aanzoeken
sloeg hij af, en weinige dagen later, 22 November 1865, kwam het bericht van den
plotselingen dood van den geliefden leermeester, dien hij in de genoemde vakken
tot Maart 1866 verving.
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De definitieve benoeming als Halbertsma's opvolger, tot buitengewoon Hoogleeraar1
in de faculteit der geneeskunde, liet niet lang op zich wachten; Zaaijer ontving die
op 20 Januari 1866. Op 10 Maart 1866 aanvaardde hij deze betrekking aan onze
eerste Universiteit, met een rede: ‘Het gewigt eener doelmatige ontleedkundige
techniek’. Hij huldigt daarin de opvatting, dat het onderwijs in de ontleedkunde het
best aan zijn doel beantwoordt, als men ‘de ontleedkundige samenstelling van den
mensch op zich zelven, en wel in zijn physiologischen toestand (beschouwt), omdat
men, met die kennis toegerust, ook de afwijkende, de pathologische toestanden van
het menschelijk organisme beter beoordeelen (kan) en daardoor de ontleedkunde de
hechtste steunpilaar der geneeskunde wordt’.
Hoe Zaaijer het hem toevertrouwde onderwijs heeft gegeven, zal ik straks
afzonderlijk bespreken; ik zal nu eerst voortgaan met de chronologische beschrijving
van zijn leven.
In 1870 werd hij bevorderd tot gewoon Hoogleeraar

1

Het verdient zeker hier vermelding, dat, bij die benoeming tot buitengewoon Hoogleeraar,
aan Zaaijer recht van zitting in Senaat en faculteit werd verleend, iets waarop volgens de wet
de extraordinarius geen recht had. En dat, toen hij in Dec. 1870 werd ‘bevorderd’ tot gewoon
Hoogleeraar, daarbij officieel verklaard werd, ‘dat dit was niet een verhooging van rang,
maar een vermeerdering van inkomsten ten bedrage van ƒ 1200.- 's jaars.’
Tegelijk met Zaaijer's benoeming in Januari 1866 werd echter Prof. A. Heynsius uit
Amsterdam benoemd tot gewoon Hoogleeraar in de Physiologie, waardoor eindelijk voldaan
werd aan den sinds jaren door Halbertsma gekoesterden, en steeds op de zuinigheid der
Regeering afgestuiten wensch, om den anatoom niet langer ook te belasten met een vak, dat
door zijn dagelijks toenemenden omvang den geheelen mensch eischt, hoe groot ook zijn
werkkracht moge zijn. En niettegenstaande de jonge prosector die dubbele taak gedurende
5 maanden op de voortreffelijkste wijze had vervuld, meende de Regeering dat zij hem als
belooning voor de bewezen buitengewone diensten, ook tot buitengewoon Hoogleeraar mocht
benoemen. Similia similibus!
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en in het zelfde jaar trad hij in den echt met Mejuffrouw Johanna Petronella Jacoba
Scholten, de jongste dochter van den beroemden Hoogleeraar in de Godgeleerdheid
Dr. J.H. Scholten. Uit dit zeldzaam gelukkig huwelijk zijn vijf kinderen gesproten,
waarvan het oudste op jeugdigen leeftijd overleed en vier in leven zijn: drie dochters
en een zoon, de Med. Doctor en Arts J.H. Zaaijer, tot voor korten tijd assistent in het
Boerhaave-Laboratorium, voor de pathologische anatomie.
De eerstvolgende jaren verliepen zonder eenig vermeldenswaardig voorval, behalve
de 2de Februariweek van 1875. Toen logeerde ik in het gezellige huishouden aan de
Oude Vest, met den beroemden en niet minder beminnelijken Göttinger anatoom
Jacob Henle. Ik bemerkte al spoedig hoe Zaaijer's vereering van zijn
wereldberoemden, 66-jarigen gast en leermeester geëvenaard werd door des grijsaards
waardeering van zijn jeugdigen ambtgenoot, vooral nadat wij gezamenlijk een bezoek
aan het ontleedkundig kabinet hadden gebracht. Dat dit Zaaijer aangenaam stemde
ligt voor de hand; wie zou geen prijs stellen op het oordeel van zulk een bij uitstek
bevoegden deskundige?
Dat ook zijn medeburgers den jongen hoogleeraar waren gaan hoogachten en
waardeeren, blijkt uit zijne keuze tot lid van den gemeenteraad in 1881 (hij behield
daarin zitting tot aan zijn overlijden), en uit zijn benoeming tot curator van het
gymnasium in 1882, een betrekking die hij 20 jaren lang met groote toewijding heeft
waargenomen, van Sept. 1897 af als President van het college. Een jaar te voren, in
1880, werd hij Rector Magnificus der Universiteit, na 14 jaren Hoogleeraar geweest
te zijn, en als zoodanig hield hij in 1881, op 8 Februari, eene redevoering over
‘Geneeskunde en Maatschappij’. Daarin besprak hij voornamelijk de kleurenblindheid
en de in-
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fectie-ziekten, als een paar der belangrijkste traits-d'union tusschen de geneeskundige
wetenschap en de maatschappij, en wees op het groote belang dat de laatste heeft,
bij de tijdige erkenning en doeltreffende behandeling van de beide eersten. Hij toonde
daarbij aan, dat ook uit de prostitutie en hare gevolgen, het krankzinnigenwezen, de
zorgen voor goed ingerichte woningen en goede voeding duidelijk blijkt, dat ‘het
belang der geneeskunde samen valt met dat der maatschappij.’ Dit alles bracht hem
van zelf tot het geneeskundig onderwijs, waarvan hij de verbeteringen in de latere
jaren vluchtig besprak, en dankbaar erkennende uitriep: ‘Maar dat gevoel van
erkentelijkheid mag het nog ontbrekende niet over het hoofd doen zien.’ Om dit
laatste te motiveeren, voegde hij er aan toe: ‘En te Leiden zoekt men te vergeefs een
laboratorium voor pathologie en hygiene, te vergeefs een werkplaats voor
pathologische anatomie.’ ‘Dergelijke toestand is bedenkelijk en mag niet bestendigd
worden. Dit verbiedt het belang der geneeskundige wetenschap, ook dat der
maatschappij. De staat, de georganiseerde maatschappij, mag niet achterwege blijven,
waar het de bevrediging van zoo dringende behoeften geldt. Ook zijn belang is
betrokken bij den bloei der wetenschap,’ waren zijn laatste woorden.
En toen hij op den 20sten September daaraanvolgend, bij het overdragen van het
rectoraat, de lotgevallen der Universiteit in het vorig studiejaar besprak, kon hij er
ten minste op wijzen, dat het voor de Bibliotheek, ‘waaruit wij allen te putten hebben,’
een uiterst vruchtbaar jaar was geweest, en dat ‘in den afgeloopen cursus de lessen
over artsenijbereidkunde geregeld zijn gegeven, en dat er een ijverig gebruik gemaakt
werd van het Laboratorium.’
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Na twee jaren kalme werkzaamheid kwam aan het einde van 1883 de beruchte
giftmengster vrouw van der Linden in niet geringe mate Zaaijer's rust verstoren. Van
22 Nov.-19 Dec. 1883 stierven toch niet minder dan vijf slachtoffers van dit monster.
Het onderzoek van de lijken dier vijf en van de elf overige personen, waarvan zij
vermoed werd den dood door arsenicum-vergiftiging te hebben veroorzaakt, ‘werd
door de rechterlijke autoriteiten opgedragen aan den Prosector bij het Anatomisch
Kabinet Dr. P. de Koning en aan mij,’ zegt Zaaijer in de inleiding der
gerechtelijk-geneeskundige studie, waarin hij ‘De(n) toestand der lijken na
arsenicum-vergiftiging,’ op meesterlijke wijze heeft behandeld.
Het is hier de plaats niet dit medico-forensisch standaardwerk (1885) uitvoerig te
bespreken. Het zij genoeg er op te wijzen, dat hij daarin o.a. tot deze twee hoogst
belangrijke, en met de destijds gangbare opvatting volmaakt strijdige, conclusies is
gekomen:
a. Er bestaat geen z.g. arsenicum-mummificatie.
b. De mummificatie der lijken is uit een gerechtelijktoxicologisch oogpunt zonder
eenige waarde.
Van hoeveel gewicht dit grondig, wetenschappelijk vaststaand resultaat is, blijkt
o.a. uit het, den meesten onbekend gebleven, door Prof. Doijer, bij gelegenheid van
Zaaijer's 25-jarig jubileum als Hoogleeraar in 1891, hem herinnerde feit: ‘En toen
dit resultaat van uw onderzoek overal bekend werd, ontsloot zich te Breslau de poort
der gevangenis voor een onschuldigen apotheker, die tien jaren geleden veroordeeld
was, en sedert gevangen gezeten had, op grond van het dogma, dat uw onderzoek
omver gestooten had.’
En Doijer liet er op volgen: ‘Uw hart heeft getrild van blijdschap, toen die mare
tot U kwam; toch hebt
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ge daarover gezwegen tot op dezen dag. Ik acht mij gelukkig het thans wereldkundig
te mogen maken.’
Deze laatste woorden maak ik ook tot de mijne. Ik verheug er mij in dit feit nu
hier inderdaad wereldkundig te kunnen maken, omdat ik de zekerheid heb, dat het
in den roes van de feestviering op 12 Maart 1891, en ook daarna nog tamelijk wel
onopgemerkt is gebleven. En het verdient algemeene bekendheid, omdat er uit blijkt,
hoe verdienstelijk Zaaijer's arbeid in dit opzicht is, hoezeer ijdelheid en pronken met
eigen werk hem vreemd waren; hoe nuttig levensberichten van verdienstelijke mannen
zijn, dewijl zij, zooals Prof. Holwerda onlangs terecht heeft gezegd, het nageslacht
iets leeren van het leven van zoovelen, die in het belang der Nederlandsche beschaving
(en van den Nederlandschen naam, voeg ik er bij) zijn werkzaam geweest.
Nu zou men verwachten dat de Hooge Regeering voor zulk een buitengewoon
hulpbetoon aan de Justitie (het onderzoek van 16 lijken, waarvan het oudste bijna 3
volle jaren na de begrafenis in onderzoek kwam en dus ook zelfs voor een
ontleedkundige van beroep nu juist niet aangenaam kan geacht worden), met zulk
een schitterend wetenschappelijk resultaat, aan Zaaijer een daaraan evenredige
onderscheiding zou toegekend, althans den ijverigen geleerde haren dank zou betuigd
hebben. Blijkens een mededeeling in Doijer's toespraak heeft zelfs het laatste nimmer
plaats gehad.
En toen nu in 1891 Zaaijer 25 jaren het Hoogleeraarsambt had vervuld, omringd
was van een schare oudleerlingen, leerlingen en vrienden, en de faculteit van
geneeskunde hem, bij monde van haren voorzitter (Prof. Doijer) uit haren naam, ‘had
bedankt voor alles wat hij in die jaren als Hoogleeraar had tot stand gebracht, met
het
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oog op het belang van het onderwijs, steeds zonder aanzien des persoons, toen reikte
zij als deskundige bij uitnemendheid (hem) de kroon die (hem) toekomt, met de
verzekering harer waardeering, hoogachting en hartelijke toegenegenheid.’
En de Hooge Regeering verzaakte andermaal haar plicht der dankbaarheid
tegenover een van Nederlands verdienstelijkste mannen. Zij deed niets! Eerst anderhalf
jaar later, in Augustus 1892, werd Zaaijer benoemd tot ridder in de Orde van den
Nederlandschen Leeuw.
Maar toen in October 1900, na den dood van Prof. Siegenbeek van Heukelom,
aan de Universiteit behoefte was ontstaan aan een docent in de gerechtelijke
geneeskunde, en de gezondheid van Prof. van Iterson, die daarin tot aan van
Heukelom's benoeming onderwijs had gegeven, niet toeliet dezen daarmede andermaal
te belasten, toen heeft men in den Haag zich wel terstond Zaaijer's verdienste op dit
gebied herinnerd, toen aarzelde de Minister geen oogenblik hem ook daarin de lessen
op te dragen.
En Zaaijer, wiens werklust en werkkracht volkomen met elkaar in harmonie waren,
aanvaardde welwillend deze vermeerdering van werkzaamheden en gaf van toen af
ook dat onderwijs, met de hem steeds in alles onderscheidende opgewektheid en
nauwkeurigheid, en onder den onverdeelden bijval van zijne talrijke leerlingen.
Zoo werkte Zaaijer voort met onverflauwde lust en ijver, voor zijn studenten en
voor zijn medeburgers, in verschillende betrekkingen, waarvan het aantal steeds
toenam. In Oct. 1896 toch ook gekozen in de Commissie van Beheer voor het
Krankzinnigengesticht Endegeest, was hij daarin steeds met groote voorliefde
werkzaam, volkomen in den geest van den voortreffelijken voorzitter,
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den verdienstelijken Burgemeester Mr. F. Was, den stichter van deze thans zoo
bloeiende inrichting. En toen in den aanvang van 1902 Mr. Was door zijn langdurige
ziekte verhinderd werd het voorzitterschap langer waar te nemen, was het wederom
Zaaijer die werd uitgenoodigd deze belangrijke betrekking tijdelijk waar te nemen.
En er was van weigering geen sprake. Hij nam die taak op zich, zooals hij er reeds
zoovele had aanvaard, omdat hij begreep daarin nuttig te kunnen zijn voor anderen:
het levensdoel dat hij steeds onafgebroken heeft nagestreefd.
Als naar gewoonte werd de groote vacantie van 1902 met vrouw en kinderen buiten
doorgebracht, in September het onderwijs weder aangevangen en bijna tot aan de
Kerstvacantie onafgebroken voortgezet, toen een lichte ongesteldheid Zaaijer dwong
rust te nemen. Hij voelde zich niet in staat den gewonen arbeid te verrichten en
maakte zich zelfs ongerust over zijn toestand. Een bezoek van zijn collega en vriend
Nolen bracht hem echter spoedig tot andere gedachten, en gaf hem de overtuiging
dat er tot angstig maken geen reden was. Weldra gevoelde hij zich dan ook veel beter,
en herkreeg zijn normale opgewektheid. Op den morgen van 22 December gebruikte
hij vroolijk en wel met zijn gezin het ontbijt en ging daarop naar zijn studeerkamer.
Toen 5 minuten later zijn oudste dochter hem daar een boek kwam brengen, vond
zij haren vader dood in zijn stoel zitten.
Zaaijer was ongemerkt voor altijd ingeslapen, zonder dat hijzelf, noch een zijner
verwanten er iets van gemerkt had. Zoo was aan vrouw en kinderen hun alles, aan
de Universiteit een zijner voortreffelijkste leeraaren, aan Nederland een zijner beste
zonen, aan zijne vrienden een dierbaar vriend ontnomen. Op ruim 65-jarigen leeftijd
ging hij heen, na een meer dan 36 1/2-jarig hoogleeraar-
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schap; hij die er zich altijd een illusie van had gemaakt, zijn 40-jarig professoraat te
zullen beleven. Maar aan den anderen kant had hij zijn wensch, een
benijdenswaardigen dood, zonder voorafgaand lijden door ziekte, zonder te weten
dat hij zou gaan sterven.
Zaaijer had te veel orde in alles wat hij deed, dan dat hij vreezen zou door den
dood verrast te worden. Hij was een gelukkig mensch.
Even eenvoudig als Zaaijer was bij zijn leven, meenden zijn weduwe en kinderen
en vrienden, moest ook zijn begrafenis zijn; daarmede is ongetwijfeld in zijn geest
gehandeld.
Er werd alleen gesproken door den voorzitter van de geneeskundige faculteit en
door een zijner oudste Academievrienden; en toen allen die hem naar zijn laatste
rustplaats vergezeld hadden van het kerkhof huiswaarts keerden, beseften zij eerst
recht welk een ontzettend verlies velen hadden te betreuren, welk een kostbare
levensdraad er was afgesneden. Want Zaaijer was een edel mensch, een vir bonus et
sapiens, een voorbeeld voor ons allen. Dit kunnen het best zij getuigen, die zooals
ik het groote voorrecht hadden gedurende 46 jaren door de hechtste banden van
vriendschap met hem verbonden te zijn; die hem in zijn geheele ontwikkeling, van
jongeling tot op den volkomen gerijpten mannelijken leeftijd, van nabij hebben
kunnen volgen: zijn oude Academie-vrienden.
Maar in een levensbericht van een Hoogleeraar kan men, mijn inziens niet volstaan
met de bespreking van den mensch alleen. Daarin behoort ook de leeraar, de
onderwijzer behandeld te worden. En daaromtrent kunnen zijn tijdgenooten geen
oordeel vellen. Iemands verdiensten voor het onderwijs worden het best beoordeeld
door zijn leerlingen.
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Wel kan ik er op wijzen, dat Zaaijer bij het aanvaarden van het Hoogleeraarsambt
‘de plechtige verklaring’ heeft afgelegd, dat hij niets onbeproefd zou laten om het
onderwijs in de ontleedkunde in even bloeienden staat te houden als waarin hij het
aanvaard heeft; en hij was er niet de man naar om zulk een belofte te vergeten.
Wel kon 25 jaren later zijn ambtgenoot Doijer, hem, (in zijn reeds aangehaalde
toespraak) toevoegen: ‘In de praepareerkamer liggen een aantal lijken op tafels, onder
onberispelijke dekking .... Het achteloos gefluit dat deze of gene onder zijn arbeid
daar mocht doen hooren, is voor U een wanklank, die niet geduld wordt. Ook van
uwe studenten verlangt gij eerbied voor den dood. Daar kan men U dagelijks vinden,
allen bij den arbeid surveilleerende, hier prijzende, daar lakende; op den weg helpende
en onderwijzende; menigeen een tonicum of hartsterking toedienende, (door de
studenten, met toespeling op uwen naam, een ‘Teunicum’ genoemd) waardoor echter
nimmer kwaad bloed wordt gezet.’
‘Is een student op zijn examen afgewezen en komt hij ontstemd, met opgestreken
zeilen tot U om eens te vragen waarin hij wel te kort gekomen is, dan keert gij de
rollen om, en vraagt hem in gemoede om het U eens te zeggen. En vóór hij het weet,
heeft hij zelf het antwoord gegeven.’
‘Wie zal zeggen hoeveel goeds langs dezen weg door U gewrocht is?’
Wel bewijst Zaaijer's, in 1890 gepubliceerde statistische studie, ‘De uitslag der
Arts-examens in de jaren 1883/4 - 1888/91’, hoezeer hem het onderwijs ter harte
ging, hoeveel belang hij stelde in de resultaten daarvan, zelfs op een gebied dat niet
rechtstreeks meer tot het zijne kon ge-
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rekend worden. Terwijl zijne paedagogische eigenschappen schitterend uitkomen,
in de teekenende alinea van zijn levensbericht van D.E. Siegenbeek van Heukelom
(blz. 9/10), waar hij zegt: ‘Weldra - in Sept 1880 - zag ik hem op mijn collegebanken
te midden van zijne veel jongere medestudenten. Ik had vroeger reeds meermalen
opgemerkt hoe gunstig het voorbeeld van een of meer ijverige en bekwame studenten
op de overigen, zelfs op de zeer middelmatigen, kan werken. Dit vond ik ook in Van
Heukelom bevestigd. Door zijn ernstig streven en door zijn verstandigen ijver wist
hij zijn commilitones tot meerdere werkzaamheid aan te zetten.’ Welk een grondige
menschenkennis blijkt er niet uit deze eenvoudige, doch ware woorden!
Maar ik wensch geen oordeel uit te spreken over zijn verdiensten als onderwijzer.
‘De lof van onbevoegden is geen lof,’ zei hij in zijn Rede, bij het nederleggen van
het Rectoraat op 20 Sept. 1881. Daarom wensch ik nu het woord te geven aan de
meest bevoegden tot spreken daarover, aan hen die zijn onderwijs genoten.
En met wien zou ik dan beter beginnen, dan met zijn voortreffelijken leerling,
later zijn ambtgenoot, met Hector Treub. In zijn warm gesteld ‘In Memoriam’ in het
Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, van 27 Dec. 1902, zegt hij o.a. het volgende:
‘Aan het einde van de toespraak, door Zaaijer gehouden op het eerste College na
de herdenking van zijn 25-jarig Professoraat, zeide hij ‘ ‘Het schoonste loon, de
aangenaamste voldoening voor den leeraar zijn de gehechtheid en de achting zijner
leerlingen.’ ’ Welnu, de eene zoowel als de andere is hem ruimschoots ten deel
gevallen. Ik herinner mij nog als den dag van gisteren de eerste Colleges die ik bij
Zaaijer bijwoonde. Het begon met een
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zekere plechtigheid. Er werd ergens in de verte even gebeld, een oogenblik later
werd de deur, die van de snijkamer in de collegekamer voerde, wijd open gegooid
en met de hem eigen voorname deftigheid kwam Zaaijer binnen. Over den langen,
toen nog blonden baard strijkende monsterde hij zijn Auditorium, legde een
microscopisch papiertje voor zich neer en begon. Hem, die dit voor het eerst
bijwoonde, sloeg de schrik om het hart; men dacht wat zal dat vervelend worden. En
hoe anders werd het! De jaarlijks terugkeerende inleiding, de osteologie (de botjes
werd het oneerbiediglijk, maar altijd zóó, dat Zaaijer het niet hoorde, genoemd) werd
een genot om aan te hooren. De kunst om de beschrijvende ontleedkunde te
onderwijzen in aangenamen toon, in beschaafde taal en de aandacht gespannen
houdende, zoowel door te wijzen op de groote beteekenis van dit voor den geneesheer,
of van dat voor den chirurg, als door een of andere humoristische aanmerking, - die
kunst verstond Zaaijer in de hoogste mate. Dat maakte dan ook dat zijn lessen trouw
gevolgd werden niet alleen, maar dat zij ook op prijs gesteld werden en dat zij een
blijvenden indruk achtergelaten hebben bij zijn leerlingen. Ik ben overtuigd, dat het
nagenoeg al zijn oud-leerlingen zoo gaat als mij, dat zij van dezen of genen hunner
leermeesters niet meer dan een vage herinnering hebben, maar dat Leidens
voortreffelijke docent in ontleedkunde een scherp geteekend beeld bij hen heeft
achtergelaten. Waarlijk, achting en gehechtheid zijner leerlingen hebben Zaaijer niet
ontbroken en al was hij er niet trotsch op - dat was zijn aard niet - zijn achterblijvende
betrekkingen mogen dit met volle recht zijn.’
Dit is de indruk dien Treub in 1875 van zijn leermeester Zaaijer heeft gekregen.
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En den indruk beschrijvende dien zijn ambtgenoot Zaaijer, ruim een dozijn jaren
later, op hem maakte, zegt hij:
‘Wat men als student het minst in den hoogleeraar kan beoordeelen en wat later
voor den ambtgenoot zoo'n duidelijken blik geeft ook op het onderwijs, dat is de
wijze van examineeren. Ook daarin was Zaaijer een meester. Bij hem geen
omslachtige, onduidelijke vragen, waarbij men te denken had: wat moet de
ongelukkige candidaat daarop nu, in 's hemelsnaam, antwoorden? Neen, scherp en
klaar, was ook zijn examineeren. Als het waar is, gelijk ik geloof, dat men slechts
goed examinator zijn kan als men goed docent is, dan heb ik ook later gelegenheid
gehad mij te overtuigen, dat de als student verkregen indruk juist was, dat Zaaijer
was een voortreffelijk onderwijzer.’
‘Grooter lof kan ik mij voor den hoogleeraar, die dan toch in de eerste plaats leeraar
dient te zijn, niet denken.’
Is dit oordeel niet volmaakt in overeenstemming met het door Doijer vermelde:
‘Daar is maar één goed examinator, roepen uwe leerlingen achter uwen rug, en dat
is Teun!’
En toen ik nu een ander oud-leerling, een man van gansch andere opvattingen, een
hoogst verdienstelijk medicus practicus, naar zijn oordeel vroeg, kreeg ik ten
antwoord: ‘Gij weet dat ik niet zoo heel spoedig dweep met menschen, en zeker niet
met hoogleeraren. Maar met mijn goeden leermeester Zaaijer dweep ik en zal ik
dweepen mijn leven lang. Hij was de voortreffelijkste docent, de uitnemendste, meest
humane examinator van al mijn leermeesters, wiens nagedachtenis ik zoolang ik leef
in hooge eere zal houden. Dát was een man om achting voor te hebben.’
Eindelijk wil ik hier aanhalen, wat zijn jonger leerling, laatste assistent, de prosector
C.A.J. Quant, na Zaaijer's dood, in het Studenten-Weekblad Minerva zegt:
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‘Wij hielden van hem als Professor en als mensch. Zijn waardige, kalme houding,
dwong ons eerbied af, maar deed ons tevens vertrouwen in hem stellen. Zoovelen
onzer hebben in moeilijke omstandigheden, of na teleurgestelde
examen-verwachtingen bij hem goeden raad gezocht en gevonden. Want hij leefde
met en voor zijne studenten. Zijn colleges, bedaard, stipt en helder gegeven,
onderbroken door demonstraties aan goede en uitstekend gekozen praeparaten,
leverden voor zeer velen onzer het hoofdaandeel voor onze anatomische kennis.
Eenvoudig, en wars van alle geleerddoen, was steeds zijn streven om ons slechts
datgene van zijn grooten schat te geven, wat hij meende, dat wij in ons practisch
leven het meest noodig hadden. En dat kon hij beoordeelen, daartoe stelde hem in
staat zijn omvangrijke kennis van de klinische vakken, die hij nog steeds bijhield.’
‘Getuigenis hiervan heeft hij gegeven door het vorig jaar, in zijn 36sten cursus, een
geheel nieuw onderwerp uit de Segmentaal-Anatomie te behandelen.’
‘Dit alles en zijne humane wijze van examineeren heeft op ons allen een blijvenden
indruk gemaakt.’
‘Wie hem iets nader leerde kennen zag steeds in hem een vaderlijk, belangstellend
vriend; wie onder hem werkte een zachten meester. Zijn eerste eischen waren
nauwkeurigheid en netheid, en die beide heerschten in de inrichting, waar hij aan
het hoofd stond.’
Uit het bovenstaande blijkt dus overtuigend, naar ik meen, dat Zaaijer was een
uitnemend mensch, een uitstekend hoogleeraar, zoowel ten opzichte van de
wetenschap als wat aangaat het onderwijs; en ik voeg daaraan toe, dat hij was een
hartelijk en trouw vriend.
Gelukkig hij van wien dit alles kan getuigd worden!
Juni 1903.
Dr. C.E. DANIËLS.
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Chronologische lijst der geschriften van T. Zaaijer.
1862.

Beschrijving van twee vrouwenbekkens
uit den Oost-Indischen Archipel.
Academisch Proefschrift 30 Mei 1862.
Leid. S.C. van Doesburgh 1862.

1865.

De hooge oorsprong der arteria profunda
femoris. (Ned. Tijdschrift voor
Geneeskunde, 1865, II, blz. 241).

1866.

Het gewigt eener doelmatige
ontleedkundige techniek. Redevoering
ter aanvaarding van het buitengewoon
Hoogleeraarsambt den 10den Maart 1866.
Leiden Jac. Hazenbergh Czn. 1866.

1866.

Recherches sur la forme du bassin des
femmes javanaises. (Archives
Néerlandaises, T. 1, p. 328).

1866.

Untersuchungen ueber die Form des
Beckens javanischer Frauen.
Herausgegeben von der Holländischen
Gesellschaft der Wissenschaften zu
Haarlem. (Natuurkundige
Verhandelingen, Deel XXIV, 1866).

1867.

Aankondiging van J.L. Dusseau's
Beknopt handboek der systematische
ontleedkunde van den mensch. (Ned.
Tijdschrift voor Geneeskunde, 1867, I,
blz. 314).

1869.

Aankondiging van W. His'
Untersuchungen ueber die erste Anlage
des Wirbelthierleibes. (Ned. Tijdschrift
voor Geneeskunde, 1869, I, blz. 120).

1869.

Ontleedkundige waarnemingen. (Ned.
Tijdschrift voor Geneeskunde, 1869, II,
blz. 157).

1871.

Aankondiging van Chr. Aeby's Der Bau
des menschlichen Körpers u.s.w. (Ned.
Tijdschrift voor Geneeskunde, 1871, I,
blz. 154).

1871.

De architectuur der beenderen. (Ned.
Tijdschrift voor Geneeskunde, 1871, II,
blz. 113).
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1871.

Aankondiging van H. von Luschka's Der
Schlundkopf des Menschen u. Der
Kehlkopf des Menschen. (Ned. Tijdschrift
voor Geneeskunde, 1871, II, blz. 170).

1872.

Observations anatomiques. (Archives
Néerland., T. VII, p. 449).
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1873.

Sur l'architecture des os de l'homme.
(Archives Néerlandaises, T. VIII, p. 264).

1874.

Over scaphocephale schedels. (Ned.
Tijdschrift voor Geneeskunde, 1874, II,
blz. 1).

1874.

De nieuwste onderzoekingen omtrent de
architectuur en den groei der beenderen.
(Ned. Tijdschr. voor Geneesk., 1874, II,
blz. 103).

1874.

Sur la scaphocéphalie. (Archives
Néerland., Tom. IX, p. 259).

1877.

Afwijking in de bogen der lendenwervels.
(Verslagen en Mededeelingen der Kon.
Acad. van Wetenschappen, 2e reeks, Deel
XI, blz. 232).

1878.

Levensschets van Dr. J.A. Boogaard.
(Levensberichten van de Maatschappij
der Nederl. Letterkunde, 1877-78, blz.
131).

1880.

Levensbericht van Johannes Adrianus
Boogaard. (Jaarboek van de Kon. Acad.
van Wetenschappen te Amsterdam, 1879,
blz. 138).

1881.

Geneeskunde en Maatschappij.
Redevoering op den 306den jaardag der
Leidsche Universiteit, 8 Febr. 1881,
uitgesproken door den Rector Magnificus
Dr. T. Zaaijer. (Jaarboek der
Rijks-Universiteit te Leiden, 1880-81, blz.
47).

1881.

De lotgevallen der Leidsche Universiteit
gedurende het studiejaar 1880-1881. Rede
op den 20sten September 1881, bij het
overdragen der waardigheid van Rector
Magnificus uitgesproken door Dr. T.
Zaaijer. (Jaarboek der Rijks-Universiteit
te Leiden, 1880-81, blz. 25).

1882.

Rapport over een verhandeling van Dr.
Max Weber, getiteld: Over Coalescentia
Calcaneo-Navicularis, opgesteld met Dr.
W. Koster (Verslagen en Mededeelingen
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der Kon. Acad. van Wetensch., 2e reeks,
Deel XVIII, blz. 118).
1882.

Levensschets van Dr. Frederik Willem
Krieger. (Levensberichten van de
Maatsch. der Nederlandsche Letterkunde,
1881-82, blz. 135).

1883.

Anthropologie: Beschrijvingen en
afbeeldingen, afgietsels, schedels,
geprepareerde hoofden, enz. (Catalogus
van de internationale Koloniale
Tentoonstelling te Amsterdam, afd. Ned.
Kol., Gr. I, blz. 148).

1884.

Rapport over een verhandeling van Dr.
B. Hagen, getiteld: Ueber Körpergrösse
und Wachsthumsverhältnisse der
Süd-Chinesen, opgesteld met Dr. W.
Koster. (Verslagen en Mededeelingen der
Kon. Acad. van Wetenschappen, 2e reeks,
Deel XX, blz. 233).

1885.

Das Verhalten der Leichen nach
Arsenik-Vergiftung. (Vierteljahrschrift
für Gerichtliche Medizin, N.F., Bd.
XLIV, S. 249).

1885.

De toestand der lijken na
Arsenicum-vergiftiging. Een
geregtelijkgeneeskundige studie.
Uitgegeven door de Koninklijke
Academie van Wetenschappen te
Amsterdam. Amsterdam Joh. Müller,
1885.

1886.

Rapport over een adres van de H.H.
Stokvis, Forster en Ruysch, opgesteld met
de H.H. Mac Gillavry en Zeeman
(Verslagen en Mededeelingen der Kon.
Acad. van Wetenschappen, 3e Reeks,
Deel III, blz. 67).

1886.

De l'état des cadavres après
l'empoisonnement par l'arsénic. (Archives
Néerlandaises, Tom. XXI, p. 432).
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1887.

Abraham Everard Simon Thomas.
(Almanak van het Leidsche
Studenten-corps voor 1888, blz. 345).

1889.

De invloed van het drogen op de maten
van het bekken. (Nederl. Tijdschrift voor
Verloskunde en Gynaecologie, Deel I,
blz. 210).

1889.

Rapport over een verhandeling van Dr.
B. Hagen, getiteld: ‘Anthropologische
Studien aus Insulinde’, opgesteld met Dr.
C.A. Pekelharing. (Verslagen en
Mededeelingen der Kon. Acad. van
Wetenschappen, 3e reeks, Deel VII, blz.
5).

1890.

De uitslag der arts-examens in de jaren
1883/4-1888/9, met een uitslaande tabel.
(Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde,
1890, II, blz. 415).

1891.

1866-1891. Toespraak tot mijne
leerlingen, gehouden den 12den Maart
1891. Niet in den handel. Leiden S.C. van
Doesburgh.

1892.

Uitgebreide verscheuring der hersenen
zonder fractuur der schedelbeenderen.
(Ned. Tijdschr. voor Geneeskunde, 1893,
I, blz. 181).

1893.

Ausgedehnte Gehirnruptur ohne
Schädelknochenfractur.
(Vierteljahrschrift für Gerichtliche
Medizin, 3. Folge, VI, 2).

1893.

Der Sulcus praeauricularis ossis ilei.
(Verhandelingen der Kon. Acad. van
Wetenschappen te Amsterdam, Tweede
sectie, Deel I, no. 8. Amsterdam Joh.
Müller 1893).

1893.

Sur le sillon préauriculaire de l'ilion.
(Archives Néerlandaises, T. XXVII, p.
413).

1894.

Die Persistenz der Synchondrosis
condylo-squamosa am Hinterhauptsbeine
des Menschen und der Säugethiere.
Vorläufige Mitteilung mit 4 Abbildungen.
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(Anatomischer Anzeiger, IX. Bd., no. 11,
S. 337).
1894.

Die Persistenz der Synchondrosis
condylo-squamosa am Hinterhaupte des
Menschen und der Säugethiere. Mit 13
Abbildungen auf Tafel XVI/XVIII.
(Anatomische Hefte, I. Abteilung, XII.
Heft, Bd. IV, S. 193).

1894.

Seltene Abweichung, (Schlingenbildung
um die vena cruralis) der Arteria profunda
femoris. (Anatom. Anzeiger, IX. Bd., no.
16, S. 502).

1894.

Joseph Hyrtl. Toespraak bij de opening
der academische lessen op den 15den
October 1894. (Ned. Tijdschrift voor
Geneeskunde, 1894, II, bl. 705).

1894.

Sur la persistance de la synchondrose
condylo-écailleuse dans l'os occipital de
l'homme et des mammifères (Archives
Néerlandaises, T. XXVIII, p. 411).

1899.

Verslag van de Heeren Zaaijer en
Fockema Andreae, als antwoord op een
vraag van den Belgischen gezant, nopens
hier te lande uitgeschreven prijsvragen.
(Verslag van de gewone vergadering der
wis- en natuurkundige afdeeling van de
Kon. Acad. van Wetenschappen, van 25
Maart 1899).

1901.

Levensbericht van D.E. Siegenbeek van
Heukelom. (Levensberichten van de
Maatsch. der Ned. Letterkunde, 1900-01,
blz. 18).
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Onder Zaaijer's rechtstreekschen invloed, als promotor, verschenen de volgende
academische proefschriften:
P. de Koning. Beschrijving van Chineesche schedels, 29 Juni 1877. Leiden 1877.
W. Dominicus. Ontleedkundige aanteekeningen betreffende het achterhoofdsbeen,
4 Mei 1878. Leiden 1878.
J.F. Ph. Hers. Over vergroeiingen tusschen vrucht en placenta en hare gevolgen,
11 Mei 1878. Leiden 1878.
H.J. Coert. Over de ontwikkeling en den bouw van de geslachtsklier bij de
zoogdieren, meer in het bijzonder van den eierstok, 20 Juni 1898. Leiden 1898.
H.J. Lycklama à Nyeholt. De onderlinge verhouding der beenderen van den
voorarm en van den handwortel bij verschillende standen van de hand, 17 December
1900. Rotterdam 1900.
A.L. Erkelens. Retentio dentium, 28 November 1902. Leiden 1902.
De volgende wetenschappelijke onderscheidingen zijn Zaaijer ten deel gevallen:
In 1865 werd hij benoemd tot lid van het Genootschap ter bevordering der Geneesen Heelkunde te Amsterdam.
In 1867 tot Auswärtiges Mitglied der Gesellschaft für Geburtshülfe te Berlijn.
Tot lid van het Hoofdbestuur der Nederl. Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunst. In 1870, bij zijn periodieke aftreding als zoodanig, verzocht hij echter
niet meer daarvoor in aanmerking te komen.
In 1868 tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
In 1871 tot lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.
In 1874 tot lid der Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam, van
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht,
en tot lid consultant van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke
wijsbegeerte te Rotterdam.
In 1889 tot Membre Correspondant étranger de la Société de Médecine légale de
Belgique, te Brussel.
In 1895 tot Correspondirendes Mitglied der Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte, te Berlijn.
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Levensbericht van P.M. Netscher.
Toen mij vanwege het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde,
de vereerende uitnoodiging werd toegezonden om een levensbericht samen te stellen
van den overleden Luitenant-Generaal P.M. Netscher, meende ik aanvankelijk deze
onderscheiding niet te mogen aanvaarden.
Immers de verdiensten van den overledene tegenover het Leger en de Maatschappij
waren naar het eenstemmig gevoelen van allen, die met hem in nauwere aanraking
waren geweest, van zooveel beteekenis, dat zij naar mijne meening ten volle recht
gaven om te worden geboekstaafd door meer begaafden dan ik; door een der besten
in den lande. Bij nader inzien besloot ik echter mijn aarzeling te overwinnen. De
Generaal Netscher toch, had èn als gewoon èn later als éénig Eerelid der Vereeniging
ter beoefening van de Krijgswetenschap1 èn als Voorzitter dier Vereeniging over een
ruim twaalfjarig tijdvak, zulke buitengewone verdiensten tegenover deze meer dan
twee duizend officieren en burgers als leden

1

Later aanvaardde ook Z.K.H. de Prins der Nederlanden dit Eerelidmaatschap.
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tellende Vereeniging, dat het mijnerzijds een miskenning zou zijn van die verdiensten
en een tekortkoming aan den plicht der dankbaarheid, wanneer ik, tegenwoordig
Voorzitter dier Vereeniging, daartoe aangezocht, mijne zij het dan ook zwakke
krachten niet beschikbaar stelde, om den overledene in een korte levensschets naar
waarheid te teekenen en er aldus toe bij te dragen, dat zijn naam in ruimen kring voor
lang in eere blijve. Zoo zij het dan! Moge de lezing dezer bladzijden aan haar doel
beantwoorden!
Pieter Marinus Netscher werd geboren te Rotterdam den 4den Juni 1824. Na het
overlijden zijns vaders Franciscus Marinus, in leven koopman aldaar, verplaatste
zich zijne moeder Elisabeth van der Gon naar Nijmegen, alwaar de jeugdige Pieter
in 1833 werd opgenomen op de Departementale School van het Nut van het Algemeen,
om in 1837 over te gaan naar de kostschool van den heer Stuart te Vianen.
Reeds op veertienjarigen leeftijd nam hij deel aan het toelatingsexamen voor de
Koninklijke Militaire Academie te Breda en wel met een zoo gunstig gevolg dat hij
bij beschikking van het Departement van Oorlog van 5 Juli 1838 tot cadet bij het
Wapen der infanterie hier te lande werd benoemd. De vierjarige studie aan de
Academie bracht hem in 1842 de benoeming tot tweeden luitenant. Hij was toen
eerst 18 jaren oud.
Voor hem, die geen vreemdeling is ten opzichte van het leerplan der Kon. Mil.
Academie, is de herinnering overbodig dat aldaar slechts op bescheiden schaal de
algemeene ontwikkeling wordt voortgezet en een groot deel van den studietijd aan
vakstudie en practische oefeningen wordt besteed. Een bepaalde letterkundige grond-
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slag werd dan ook bij Netscher niet gelegd en het verdient daarom des te meer
erkenning en bewondering, dat hij zich door eigen studie een spoedig gevestigden
naam in de letterkundige wereld wist te verwerven, zonder daarbij over het hoofd te
zien, wat hij aan zijn positie als officier verschuldigd was.
Ofschoon in zijn uitgaven grootendeels tot zijn karig traktement beperkt, wist hij
zich door zijn ingetogen en spaarzame leefwijze, de gelegenheid te verschaffen, om
zijn gezichtskring door het bezoeken van vreemde landen te verruimen, en wij vinden
hem reeds in Augustus 1844 met een verlof van zestien maanden op reis naar
Demerary, om in 1845 over Engeland terug te keeren. Op welke wijze hij gedurende
die reis zijn tijd gebruikte, zou later blijken, toen hij de met zorg vergaarde gegevens
geheel had verwerkt. Dat hij aanvankelijk met het vergaarde nog niet tevreden was,
blijkt uit een in Augustus 1849 door hem gevraagd en verkregen verlof van een jaar
tot het opnieuw bezoeken van Demerary en het maken van een reis door Amerika.
Toch waren zijn gegevens in de periode van 1845 - 1849 reeds aan het gisten; immers
verscheen, naast kleinere tijdschriftartikelen in de ‘Moniteur des Indes Orientales et
Occidentales’1 een opstel van Netscher's hand over de Hollanders in Brazilië, dat den
grondslag vormde voor de latere zelfstandige uitgave van zijn werk over hetzelfde
onderwerp.

1

Le Moniteur des Indes Orientales et Occidentales, recueil de mémoires et de notices
scientifiques et industrielles, de nouvelles et de faits importants concernant les possessions
néerlandaises d'Asie et d'Amérique, publié sous les auspices de S.A.R. Monseigneur le Prince
Henri des Pays-Bas, avec la coopération de plusieurs membres de la société des arts et des
sciences de Batavia, par le Baron P. Melvill de Carnbee, à la Haye, chez Belinfante frères.
Dit werk werd in het fransch uitgegeven, doch bestond slechts 3 jaar.
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1851 en 1852 brachten ons van zijn hand de uitgebreide artikelen, die onder het
opschrift: ‘Bijdragen tot de kennis van het Engelsche leger’ in ‘De Militaire Spectator’
verschenen. Wat Netscher door persoonlijk onderzoek had ervaren, vulde hij door
studie aan, en de reeks van noten, die deze onderhoudende studie aanvullen, toonen
reeds in het oog vallend, wat de litterarische zelfontwikkeling van den nog jeugdigen
2den Luitenant beloofde.
Eerst in 1852, dus na een tienjarigen diensttijd, volgt de bevordering tot 1sten
Luitenant1 bij het regiment Grenadiers en Jagers, waarbij Netscher reeds in 1847 was
overgeplaatst. Meer en meer zien wij thans zijn naam op den voorgrond treden. In
December 1852 wordt Netscher namens het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
aangezocht om een door een Commissie van het Instituut voorbereiden arbeid, het
vervaardigen van een algemeenen beredeneerden kaartencatalogus, te helpen
voltooien. Dit werk zou een groote leemte op het gebied der cartografie aanvullen
en voor allen, die door hun studie met kaarten in aanraking komen, van het uiterste
belang zijn. Hoewel Netscher zich geenszins de moeilijkheid van dezen arbeid
ontveinsde, aanvaardde hij bij schrijven van 30 Dec. 1852 de opdracht. In den breede
schetst hij in dit antwoord de wijze waarop hij zich voorstelt de taak te volbrengen,
en blijkbaar wordt op zijn denkbeelden ingegaan. De eerste aflevering van het hoogst
belangrijk werk2 verschijnt in 1854. Daarin worden alleen behandeld de kaarten ná
1800 uitgegeven. Het werk was zoodanig in elkaar gezet, dat elk rijk een afdeeling
uitmaakt met

1
2

Voor het regelmatig overzicht van de wisselingen in Netscher's militaire loopbaan, wordt
verwezen naar den hierachter volgenden Staat van Dienst van den overledene.
Répertoire de cartes publié par l'Institut royal des Ingénieurs Néerlandais. La Haye chez van
Langenhuyzen frères et Martinus Nijhoff.
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afzonderlijke pagineering. Het verscheen in het licht in afleveringen, die onafhankelijk
van elkaar zijn. ‘Wel was het’ zegt Netscher ‘voor de geschiedenis en de Archeologie
te bejammeren, dat niet alle oude kaarten daarin een plaats konden vinden, doch een
zoodanige arbeid zou schier onuitvoerbaar zijn geweest.’ Van de daaraan verbonden
moeilijkheden kan men zich eenigszins een denkbeeld vormen, wanneer men in de
voorrede van een boekje van zeven vel druks, dat de heer Bodel Nijenhuys te Leyden
in 1846 over de algemeene kaarten van de provincie Friesland uitgaf, o.a. leest: ‘dat
hij met den heer Eekhoff aan de samenstelling van het werk, gedurende 8 jaar alle
moeite heeft ten koste gelegd.’
Netscher wist intusschen de vele moeilijkheden glansrijk te overwinnen. Hij
bewerkte in drie afleveringen Oostenrijk en beschreef daarin 346 verschillende
kaarten van de Oostenrijksche Monarchie en de verschillende provinciëen. Van de
tweede uitgave, die in 1856 verscheen, wordt o.a. in de Wiener Zeitung door Dr.
Constant Wurzbach von Tannenberg, Vorstand der administrativen Bibliothek des
K.K. Ministeriums des Innern, gezegd: ‘das, wenn es in gleicher Weise fortgesetzt
wird, kaum seines Gleichen haben dürfte.’
Ook de drie volgende afleveringen, over Frankrijk handelende, werden door
Netscher met evenveel succes bewerkt, getuige hiervan de vleiende beoordeelingen,
in verschillende buitenlandsche tijdschriften aan dezen arbeid ten deel gevallen. Tot
het doen van de vereischte nasporingen in de Kaartenverzamelingen van het Dépôt
de la guerre en de Bibliothèque Impériale was Netscher in 1855 voor drie maanden
naar Parijs vertrokken, alwaar hij met vrucht werkzaam was om de bouwstoffen voor
de cartografie van Frankrijk te verzamelen. Dat hij daarbij
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zijn eigen land niet vergat, bewijzen o.a. de artikelen in de Kunst- en Letterbode van
1855 en 1856 over de Geographie en Cartographie van Nederlandsch Indië, artikelen,
die in het tijdschrift: ‘Nouvelles Annales des voyages, de la géographie, de l'historie
et de l'archéologie’ vertaald werden overgenomen.
Met de uitgave van de afleveringen over Frankrijk waarvan o.a. de geleerde
Duitsche bibliograaf Dr. Julius Petzholdt in de ‘Neuer Anzeiger für Bibliographie
und Bibliothekwissenschaft’ getuigde: ‘Man darf mit allem Rechte dieses Repertorium
als eine sehr vorzügliche Bereicherung der Bibliographischen Litteratur bezeichnen,
die um so schätzbarer ist, je mehr sich das Bedürfniss nach einer brauchbaren
umfassenden und raisonnirenden Uebersicht der kartographischen Litteratur fühlbar
gemacht hat,’ sloot Netscher zijn medewerking aan het Répertoire. Zijn veelzijdige
arbeid bewoog hem daartoe. Allerwege vinden wij de sporen van zijn werkzaamheid.
In 1852 ontmoeten wij hem als mede-oprichter eener Vereeniging tot oefening in
het voeren van het debat te 's-Hage in gezelschap van mannen als van der Heym, de
Bruyn Kops, Weitzel, Six, Bakhuyzen van den Brink, van Sypesteyn, Kappeyne e.a.
In dat zelfde jaar maakt hij kennis met den ridder J.C. da Silva, Chargé d'affaires van
Brazilië, die sedert zijn vriend wordt en hem aanspoort tot de uitgave van Les
Hollandais au Brésil, in 1853 tot stand gekomen1. De waardeerende beoordeeling,
die hem o.a. in ‘De Militaire Spectator’ 1853 ten deel viel, zijne benoeming tot ridder
in de Orde van de Roos

1

Les Hollandais au Brésil. Notice Historique sur les Pays-Bas et le Brésil au XVIIe siècle par
P.M. Netscher, Lieutenant de Grenadiers dans l'armée royale des Pays-Bas (Avec Portrait,
Fac-Simile's et carte). La Haye. Belinfante frères 1853
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van Brazilië (1854), van Lid der Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te
Leiden en van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetenschappen
te Utrecht, dit alles kan tot bewijs strekken, dat Netscher reeds destijds op
wetenschappelijk gebied zijn sporen had verdiend.
Van 1854-1857 maakt hij deel uit van de Redactie van de Algemeene Kunst- en
Letterbode en trad hij in verschillende tijdschriften als helderzienend boekbeoordeelaar
op. Ook verscheen van zijn hand in 1854 een ‘Gedenkboek van het feest gehouden
te 's-Gravenhage den 7den Juli 1854 ter viering van het vijfentwintigjarig bestaan der
bataillons Grenadiers en Jagers, opgedragen aan Z.K.H. den Prins van Oranje en de
overige deelgenooten van het feest’1. Deze werkzaamheid op begrensd gebied
verschafte echter aan Netscher's rusteloos streven geen voldoende bevrediging. Eigen
aanschouwing stond bij hem op den voorgrond, en hij vond daartoe een welkome
gelegenheid toen hem het uitzicht werd geopend om werkzaam te worden gesteld
als adjudant van den Generaal Schimpf, benoemd Gouverneur van Suriname. In 1857
vertrok hij met de Engelsche mail, via Southampton derwaarts.
Van dat tijdstip af dateert Netscher's koloniale werkzaamheid, in West-Indië
begonnen, later in Oost-Indië voortgezet. Ternauwernood in Suriname aangekomen,
vinden we hem reeds bezig met de oprichting van de Surinaamsche koloniale
bibliotheek, waarvan hij met de H.H. Ch. Landré, Mr. Bosch Reitz en Jhr. Mr. Martini
van Geffen, de commissie uitmaakt. Later doorreist hij

1

's-Gravenhage, Gebroeders Belinfante, 1854. In dezen arbeid treft men o.a. een levensschets
aan van den Luitenant-Generaal Jhr. R.A. Klerck, 1774-1854.
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de kolonie in alle richtingen, is vrijwillig werkzaam op de Secretarie, waarvoor een
bijzondere dankbetuiging zijn deel wordt en blijft nà het vertrek van den Generaal
Schimpf ook als adjudant aan den Gouverneur Lansberge verbonden.
In 1859 wordt Netscher naar ouderdom van rang tot Kapitein bevorderd. In verband
hiermede verdient te dezer plaatse te worden aangeteekend, dat reeds in Jan. 1858
door den Luitenant-Generaal Schimpf aan den Minister van Koloniën het voorstel
was gedaan, om Netscher bij het Oost-Indisch leger te doen overgaan en hem
gelijktijdig tot Kapitein te bevorderen. Dit voorstel steunde op Netscher's verdiensten,
op zijn karaktereigenschappen, zijn talenten en zijn aanleg, zooals die genoemden
Opperofficier waren gebleken. En wanneer men dit in aanmerking neemt, dan mag
het verbazing wekken, dat dit voorstel gelijk men beweert - schipbreuk leed op geen
andere dan de zeer alledaagsche omstandigheid, dat Netscher op het punt stond in
het huwelijk te treden1 en dus eventueel als gehuwd Kapitein naar Indië zou moeten
worden uitgezonden.
Het volgende jaar verlaat Netscher de kolonie, bij welke gelegenheid hij ook van
den Gouverneur Lansberge, niet alleen mondeling, doch ook schriftelijk het bewijs
ontving, dat deze hooge dignitaris in Netscher den man van verdiensten wist te
onderscheiden.
Mei 1860 in Nederland teruggekeerd, werd Netscher op zijn verzoek, in het
bijzonder met het oog op de gezondheid zijner echtgenoote, op non-activiteit gesteld.
Op den 21sten Juni van hetzelfde jaar erkende Z.M. de

1

Netscher trad in 1858 voor de eerste maal in het huwelijk met Mejuffrouw Anna Maria
Thurkow, van geboorte een West-Indische.
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Koning-Groothertog zijn verdiensten door zijn benoeming tot Officier in de
Luxemburgsche Orde van de Eikenkroon.
Op 31 Aug. 1860 sloot zich de eerste periode van Netscher's huwelijksleven op
droevige wijze door den dood zijner echtgenoote, die na langdurig lijden te Soden
overleed. Gelukkig deed zijn werkzame geest hem het hoofd boven water houden;
ja, men zou schier kunnen zeggen dat van dat oogenblik af voor Netscher een tijdperk
van verdubbelde werkzaamheid was aangebroken, die zich thans meer aansloot aan
het beroep dat Netscher zich had gekozen. Vermoedelijk bracht dit ook zijn positie
als Kapitein van het Regiment Grenadiers en Jagers, waarbij hij Juli 1861 opnieuw
werd ingedeeld, als van zelve mede.
In 1861 verschijnen de Beschouwingen over ons Militiestelsel,1 waarmede Netscher
zijnerzijds een eerste schrede zet op den lijdensweg, die nog bijna een halve eeuw
door de militaire litteratuur zou worden geplaveid, alvorens tot eenig resultaat te
leiden. Het ligt geheel buiten dit bestek om zelfs een oogenblik stil te staan bij
Netscher's meeningen op dit gebied, die steeds getuigen van een warm hart voor
Vorst en Vaderland; dat intusschen ook bij hem de oplossing van deze moeilijke
quaestie nog geen muurvasten vorm had aangenomen, blijkt mij uit een bijschrift
van Netscher's hand gedateerd 11 Sept. 1876, waarin hij o.a. getuigt, ‘moest ik het
nu schrijven, dan zou het op vele punten anders luiden.’
In 1861 en 1862 werkt Netscher ijverig mede aan ‘De Militaire Spectator’ en
schrijft hij o.a.: ‘Denkbeelden over de aanvulling van het Indisch leger’ en ‘Practische
denkbeelden en Utopiën,’ doch weldra wordt zijn arbeid

1

Beschouwingen over ons Militiestelsel. Naar aanleiding van het Nieuwe Ontwerp van Wet
op de Nationale Militie door P.M. Netscher. 's-Gravenhage. Bij de Erven Doorman. 1861.
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onderbroken door het aanbod hem 21 April 1862 gedaan, om als Gouverneur te gaan
naar de kust van Guinea of als Adjudant van den Luitenant-Generaal Schimpf in
diens nieuwe betrekking van Commandant van het Nederlandsch-Indische leger,
hem naar Oost-Indië te vergezellen. Het eerste aanbod werd afgewezen, het tweede
echter aangenomen, en in November 1862 vertrok Netscher naar Batavia. Hij verbleef
aldaar tot 1865, toen hij met den Generaal Schimpf repatrieerde. Zijn bijna driejarig
verblijf in Nederlandsch-Indië verschafte hem de gelegenheid deze uitgebreide
bezittingen van nabij te leeren kennen en tevens een studie te maken van ons Koloniaal
leger. Zijn latere geschriften getuigen hiervan.
Den 24en Februari 1863 werd Netscher benoemd tot lid van het Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Zijn vertrek uit Indië ging vergezeld
van een dankbetuiging van den Legercommandant voor de goede diensten door hem
bewezen, met een gelijktijdige voordracht voor een benoeming tot majoor bij keuze,
aan welk voorstel ook thans geen gevolg werd gegeven, omdat door deze benoeming
zooveel andere verdienstelijke officieren van het Nederlandsche leger zouden worden
voorbijgegaan.
Nauwelijks in het Vaderland teruggekeerd, vertrekt Netscher met een verlof van
vier maanden naar Italië en Zwitserland. Op het einde van 1865 treffen wij hem, als
opnieuw ingedeeld bij de Grenadiers, in de residentie. Dat men zijn veelzijdige
verdiensten waardeerde, blijkt o.m. uit het aanbod hem namens den Minister van
Koloniën gedaan om te worden benoemd tot referendaris voor militaire zaken aan
diens Departement, welke vereerende aanbieding door Netscher echter werd
afgeslagen, omdat hij vooralsnog zijn militaire positie en vooruitzichten
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niet wenschte prijs te geven. Het zwaartepunt zijner werkzaamheid mocht bovendien
niet te veel naar elders worden verplaatst, en bovenal wenschte hij vrij te blijven in
de keuze van zijn arbeidsveld.
Het tienjarig tijdperk van 1865-1875 't welk nu volgde, getuigt opnieuw van
Netscher's werkkracht. Wij vinden hem gedurende dien tijd als medewerker van
verschillende tijdschriften als ‘Het Vaandel’, ‘De Militaire Spectator’, ‘Onze Tolk’,
‘De Gids’ e.a. In het bijzonder trekken daarbij de aandacht de artikelen door Netscher
in ‘Het Vaandel’ geschreven, betrekking hebbende op de samensmelting der
officierskaders van het Nederlandsche en Nederlandsch-Indische leger. Dit bijna
tachtig jaar oude en ingewikkelde vraagstuk van militair belang, waarvoor ten spijt
zelfs van al het daarover geschrevene en van de uitgewerkte voorstellen, door de bij
Koninklijk Besluit van 21 Oct. 1898 ingestelde Staatscommissie, ingediend, blijkbaar
nog geen bruikbare oplossing schijnt te zijn gevonden, trok Netscher in het bijzonder
aan. Zijn grondige, op persoonlijke ervaring steunende, bekendheid met beide legers,
gaf hem recht om zijn meening kenbaar te maken. In 1867 leidde hij zijn gevoelens
in, door een voordracht in de Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap1.
Het door hem toen en later ingenomen standpunt teekent zich af in de uitdrukking:
‘Een geheele vereeniging der officiers-kaders van beide legers, met geregelde
aflossing, is ‘een schoone hersenschim’, vooreerst voor geen uitvoering vatbaar’
-een uitspraak, die hier te meer de aandacht verdient, omdat zij zoo geheel in strijd
was met de meeningen en

1

Verslagen der Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap. Tweede jaargang. Bladz.
176 e.v. ‘Over de Vereeniging van het leger hier te lande met het Indische’.
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voorstellen van den - en ongetwijfeld terecht - door hem zoo geëerden
Luitenant-Generaal Schimpf.
Uitgebreide artikelen ter zake verschenen in ‘Het Vaandel’ onder de titels: ‘Over
het al of niet wenschelijke eener afscheiding van vrijwilligers en militie bij ons leger’;
‘Over eene geheele of gedeeltelijke vereeniging der Nederlandsche en
Nederlandsch-Indische legers’; ‘De wenschelijkheid eener naauwere aaneensluiting
der officierskaders van het Nederlandsche en Nederlandsch Indische leger’;
‘Maatregelen ter bevordering der Aanvulling van het Europeesche gedeelte van ons
Indische leger’ en het mag niet onvermeld blijven, dat in 1898 de in die opstellen
neergelegde denkbeelden in het rapport der Staatscommissie met waardeering worden
genoemd.
In deze periode valt ook de belangrijke wisseling in Netscher's huiselijk leven
door zijn tweede huwelijk 25 Sept. 1867 met mejuffrouw Jacoba Gerarda Wilhelmina
Maria Scheurleer te 's-Hage, die tot aan zijn dood gelukkig met hem vereenigd bleef.
In 1868 vinden wij Netscher te Deventer, opnieuw doende wat zijn werkzame
geest in ruimen kring te doen vindt; hij richt een bibliotheek op voor militairen
beneden den rang van officier, waarmede hij den dank inoogst van den Minister van
Oorlog - 7 Febr. 1870 -, houdt lezingen of verspreidt zijn gedachten in druk1. Bij de
mobilisatie van het Leger in Juli 1870 treedt hij op als vesting-commandant van
Zutphen en ofschoon jonger officier dan de commandant der artillerie (Majoor Beyen,
later Minister van Oorlog), der genie (Majoor de Bruyn) en der cavalerie (Luit.-kolonel
Tengnagel) waren de onderlinge verhoudingen, Netscher's karakter tot eere, zoo
vriendschappelijk mogelijk.

1

Zie ‘Het Roode Kruis’. Een woord aan Deventer's ingezetenen. 1869.
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Nauw is de geweldige strijd tusschen Frankrijk en Duitschland ten einde of Netscher
tracht door persoonlijk onderzoek zijn militaire kennis te verruimen. In Maart 1871
bezoekt hij, in gezelschap van zijn toenmaligen vriend de Roo van Alderwereldt, de
vestingwerken van Parijs, zooals zich die nà het beleg aan het oog voordeden. Zoowel
nu als later onthoudt hij er zich echter van, de militaire litteratuur met zijn denkbeelden
te verrijken. De regeering wist echter blijkbaar, dat Netscher bij dat bezoek zorgvuldig
had waargenomen en toen dan ook in 1875 een commissie werd benoemd om te
rapporteeren over defensie-werken in de Utrechtsche (later Nieuwe Hollandsche)
waterlinie, werd Netscher daarbij niet vergeten1. Deze en andere benoemingen in
commissiën tot bericht of onderzoek toonen, hoezeer het advies van Netscher op
prijs werd gesteld. Zoo treffen wij hem in 1873 in een commissie voor de oprichting
eener Indische brigade met den lateren Minister Weitzel als Voorzitter, en in 1877
in de Staatscommissie tot betere regeling der opleiding voor militair-geneeskundigen2.
In het jaar 1875 werd hem de moeilijke functie opgedragen van chef van de
afdeeling Personeel en Militaire zaken aan het Departement van Oorlog, waardoor
zijn werkzaamheden zoo zeer werden uitgebreid dat van een optreden in het publiek
of als schrijver voorloopig geen sprake kon zijn. Het optreden van den Minister de
Roo

1

2

De commissie bestond uit den Kolonel van den generalen staf Van der Star, voorzitter, de
majoors Kromhout (gen. staf), Stolk (genie), van Nieuwkuyk (artillerie), Luit.-Kolonel
Netscher (infanterie), Kapn. Schuurman (genie), Berends (artillerie).
In de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde onder redactie van
Professor Fruin - 1873 - komt een artikel voor van de hand van Netscher, dat later in het
fransch verscheen: ‘Les Hollandais au Brésil’. Un mot de réplique à Mr. Varnhagen par le
Lieutenant-colonel P.M. Netscher. La Haye, Belinfante frères. 1873.
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van Alderwereldt leidde voor hem tot de verwisseling van genoemde betrekking met
die van Inspecteur van het Militair onderwijs, in het jaar 1878 bij Kon. Besluit
gecreëerd. In deze betrekking, later definitief in de Wet op het Militair onderwijs
vastgelegd, heeft Netscher gedurende een zevental jaren veel gedaan, wat aan de
regeling van het Militair onderwijs ten goede is gekomen. Met onvermoeiden ijver
werden alle examencommissiën door hem persoonlijk gepresideerd en werden onder
zijn tactvolle leiding dikwerf moeilijke quaestiën tot oplossing gebracht.
In April 1885 werd Netscher als Generaal-majoor op zijn aanvrage gepensionneerd,
geenszins echter met het voornemen om de hem toekomende rust werkeloos te
genieten, doch veeleer om opnieuw voor zijn studiën de vrije beschikking te verkrijgen
over zijn werkkracht en zijn tijd.
In de allereerste plaats werd het vroeger met zooveel succès bewerkte terrein
opnieuw betreden, toen in 1885 door het Proviciaal Utrechtsch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen als prijsvraag werd uitgeschreven: ‘Eene geschiedenis
van de Koloniën Essequebo, Demerary en Berbice, van de vestiging der Nederlanders
aldaar, tot aan haren afstand aan Engeland in 1814.’ Zijn vroegere studiën op dit
gebied waren voor Netscher een aansporing om zijnerzijds een poging te wagen tot
beantwoording. Hoe die poging slaagde, bewijst de gouden eereprijs, die op 28 Juni
1887 naar het eenstemmig gevoelen van de drie adviseurs, onder algemeene
instemming der Vergadering van het Genootschap, aan Netscher werd toegekend.
Schooner bekroning kon er voor de letterkundige werkzaamheid van Netscher niet
zijn weggelegd. ‘Men weet niet’, aldus leest men in het Verslag der adviseurs ‘wat
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meer te bewonderen is, òf de doorwerkte studie van alle materialen, òf de aangename
stijl en vorm van het werk, òf de historisch-wetenschappelijke volgorde, waarin alles
is bijeengebracht. Men vraagt zich af, hoe de schrijver het geduld en het talent heeft
gehad, om uit zulk een ontzettend groot materiaal, een zoo geleidelijk vloeiend en
aangenaam te lezen geheel bij een te brengen’1. Het lijvige boekdoel, dat de
beantwoording der Prijsvraag bevatte, verscheen in 1888 in het licht2; het werd getuige de loffelijke vermeldingen in onze tijdschriften - allerwege gunstig ontvangen,
en er mag van gezegd worden dat het de aandacht verdient van iederen Nederlander
die het zich nog altijd tot een eer rekent een nazaat te zijn van hen, wier
onverschrokken moed en alleswagende ondernemingsgeest den roem van Oud-Holland
in Oost en West, in Zuid en Noord verbreid hebben3.
In het jaar 1889 trad Netscher op als voorzitter van de Vereeniging ter beoefening
van de Krijgswetenschap. Hij volgde als zoodanig op den Generaal Pel, die aan de
Vereeniging door den dood was ontvallen. In de vergadering van 22 Dec. 1889 werd
het presidium door Netscher aanvaard met gemoedelijke en hartelijke woorden. Als
altijd bescheiden in zijn optreden en als mensch van zijn tekortkomingen overtuigd,
beloofde hij weinig, doch gaf veel. ‘Het zal mijn streven zijn, alles aan te wenden,

1

2

3

Zie Verslag van het verhandelde in de Algemeene Vergadering van het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, gehouden 28 Juni 1887. Utrecht, Firma L.E.
Bosch en Zonen.
Geschiedenis van de koloniën Essequebo, Demerary en Berbice, van de vestiging der
Nederlanders aldaar tot op onzen tijd door P.M. Netscher. Met twee kaarten. Uitgegeven
door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 's-Hage,
Martinus Nijhoff. 1888.
Zie o.a. ‘De Militaire Spectator’. 1888; bladz. 448 e.v.
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wat tot bevordering van den bloei dezer vereeniging kan strekken! Mocht ik in
welsprekendheid of talent bij mijn geachte voorgangers (waaronder een man als
Knoop) te kort schieten, ik zal hen althans in ijver voor onze goede zaak trachten te
evenaren’1. Dat Netscher zijn belofte is nagekomen, getuigen in ruime mate de
verslagen der Vereeniging van 1887-1899 en niet minder de hartelijke woorden, bij
het neerleggen van zijn taak als voorzitter door Bestuur en leden tot hem gericht.
Gebruikelijk als het was nà elke voordracht in quaestieuze zaken van zijn gevoelen
te doen blijken, wist Netscher zakelijk te resumeeren en helder te formuleeren, terwijl
het meermalen aan zijn tactvolle leiding gelukte het debat zakelijk te doen zijn en
het kwetsen van personen buiten te sluiten. Bij het scheiden werd men daaraan
herinnerd. En de van hooge waardeering getuigende woorden toen, bij Netscher's
aftreden, door den Generaal Plantenga gesproken2, vertolkten de gevoelens der
Vereeniging, die er trotsch op mag zijn Netscher nog verscheiden jaren als haar eenig
Eerelid in haar midden te hebben gezien.
Ook in andere richtingen zien wij Netscher, bij het klimmen zijner jaren, steeds
nog werkzaam. Van Juni 1893-Maart 1901 telde de Commissie van Toezicht op het
Middelbaar Onderwijs te 's-Gravenhage Netscher onder haar werkzame leden. In
1894 verschijnt van zijn hand een levensbericht van W.J. Knoop3, waarin een met
veel zorg saamgestelde rangschikking naar tijdsorde van

1
2
3

Zie Verslagen der Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap. 23e Jaargang; bladz.
106 e.v.
Als voren. 35e Jaargang.
Levensbericht van W.J. Knoop door P.M. Netscher. Overgedrukt uit de Levensberichten van
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1893/94. Leiden. E.J. Brill.
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Knoop's geschriften is opgenomen. In 1896 treffen we in ‘De Tijdspiegel’ van Maart
een uitvoerig artikel over het ‘Grensgeschil tusschen Britsch Guiana en Venezuela’,
welk artikel in verschillende buitenlandsche bladen als toongevend wordt besproken
(‘Times’, ‘Daily Chronicle’, ‘Nouveau Monde’ etc.). Doch met zijn aftreden als
voorzitter van de Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap sluit zich
gelijktijdig zijn letterkundige loopbaan. ‘Il faut quitter le monde, avant que le monde
nous quitte’, door Netscher bij zijn heengaan als voorzitter dier Vereeniging
aangehaald, was ook voor hem als schrijver de richtsnoer voor zijn handelen. Maar
met dat al bleef zijn belangstelling in alles even groot als vroeger en bleven zijn
heldere adviezen nog tot op het laatste oogenblik gewaardeerd. Van hem kan dan
ook worden getuigd, dat de wereld hem nog niet verlaten had, toen hij zijn vrouw
en zijn vrienden op 12 Januari 1902 zoo onverwacht ontviel.
Aan erkenning en waardeering heeft het Netscher trouwens nimmer ontbroken,
behoudens de tot tweemaal toe ondervonden teleurstelling van tevergeefs voor
bevordering bij keuze in aanmerking te zijn gebracht. Behalve de reeds genoemde
onderscheidingen vielen hem nog de navolgende ten deel:
In 1872 de benoeming tot Eerelid van het ‘Historisch Genootschap’ te Gorjanne
in Brazilië;
in 1876 de benoeming tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw;
in 1883 werd op verzoek van den Secretaris-Generaal C. Maunoir van de ‘Société
de géographie fondée en 1821’, zijn portret met bijschrift opgenomen in een ‘Album
des personnes qui se sont fait un nom dans les sciences géographiques et dans les
voyages’;
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in 1883 de benoeming tot Lid van het ‘Instituut van Indische taal-, land- en
volkenkunde’;
in 1886 de bonoeming tot Eerelid van het ‘Archeologisch en Geographisch Instituut
van Pernambuco’;
in 1889 de benoeming tot Commandeur der orde van Simon Bolivar; voor welke
onderscheiding echter door Netscher nimmer de vereischte vergunning tot aanvaarding
is gevraagd.
Is in het vorenstaande een schets gegeven van Netscher's levensloop, van zijn aanleg
en talenten, van zijn drang tot weten en geven, van zijn werklust en werkkracht, het
zou tegenover iemand als hij was, weinig billijk wezen, in zijn levensbericht te
zwijgen van zijn karakter. Kon die talrijke vriendenschaar, die zich op den 15den
Januari op de Algemeene Begraafplaats te 's-Gravenhage had vereenigd, hier
getuigenis afleggen, hoe treffend zou door voorbeelden, aan den dagelijkschen
omgang ontleend, ons het karakterbeeld van Netscher voor den geest worden gebracht.
De vriendenkring, laat ons dit niet vergeten, blijft nog steeds de beste waardemeter
voor den mensch en onder die vrienden stond Netscher, ook wat zijn karakter betreft,
zeer hoog. Verplicht in dit levensbericht de daaromtrent gestelde grenzen niet te
overschrijden, is ons slechts een schets in korte trekken toegestaan.
Strikt rechtvaardig in al zijn doen en laten, conscientieus in de hoogste mate, was
Netscher altijd humaan en zelfs edelaardig in zijn opvatting; hij trachtte steeds de
goede zijde in twijfelachtige handelingen op te sporen en tekortkomingen van anderen
- waar dit kon en mocht - zooveel mogelijk te bedekken. Steeds hulpvaardig als hij
was, wanneer men om raad en daad tot hem kwam,
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denken velen met dankbaarheid terug aan het oogenblik, waarop zij zich tot Netscher
hebben gewend. Aan een helder oordeel en buitengewoon vlugge opvatting paarde
hij voortvarendheid en volharding in den arbeid, waardoor hij dikwerf in enkele uren
leverde, wat door anderen slechts in dagen kon worden volbracht. Vooral zijn arbeid
aan het Departement van Oorlog getuigt daarvan, zooals mij o.a. bevestigd werd
door de aan bewondering grenzende woorden van waardeering en vereering mij
toegezonden door den oud-Raad-Adviseur Kleyn, die daarvan gaarne bij de geopende
groeve zou hebben getuigd, indien ongesteldheid hem daarin niet had verhinderd.
Geenszins echter deed de humane zijde van Netscher's karakter afbreuk aan zijn
zelfstandigheid. In menig moeilijk oogenblik wist hij te toonen, hoe plichtbesef
richtsnoer bleef van zijn handelen en hoe hij zijn gevoelsleven daaraan ondergeschikt
wist te maken. Ongeacht zijn wetenschappelijke werkzaamheid zal Netscher ook in
het licht van zijn karaktereigenschappen nog lang gewaardeerd en geliefd blijven
voortleven.
Zoo werd een nuttig en werkzaam leven op 12 Jan. 1903 na kortstondige
ongesteldheid afgesneden. Nog zoo gaarne hadden zijn vele vrienden aan Netscher,
naast zijn geliefde echtgenoote, enkele rustige jaren toegedacht en met zijn overigens
gezond lichaamsgestel kwam zijn dood geheel onverwacht. Daarbij was hij van zijn
tijdgenooten van 1842 nog geenszins de laatste en vond hij in zijn oude vrienden,
den bekwamen Lodewijk Mulder, de generaals Verspijck, Van Bel, Beyen, List en
Stoop deugdelijke medestrijders in het behoud van opgewektheid en levenslust.
Hij ging als de jongste van dit zestal overgeblevenen voor, betreurd en geëerd en
het was in waarheid een
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aangrijpend en aandoenlijk oogenblik toen de 80-jarige oud-legeraanvoerder van
onze Indische dapperen, de Luitenant-Generaal Verspijck, het guurste winterweêr
trotseerde, om met ontbloot hoofd, door een talrijke vriendenschaar omringd, aan de
geopende groeve getuigenis af te leggen van zijn vereering voor den overledene.
Wie zoo heeft geleefd, sterft niet! Zijn naam blijft op het dekblad zijner geschriften
geen doode letter, doch het symbool van een goed soldaat, van een trouw dienaar
van Koningin en Vaderland, van een werkzaam en rechtschapen staatsburger, van
een voorbeeldig echtgenoot en geliefd vriend, die ook als letterkundige en
geschiedvorscher zal worden geëerd door het nageslacht.
L. DE VLAMING.
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Koningrijk der Nederlanden. Ministerie van Oorlog.
Staat van dienst van P.M. Netscher,
gepensionneerd Generaal-majoor met rang van Luitenant-Generaal van
het Nederlandsche leger.
De Minister van Oorlog, verklaart, dat uit het Stamboek der Heeren Generaals, bij
het Departement van Oorlog berustende, het navolgende is geëxtraheerd: PIETER
MARINUS NETSCHER, zoon van Franciscus Marinus en van Elizabeth van der Gon,
geboren den 4den Juni 1824 te Rotterdam, laatstgewoond te Nijmegen. (Gehuwd).
In dienst getreden als cadet bij de Kon. Mil. Academie voor het wapen der Infanterie
h.t.l. 5 Juli 1838. - Bij de academie aangekomen den 3 Sept. 1838. - Cadet-Korporaal,
den 8 Sept. 1841. - Benoemd tot 2e Luitenant b/h 3e regiment infanterie, bij Z.M.
Besluit No. 57 dd. 1 Juli 1842. - Overgeplaatst bij de bataljons Grenadiers v/h. Reg.
Grenadiers en Jagers bij Z.M. Besluit No. 88 dd. 11 Sept. 1847. - Benoemd tot 1e
Luitenant bij Z.M.'s Besluit No. 75 dd. 19 Febr. 1852. - Voor den tijd van drie jaren
gedetacheerd bij de landmacht in West-Indië bij Z.M.'s Besluit No. 77 dd. 19 Febr.
1857. - Vertrokken naar Rotterdam om met de mail naar West-Indië te vertrekken
den 28 April 1857. - Aangekomen te Suriname den 26 Mei 1857. - Ingedeeld bij het
Bataljon Jagers No. 27 dd. 27 Mei 1857. - Benoemd tot Adjudant van den Gouverneur
bij Gouvernementsresolutie dd. 29 Mei 1857. - Benoemd tot Kapitein van de 3e
klasse bij Z.M. Besluit No. 54 dd. 30 Mei 1859. - Ter gelegenheid van zijn terugkeer
naar Nederland een eervol ontslag verleend als Adjudant van den Gouverneur van
Suriname, onder betuiging van 's Gouverneur's bijzondere tevredenheid over de wijze
waarop hij die betrekking heeft waargenomen, bij Gouvernementsresolutie dd. 12
April 1860. - Geëmbarkeerd aan boord van het schip Josephina, teneinde naar
Nederland terug te keeren den 17 April 1860. - Gedebarkeerd te Nieuwediep, den
20 Mei 1860. - In de sterkte van het Koloniaal Werfdepot gebracht bij Disp. D.v.O.
No. 51B dd. 26 Mei 1860. - Weder bij het leger h.t.l. en wel bij het 7e Regiment
infanterie ingedeeld. Disp. D.v.O. No. 56B 2 Juli 1860. - Op zijn verzoek krachtens
4o. van Art. 38 der Wet van 28 Aug. 1851 (Staatsblad No. 128) voor den tijd van één
jaar op non-activiteit gesteld bij Disp. D.v.O. No. 43B dd. 16 Oct. 1860. - Weder in
actieven dienst gesteld bij het Regiment Grenadiers en Jagers bij Z.M. Besluit No.
17 dd. 28 Juli 1861. - Bestemd voor de bataljons Grenadiers, disp. D.v.O. No. 50B.
dd. 29 Juli 1861. - Benoemd tot kapitein der
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2e klasse, disp. D.v.O. No. 46B dd. 31 Aug. 1861. - Op den voet en de voorwaarden
van 's Konings besluit van 16 Juli 1862 No. 75, benoemd tot Adjudant van den
Commandant v/h Indisch leger, met bepaling dat hij in verband daarmede
gedetacheerd zal worden bij gemeld leger, bij Z.M. Besluit No. 52 dd. 31 Juli 1862.
- Langs den zoogenaamden overlandweg vertrokken, den 5 Nov. 1862. - Te Batavia
aangekomen, den 18 Dec. 1862. - Op grond van Art. 2 v/h Kon. Besluit dd. 16 Juli
1862 No. 75, op zijn verzoek aan hem vergund naar Nederland terug te keeren, bij
Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, No. 7 dd. 12 April
1865. - Langs den zoogenaamden overlandweg vertrokken, den 29 April 1865. - Hier
te lande aangekomen, den 16 Juni 1865. - Te rekenen van 1 Juli 1865 weder bij het
leger h.t.l. en wel bij het Regiment Grenadiers en Jagers ingedeeld bij Z.M. Besluit
No. 70 dd. 3 Juli 1865. - Benoemd tot Kapitein der 1e klasse, bij Disp. D.v.O. No.
66P. dd. 10 Juli 1865. - Benoemd tot Majoor b/h 1e regiment Infanterie, bij Z.M.
Besluit No. 64 dd. 20 Maart 1868. - Benoemd tot Luitenant-Kolonel b/h 6e regiment
Infanterie bij Z.M. Besluit No. 19 dd. 14 April 1873. - Benoemd tot Kolonel b/d Staf
der Infanterie en Chef v/h Bureau Personeel en Militaire zaken b/h D.v.O. bij Z.M.
Besluit No. 7 dd. 26 Juni 1875. - Benoemd tot Inspecteur v/h Militair Onderwijs en
op de meest eervolle wijze ontheven van zijne betrekking van Chef v/h Bureau
Personeel en Militaire zaken b/h D.v.O. bij Z.M. Besluit No. 15 dd. 20 Maart 1878.
- Benoemd tot Generaal-Majoor bij Z.M. Besluit No. 48 dd. 4 Oct. 1878. - Op zijn
aanvrage, ter zake van langdurigen dienst gepensionneerd, onder dankbetuiging voor
de goede diensten door hem gedurende zijn veeljarige militaire loopbaan bewezen,
bij Z.M. Besluit No. 4 dd. 15 Febr. 1885. - Den rang verleend van Luitenant-Generaal
31 Aug. 1897.

Decoratiën, enz.
Vergunning verleend tot het aannemen en dragen der versierselen van Ridder der
Orde van de Roos, hem door Z.M. den Keizer van Brazilië geschonken, bij Z.M.
Besluit No. 55 dd. 26 Mei 1854. - Toegekend het onderscheidingsteeken, bij Z.M.
besluit dd. 19 Nov. 1844 No. 46, ingesteld voor langdurigen Nederlandschen Dienst
als officier, den 6 Dec. 1857. - Door den Generaal-majoor Schimpff, als aftredend
Gouverneur van Suriname, Z.E. tevredenheid en goedkeuring kenbaar gemaakt, over
de aan hem opgedragen werkzaamheden ter Gouvernements-secretarie, buiten zijn
werkkring van Adjudant, waarin hij met den meest mogelijken ijver, blijken van
geschiktheid en oordeel aan den dag heeft gelegd, bij Gouvernements-resolutie No.
14 dd. 30 Juli 1859. - Benoemd tot officier der Luxemburgsche Orde van de Eiken
Kroon, bij Besluit van den Koning-Groothertog, dd. 22 Juni 1860. - Benoemd tot
Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw bij Z.M. Besluit No. 10 dd. 19 Febr.
1876. - Benoemd tot commandeur der orde van Simon Bolivar. (Venezuela) 3 Jan.
1892.
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Levensbericht van W.A. Elberts.
.... Of het leven een lange of een korte dag is,
een werkdag is het.
De Maatschappij der Nederlandsche letterkunde heeft mij de eer aangedaan mij om
een levensbericht te vragen van een man, op wiens vriendschap en medewerking ik
gedurende bijna 28 jaren rekenen kon, van een man, die op paedagogisch gebied
heel wat heeft verricht en bij ieder die hem kende, vooral bij hen, die, als hij, met
onderwijs belast waren, hoog stond aangeschreven. Want Elberts was een man, bij
wien men nimmer te vergeefs om raad kwam, die op schoolgebied een ruimen, doch
scherpen blik had, en van wien men gerust zeggen kan dat hij niet te vergeefs geleefd
heeft.
Willem Antonie Elberts werd 5 Sept. 1820 te Deventer geboren, waar zijn vader
Alexander E. godsdienstleeraar was. Hij verloor zijne moeder toen hij nog geen vier
jaren oud was, en daar zijn vader een jaar daarna hertrouwde, was zijne opvoeding
aan zijn vader en zijne strenge stiefmoeder toevertrouwd. Die opvoeding was
doodeenvoudig, godsdienstig, degelijk. Wat E. daar zelf
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in een aanteekeningboek van mededeelt, is eene beschrijving, Hildebrand als 't ware
nagebootst; bv. als hij zijne moeder met haar cornet of knipmuts op het hoofd en met
de breikous bezig, over vader Cats (haar eenige lectuur) gebogen tegenover vader
ziet zitten, terwijl midden op de tafel in een kandelaar een dikke vetkaars staat te
flikkeren, met den onafscheidelijken snuiter er naast; dreigde die kaars in de pijp te
branden dan werd het laatste eindje op een profijtertje gezet, zijnde een lang
cylindervormig voorwerp dat ook in den kandelaar paste en waar bovenop drie stalen
stifjes zaten, waar men het eindje kaars dan opprikte. ‘Werd de pit wat al te lang’
schrijft hij verder, ‘dan moest de snuiter zijn dienst presteeren. Aan dat instrument
had ik een hekel; het was een schaar met een huisje er op, waarin het snuitsel, dat
door het knippen van de brandende pit werd losgemaakt, een bergplaats vond. Nu
waren alle snuiters gemaakt in de veronderstelling dat hij, die er zich van bediende,
rechtsch was, d.w.z. zijn rechterhand gebruikte; doch het toeval wilde dat ik van de
meerderheid der menschen afweek, en overal mijn linkerhand gebruikte, waar dit
niet streng verboden was. Moest ik dus de kunstbewerking verrichten, dan geschiedde
zulks met de linkerhand, wat ten gevolge had dat de kaars uitgesnoten werd. Want
het huisje, dat tot magazijn van het snuitsel diende, belette mij den juisten afstand
van het weg te nemen gedeelte der pit goed te bepalen. Zulks geschiedde gewoonlijk
tot ergenis van mijn moeder, die haar misnoegen over mijn onhandigheid niet zelden
voelbaar te kennen gaf.’ Ik kom in de verzoeking om meer van die kleine schetsjes
uit E.'s jeugd af te schrijven, bv. zijn beschrijving van het dagelijksch leven in huis,
de maatschappelijke toestanden te Deventer, zijn jongensspelen en wandelingen enz.
enz., doch ik mag van de
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mij toegestane ruimte geen misbruik maken. Ik gaf dit slechts om te doen zien hoe
de duidelijke verteller in hem school; hij heeft met die hoedanigheid in zijne
onderwijzersloopbaan uitstekend gewerkt en er de beste vruchten bij zijn leerlingen
mede geoogst.
Toen de tijd van leeren voor 't manneke aanbrak, kreeg hij zijn eerste onderricht
bij meester Teunis de Haan, die tevens zijn toeziende voogd was. De 150 daar
schoolgaande kinderen zaten in twee lokalen, in één waarvan een ‘ondermeester.’
Het aangenaamste schooluur vond E. den vrijdagmorgen, ‘want dan vertelde meester
uit de Vad. Geschiedenis. We hingen aan zijn lippen, want hij vertelde heel goed.
En een onderwijzer, die vertellen kan, is meester van het ontvankelijk gemoed der
kleinen, en kan zaden strooien, die voor tijd en eeuwigheid vruchten dragen.’
Op zijn elfde jaar kwam E. op de zoogenaamde Fransche school van den Heer
C.H. van Moerkerken; uit nationalen haat tegen al wat Fransch was, had zijn vader
zich daar eerst hevig tegen verzet, doch eindelijk aan den drang der moeder
toegegeven. Later leerde de jongen nu ook Duitsch en Engelsch, en wiskunde van
den hoofdonderwijzer W. ten Entel.
Met het oog op de toekomst wilde E. chirurgijn worden, doch daar er te Deventer
geen klinische school bestond werd van dit plan afgezien. Zijn ouders zagen hem
gaarne predikant worden, doch dat wilde de jongen in 't geheel niet; toen werd besloten
dat hij bij het onderwijs gaan zou, en daarom werd hij in Sept. 1831 als kweekeling
bij den reeds vermelden heer Van Moerkerken geplaatst. Twee jaren daarna behaalde
hij te Zwolle de acte van hulponderwijzer van den 3den rang, en daags daarna reeds
een acte voor het Fransch. In April d.a.v.
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kreeg hij zijne acten voor Hoogduitsch en Engelsch. Hij kwam nu aan 't hoofd der
laagste klasse van laatstgenoemde school op het schitterend tractement van ƒ 100 's
jaars! Hij verdiende evenwel nogal wat met privaatlessen. In Oct. 1842 verwierf hij
reeds de hoofdacte, en verliet in Januari daaraanvolgende Deventer voor goed om
als secondant voor Nederlandsch, Fransch en geschiedenis op te treden aan het
Paedagogium van Dr. J.J. de Gelder, zoon van den bekenden hoogleeraar in de
Mathesis aan de Leidsche Universiteit. Dr. De Gelder was een paedagoog in zijn
hart, ruw in zijn vormen en uitdrukkingen, doch eerlijk en hulpvaardig vooral voor
de jongeren. E. was zooals de meeste of liever alle beginnelingen met zich zelven
nog al ingenomen, doch die ingenomenheid verloor hij spoedig: te Leiden bemerkte
hij eerst hoe veel er nog aan hem ontbrak om een goed onderwijzer te worden, en
De Gelder was nu juist de man om hem dit wel wat ruw, doch goedgemeend, ronduit
te vertellen. ‘Na ettelijke malen mijn lessen bijgewoond te hebben,’ zoo vertelt E.
zelf, ‘zeide hij mij op een avond onder vier oogen: ‘Hoor eens ventje, je hebt je hier
verhuurd voor Fransch, Geschiedenis en Nederlandsch, maar je weet noch van het
een noch van het ander geen bl....’ En toen ik in mijn wiek geschoten op spijtigen
toon antwoordde: ‘Dan zal ik mijn matten maar oprollen,’ klonk het me tegen: ‘Nu,
nog mooier ... wel ja, ik zou boos worden! Neen, vent, aanleg schuilt er in je, maar
je moet met je ziel aan 't werk, en ik zal je leeren werken.’ De pil was hard en niet
verguld, maar tot op den huidigen dag ben ik hem dankbaar voor die les.’
Bijna acht jaren heeft E. onder De Gelder gewerkt en is er een duchtig, flink
onderwijzer geworden, wat door ouders
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en leden van Commissiën te Leiden volmondig erkend werd; hij heeft steeds in den
meest vertrouwelijken omgang met zijn patroon geleefd, en vergat later nooit om
dezen, toen hij in 1851 zijn school moest opheffen, en rector te Alkmaar werd, elken
zomer op te zoeken. De Gelder heeft daar tot April 1890 geleefd en gewerkt, en toen
hij de oogen sloot was het Elberts, die in de ‘levensberichten,’ zijn vroegeren patroon
en ouden vriend met een warm woord herdacht.
In 1850 (Oct.) verliet E. het Paedagogium om zelf eene inrichting van onderwijs
en opvoeding op den Hoogewoerd te Leiden te vestigen. Die school van M.U.L.O.
bloeide zeer, en werd bezocht door tal van ex- en internen. In dien tijd huwde hij
met Mej. E. van Egmond, dochter van den burgemeester van Spaarndam, die hij te
Alfen aan d.R., waar zij onderwijzeres was, had leeren kennen.
In Zwolle was in 1857 een zeer bekende kostschool vacant geworden, waar
jongelieden voor Breda, Nieuwediep, enz. werden opgeleid. E. solliciteerde en kreeg
de betrekking, zoodat hij in Aug. van dat jaar Leiden verliet, en zich voor goed te
Zwolle vestigde. 't Is wel een bewijs hoe hoog E. te Leiden stond aangeschreven dat
hij bij zijn sollicitatie te Zwolle getuigschriften of brieven over kon leggen van de
voornaamste wetenschappelijke mannen, die toen een sieraad waren der Leidsche
Universiteit als Cobet, Kaiser, Scholten, Van Hengel, Prins, Goudsmit, en nog vele
mannen van wetenschap en talent, die allen zijn onderwijs en wijze van omgang met
zijne leerlingen op den hoogsten prijs stelden.
De inrichting te Zwolle, welke in den laatsten tijd aan het kwijnen was geweest,
begon onder E.'s bestuur weder te bloeien, en nam zelfs een hooge vlucht, omdat
zijne leerlingen voor het meerendeel bij hunne examens slaagden.
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Hij had zooveel internen als hij maar wilde hebben of kon bergen. Hoewel het huis
dat hij van de gemeente ter bewoning kreeg en zijn schoollokalen vrij ruim waren,
was er aan alles een grens, en zóó moest hij tot zijn spijt menigeen door een weigering
tot opname van leerlingen teleurstellen. Hij had een goed stel secondanten, waarbij
hem het talent zeer te stade kwam om zijne menschen te kunnen kiezen.
Toen de wet op het M.O. was aangenomen, maakte het gemeentebestuur van
Zwolle zich op om te beproeven Overijsels hoofdstad een Rijks Hoogere Burgerschool
te doen verkrijgen. Een commissie werd benoemd om die zaak te bevorderen en men
begon reeds spoedig hoop te koesteren op het verwezenlijken van dien wensch; toen
de school van Elberts door de landsregeering verklaard werd reeds te behooren tot
het M.O. spreekt het wel van zelf, dat het oog op den voortreffelijken paedagoog
gevestigd bleef om hem aan de op te richten middelbare school te verbinden. Bij de
benoeming van directeur en leeraren bevreemdde het niemand dat Elberts en twee
zijner secondanten als leeraren aan de Rijks H.B.S. werden benoemd, Elberts op de
meest eervolle en voordeelige voorwaarden, terwijl hij daarbij zijn internaat hield;
de kostleerlingen werden leerlingen van de H.B.S.
Ik herinner mij nog alsof het eerst kort geleden gebeurde, dat ik 11 Juli aan 't
Odeon te Zwolle kwam, om E., die daar in eene commissie voor een vergelijkend
examen zat, even op te zoeken en kennis met hem te maken. Onze eerste ontmoeting
was van den meest vriendschappelijken aard, en toen de man, die met zijn hooge
gestalte, en flinken oogopslag, mij met een krachtigen handdruk verzekerde dat wij
het zeker samen best zouden vinden, en hij zijne beste krachten met mij zou
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inspannen om de Rijks H.B.S. tot een sieraad van Zwolle te maken, voelde ik dat hij
dit van harte meende. En hij heeft woord gehouden ook! Onder al de voortreffelijke
leerkrachten, welke ik tot mijne beschikking had en die mij tot hulp in de moeilijke
mij opgedragen taak waren ter zijde gesteld, was hij zeker de beste. Vol liefde voor
de school en zijn leerlingen, vol hartelijke toegenegenheid voor al zijn ambtgenooten,
vol ijver en werklust was hij gedurende meer dan 27 jaren mijn trouwe hulp. Nimmer
was hem 't werk te veel, nimmer de taak te zwaar, en menigmalen heeft hij door
goeden raad en meer dan vriendschappelijken omgang mij gesteund en geholpen,
wanneer er soms moeilijkheden voorkwamen, die zich als onoverkomelijke
zwarigheden voordeden. E. was een man uit één stuk, op wien men steeds bouwen
kon: ik roem het als een groot geluk, en acht het dankenswaard dat ik zulk een man
naast mij had. Ik heb nimmer tevergeefs op zijne hulp en vriendschap gerekend: geen
enkele schaduw is op die laatste ooit gevallen.
Bij al wat er op onderwijsgebied te Zwolle geschiedde, was hij een vraagbaak en
een hulp; jaren lang zat hij in de Commissie van Toezicht op het lager onderwijs,
was leeraar en later Directeur der Burgeravondschool, voorzitter van de afdeeling
Zwolle voor Volksonderwijs enz., en dat het lot der onderwijzers hem na aan het
hart lag, bewijst wel de moeite, welke hij zich getroost heeft om een
onderwijzers-pensioenfonds op te richten, dat hij steeds als voorzitter bestuurde, en
dat ten gevolge der goede en verstandige inrichting nog in bloeienden toestand
verkeert.
Tallooze malen is E. lid geweest van de Commissie voor de eind-examens in
Overijsel, en van die voor de
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Hoofdacte L.O; wat hij daarbij was, hoe hij met tact en welwillendheid voor de
Candidaten eene eervolle plaats innam, en voor jongere collega's altijd een vriendelijke
raadgever was, daarvan kunnen allen getuigen, die met hem tot datzelfde werk
geroepen waren.
Toen de ondergeteekende 1 Nov. 1894 als Directeur te Zwolle aftrad, werd aan
E. gedurende geruimen tijd de Directie der Rijks H.B.S. opgedragen, welke betrekking
hij natuurlijk met den meest mogelijken lust en kennis van zaken waarnam, totdat
er een nieuwe titularis benoemd werd. Was op zijn hoogen leeftijd geen hinderlijk
gebrek aan het gehoor ontstaan, dan zou hij er zeker niet toe zijn overgegaan om al
zijne verschillende betrekkingen neer te leggen en zijn ontslag te vragen als tijdelijk
Directeur; dit werd hem in 1895 op de meest eervolle wijze verleend.
Toen eenige jaren geleden eene tentoonstelling van Overijselsche oudheden in het
Gouvernementsgebouw te Zwolle gehouden werd, was het E. die er den stoot aan
gaf om door geschenken en in vruchtgebruik geven van tal van voorwerpen, daar
bijeen gebracht, een Geschiedkundig Overijselsch Museum tot stand te brengen, dat
voortdurend in omvang toeneemt, en steeds de aandacht van stadgenoot en
vreemdeling trekt.
Jaren lang was hij ook Voorzitter der Rederijkerskamer Rhijnvis Feith, welke bij
gebrek aan jeugdige krachten later moest worden opgeheven.
E. was een vroom en verdraagzaam man; hij heeft zitting gehad in allerlei kerkelijke
instellingen zijner woonplaats; hij was daar jaren lang bestuurder van den
Nederlandschen Protestantenbond, regent en secretaris van het Hervormde Weeshuis,
bestuurder, en korten tijd voorzitter van het Departement der Maatschappij tot Nut
van 't
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Algemeen, enz. enz. Vele geleerde genootschappen telden hem onder hunne leden;
hij was zelfs een der oudste van de Maatschappij der Ned. Letterkunde.
Geëerd en bemind door allen die hem kenden, leefde hij na zijn ontslag nog eenige
jaren in zijne woonplaats. Huiselijk leed was hem in zijn lange leven niet gespaard;
kalm als zijn ouderdom was, heeft hij ook dat gedragen: zijn vroom gemoed was
hem daarin ten steun. Toen de onverbiddelijke dood op 2 Jan. 1903 hem tot een beter
leven opriep, was hij daartoe volkomen bereid. Eenige dagen daarna werd hij ter
ruste gelegd op den doodenakker bij de voormalige verblijfplaats van Thomas à
Kempis op den Agnietenberg; vele vrienden en bekenden schaarden zich naast zijne
verwanten om zijn graf en bewezen door woorden en tranen hoe lief zij hem hadden
gehad: zij hadden een goed, braaf, edel mensch ten grave gebracht.
Dat het motto, hetwelk ik uit E.'s aanteekeningen boven dit opstel plaatste, geen ijdel
gezegde van hem was, blijkt genoegzaam uit zijn welbesteed en druk leven, maar
wordt bovendien bevestigd door al hetgeen hij, niettegenstaande zijn veel eischenden
werkkring voor de pers gereed gemaakt heeft. Veel van zijn werkjes beleefden
ettelijke drukken: één zelfs nog het vorige jaar. Het is niet mogelijk al de titels op te
geven, daartoe zouden te langdurige onderzoekingen in oude fondscatalogi noodig
zijn; de voornaamste volgen hier:
Tabel der Nederl. Letterkunde. Deventer 1848. 6e druk 1879.
Beknopte plaatselijke geschiedkundige beschrijving van Deventer. Deventer 1846.
Kleine Aardrijkskunde van Nederland. Schooleditie Leiden 1846. 5e druk 1858.
Geschiedenis des Vaderlands voor Gymnasiën en Instituten. Deventer 1847. 7e
druk 1880.
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Choix de morceaux classiques, enrichi de notes.
Te land en ter zee. Verhalen. (uitverkocht).
De kleine Vaderl. Geschiedenis. Deventer 1850. 9e druk 1885.
Algemeene Geschiedenis. Schiedam 1852. 8ste druk 1899.
Rhetorika, Moed en Tegenwoordigheid van geest. Deventer 1855, 2e druk 1865.
Reeds in 1835 was dit werkje door E.'s vader uitgegeven: de latere bewerkingen
waren verbeteringen van de vroegere drukken.
Tafereelen uit de Vad. Geschiedenis. Leiden 1855. 7e druk 1902.
Willem de Zwijger en 't Verbond der edelen. Leid. 1858.
Wegwijzer der Alg. Geschiedenis. Leiden 1854. 6e druk 1878.
De hoofdgebeurtenissen uit de Vaderlandsche Geschiedenis. Schiedam 1861. 8
ste
druk 1899.
Jan de Witt en zijn tijd. Deventer 1864.
Biographisch woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde.
Deventer 1878 (in samenwerking met Dr. Huberts en F. van den Branden te
Antwerpen).
Practische taaloefeningen. 2 stukjes. Deventer 1882. 2e druk 1884.
Lectuur op reis. Deventer.
Notabele stukjes uit de oude doos. Deventer.
Historische Wandelingen in en om Zwolle. Zwolle 1891.
Dit laatste werkje bevatte voor het grootste gedeelte overdrukken uit de Zwolsche
Courant, waarin E. voortdurend talrijke artikelen schreef, en waarvan hij zelfs bijna
vast medewerker geweest is. Die stukken liepen meest over Ned. spreekwoorden,
oude gezegden, liederen en volksgebruiken, geschiedkundige herinneringen, soms
ook vragen van den dag, almanakken, mode, sport, enz. enz.
W.J.A. DE WITT HUBERTS.
A m s t e r d a m , Juli 1903.
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Levensbericht van Willem Degenhardt.
Ofschoon ik de volle overtuiging in mij omdraag, dat de taak, die ik aanvaard, aan
veel bekwamer handen kon worden toevertrouwd, heeft toch het besef van een
onafwijsbaren plicht mij den moed gegeven te voldoen aan het vereerende aanzoek
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, om uit het leven van W.
Degenhardt in herinnering te brengen, wat waard is aan de vergetelheid onttrokken
te worden. En dat is veel: de kleine Degenhardt toch was een groot man, - groot, niet
in de beteekenis, die wij gewoon zijn daaraan te hechten, als we denken aan hen, die
in het dagelijksch leven als toongevers op den voorgrond treden, doch meer als wij
het oog hebben op den man, die in nederigen kring met een onbegrensd plichtgevoel
zijne veelzijdige talenten in dienst stelde van de grootste volksbelangen.
De echtelieden Johan George Degenhardt en Johanna Helena Meurer te Amsterdam
zagen op 15 December 1817 hun gezin vermeerderen met een tenger jongske, dat,
dank zij der zorgvuldige opvoeding, zoo krachtig opgroeide, dat onze Willem als
knaap zich sterk genoeg waande
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om zeeman te worden. Dat was zijne illusie. Voor hem geen grooter genot dan zich
aan Ooster- of Westerdoksdijk te vermeien in den aanblik der in het dok gemeerde
Oostindievaarders of de van Pampus opvarende Noorsche barken. Dan liet hij zijner
fantasie den vrijen teugel. Als hij maar mocht, dan zou hij ....; doch hij mocht niet
‘van moeder’, want verklaarbare bezorgdheid had in haar het voorgevoel gewekt,
dat haar zoon op den duur niet tegen het zeeleven bestand zou zijn. Was het in het
hoofd van den energieken knaap eerst een voorloopig uitstel, eene hevige ziekte,
opgedaan bij zijn vertoeven aan den Westerdoksdijk, maakte voor goed aan al zijne
wenschen en voornemens een einde. Nu mocht hij niet ‘van den dokter.’
Weder hersteld, schikte de jongeling zich in het onvermijdelijke; hij was niet
troosteloos, want het beroep, dat men voor hem gekozen had, werd hem weldra lief.
Als leerling had hij op de schoolbank door zijn' ijver en door zijne ontwikkeling
boven de mede-scholieren de aandacht van den bovenmeester getrokken en deze
achtte hem reeds op ruim 12 1/2-jarigen leeftijd geschikt, om als kandidaat-kweekeling
vóór de klasse geplaatst te worden. En zoo geschiedde het. - Degenhardt was dus,
evenals de schrijver van dit opstel, een man ‘van den kouden grond’, die alle stadiën
en rangen heeft doorloopen.
De opleiding der kweekelingen van die dagen zal nu wel geen voorstanders meer
vinden. Toch was er veel goeds in. Natuurlijk is alle hout geen timmerhout en zijn
het ook niet allen koks, die lange messen dragen. Doch onze vriend trof, evenals ik,
een streng, lang niet altoos aangenaam, doch kundig en rechtvaardig opleider, die
langzaam de teugels vierde, als hij bemerkte, dat de kweekeling vastheid genoeg
gekregen had, om op eigen beenen
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te staan. In zoo'n jongen man werd al spoedig het bewustzijn van verantwoordelijkheid
gewekt en dat gaf toewijding, kracht en daardoor zelfvertrouwen.
Toen Degenhardt den voet op de eerste sport van de schoolmeesterlijke ladder
zette, begon juist een nieuw tijdperk van het openbaar onderwijs te Amsterdam. Had
men tot dusverre slechts Stads-Armenscholen en Tusschenscholen en werd overigens
het onderwijs overgelaten aan bijzondere, thans was er besloten tot de oprichting
van eene Nederduitsche Stads-Burgerschool, waarvan de titel reeds te kennen gaf,
dat, ter voorkoming van concurrentie met de bijzondere scholen, in die school geen
Fransch zou worden onderwezen. De kweekeling volgde zijn' mentor, die, als bewijs
van waardeering, aan het hoofd van de nieuwe school geplaatst werd. Hoe gunstig
deze zich ook, zoo door doelmatige inrichting als door degelijk onderwijs,
onderscheidde, kon zij zich toch, vreemd genoeg, niet staande houden; ze werd slecht
bezocht en dan nog wel door te heterogene bestanddeelen. Na een kwijnend bestaan
van een half dozijn jaren kon de opheffing niet uitblijven. D. verliet noode het
vriendelijke lokaal, waarin hij toch zoo veel goeds had opgedaan; nu trad hij op als
ondermeester in de Diaconieschool no. 2 in een huis op de Vijzelgracht, waarvan het
grootste gedeelte uit zolders bestond, die schoollokalen heetten.
Daar miste men zoo wat alle comfort, een groot contrast met de vele thans zoo
goed ingerichte Diaconiescholen; maar tevens ontbrak daar elk begrip van orde en
tucht.
Niemand kon dat meer tegenstaan dan onzen jongen vriend, die echter begreep,
dat hem geen ander en beter middel overschoot dan de handen uit de mouw te steken.
Met het meeste beleid, met echt paedagogischen tact
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kweet hij zich van zijne zoo moeilijke taak. Hij wist den goeden toon aan te slaan,
zoodat de jongens schik kregen in het leeren en tengevolge daarvan zich ordelijk
gedroegen. De klasse was eerst als eene oase in de woestijn; doch het duurde niet
lang, of het goede voorbeeld doortrok als een zuurdeesem de geheele school, die in
het zesjarig verblijf van Degenhardt een gansch ander aanzien had gekregen.
Inmiddels was de ondermeester gerijpt tot een strijdbaar man. De opleiding tot en
als kweekeling had hij genoten aan de van stadswege gegeven lessen voor de
kweekelingen der stadsscholen. Het examen voor den ‘vierden of laagsten rang’ had
hij afgelegd, toen hij nog de volle 15 jaar niet had bereikt, - iets wat in Noordholland
oogluikend werd toegelaten, terwijl men elders streng aan het voorgeschrevene (16
jaar) de hand hield. Den derden rang behaalde hij alweer vóór hij 18 en den tweeden
rang vóór hij 23 jaar was. - Uit een en ander blijkt, dat de jongeman een uitmuntenden
aanleg had en van de gegeven lessen, hoe gebrekkig dan ook, een ijverig gebruik
had gemaakt. Bovendien had hij aan eigen studie veel te danken.
In ‘Eene halve Eeuw’ beschrijft Degenhardt, op welke wijze de examens in die
dagen werden afgenomen. Hij verdedigt ze tegenover de meening, alsof ze
onbeduidend waren, doch blijft niet in gebreke, de zwakke zijde er van aan te wijzen.
Merkwaardig, dat ik, ofschoon toen in eene andere, nog al verwijderde provincie
wonende, gelijke ervaringen heb opgedaan. In Noordholland en in Friesland één man
in de commissie, die den boventoon voerde, die de ziel was van het geheele examen,
tegen wien men opzag met vreezen en beven en van wien men ten slotte moest
getuigen: ‘Er ist besser als sein Ruf.’
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Wie zijne zaakjes behoorlijk wist, had het bij die mannen zoo kwaad niet. Afwijzingen hadden ook wel plaats, doch wij zijn er getuigen van geweest, dat aan
geslaagden, mannen als boomen, op zoo ongezouten wijze hunne gebreken en leemten
werden verweten, dat we ons afvroegen: waarom krijgen die menschen bij zoovele
tekortkomingen dan toch de akte van ‘bekwaamheid’? - Een afgewezene was te
beklagen; hij geleek wel een uitgebannene, die maanden lang de ontmoeting met
zijne kameraden ontweek en die niet dan bij uitzondering zich aan eene tweede proef
onderwierp. Meestal koos men een ander vak. Een mijner kennissen is een knap
deurwaarder geworden.
In het bezit van den tweeden rang mocht een ondermeester dingen naar de
betrekking van bovenmeester of, zooals het aan de Amsterdamsche stadsscholen
heette, van ‘eersten leermeester’. In den regel viel zoo'n betrekking ten deel aan een'
der ondermeesters van die scholen, het ancienniteits-stelsel, waarnaar velen thans
weer verlangen. Voor een' ondermeester aan eene diaconieschool was dus de kans
tot benoeming uiterst klein. Doch wat gebeurde? - In het voorjaar 1842 kwamen twee
dergelijke betrekkingen open, wat in jaren niet het geval was geweest. Het collegie
van Curatoren der stadsarmenscholen bestond grootendeels uit nieuwe mannen, die,
in overeenstemming met den geest des tijds, een ruimeren blik sloegen in de behoeften
der school en de noodzakelijkheid gevoelden van niet altijd en bij uitsluiting zich
voor de verschillende posten tot eigen onderwijzers te bepalen. Zij meenden terecht,
dat voor een frisch leven zeer noodig was, er zoo nu en dan nieuw bloed in te brengen.
In die overtuinging schreven de toenmalige Curatoren, ter vervulling in de bestaande
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vacatures, een vergelijkend examen uit. Ook Degenhardt zond zijne stukken in,
hoewel hij zich als een' der jongste en op het oog minst gewichtige sollicitanten
beschouwde. Het examen, dat door hoogst bekwame mannen, meerendeels van het
Athenaeum Illustre, werd afgenomen, liep in één dag af en nog denzelfden avond
werd onze held geproclameerd als no. 1. - Aan zijne verwondering paarden zich
grenzenlooze opgetogenheid en stille dank aan den paedagoog, die zijn mentor was
geweest, want zijn paedagogisch opstel, waaraan zeer terecht overwegende waarde
was toegekend, had het hem gedaan.
Nu volgde een grondig schoolbezoek, dat zoo wel voor no. 1 als voor no. 2 gunstig
afliep. D. werd het eerst benoemd; de andere volgde weldra in de tweede vacature.
Willem Degenhardt, nog geen 25 jaar oud, Eerste Leermeester oftewel
Bovenmeester aan de Amsterdamsche stads-Armenschool no. 9 in de Gravenstraat,
waar volgens de mededeeling, die ik van eene vriendelijke hand ontving, eene plak
in een' steen boven den ingang was gegebeiteld, waarschijnlijk als symbool der
vroeger hier gevestigde latijnsche school. - Vele aanbevelenswaardige eigenschappen
had dat gebouw juist niet. Het was hoog en ruim, doch verre van helder of luchtig.
Zoo in het hart van de stad aan de vrij smalle straat tegenover de Nieuwe Kerk en
ook van achteren op geringen afstand omgeven door hooge gebouwen, onderscheidde
zich het lokaal natuurlijk niet door overloed van licht en lucht. In den zomer soms
snikheet, kon het er in den winter zoo koud zijn, dat van wie ze hadden de overjassen
niet uit en de mantels niet af kwamen. Het was eene moeilijke taak, die de jeugdige
bovenmeester aanvaardde en waarvan hij zelf getuigt, dat bij zijn optreden het gevoel
van ver-
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antwoordelijkheid hem loodzwaar drukte. De 430 leerlingen, die daar zaten, waren
voor een groot deel uit eene buurt, waarvan de bewoners als ruw bekend stonden en
daar de appel niet ver van den stam valt, was er op het gelaat van de soms stoere,
pootige knapen weinig spoor van gedweeheid of gezeglijkheid te ontdekken. Voeg
daarbij de onwelwillendheid, waarmede ‘de indringer’ door het onderwijzend
personeel, dat liever een' der hunnen bevorderd had gezien, bejegend werd en men
zal zich kunnen voorstellen, hoe de jonge man, die zoo aan rustig werken gewoon
was geraakt, lang tegen zijn nieuwen arbeid als tegen een' berg bleef opzien. Hoe
zou hij het aanleggen? Langs den weg van onverbiddelijke gestrengheid, zooals die
gewoonlijk door zijn anders zoo voortreffelijken voorganger was bewandeld, dan
wel langs dien van toegeeflijkheid en zachtheid, die hem overeenkomstig zijne natuur
meer toelachte? Hij koos den laatsten, die van hem eene groote mate van
zelfverloochening en taaie volharding zou eischen, maar die dan ook gaandeweg het
leven zou veraangenamen, hem ware zelfvoldoening zou schenken, zijne school tot
eene kweekplaats voor alle deugden zou maken en zoo zijne leerlingen tot goede
menschen zou opleiden. Vijftien jaren is de man werkzaam geweest aan school no.
9 en vijftien jaren heeft hij met zijn gezin gesleten in de daaraan grenzende woning,
die zoo weinig aan elken billijken eisch voldeed. Hoe ook gehecht aan de
schoolkinderen, die hem lief waren en aan de onderwijzers, die intusschen zijne
vrienden waren geworden, was toch het uitzicht op eene betere woning, gepaard aan
de promotie tot eene grootere school, te verleidelijk, om niet met beide handen de
gelegenheid aan te grijpen tot overplaatsing naar de school no. 12 bij de Hollandsche
manége aan de Trapjes Schans (zoo
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ongeveer op de hoogte van de Leidschegracht bij de Marnixstraat), eene school van
650 leerlingen met 12 onderwijskrachten, zoo jong als oud. Voorwaar eene hoogst
vereerende taak, doch die door de omstandigheden nog meer dan vroeger beslag zou
leggen op alle energie en al het beleid van den man, die nu in zijne beste jaren was.
School no. 12 was er eene met een gevestigden roem. De voorbeeldelooze orde en
tucht en de vrij goede resultaten van het onderwijs hadden die school bij het publiek,
bij onderwijzers en niet minder bij Curatoren, althans bij de ouderen onder dezen,
een grooten naam bezorgd. Het was dus zaak voor D. voorzichtig te zijn en voetje
voor voetje de hervormingen aan te brengen, die hij noodig achtte. Want hervormingen
moesten er komen in deze school, die jaren lang onder den gestrengen voorganger,
een man van het oude régime, had gestaan. Orde en tucht handhaven, vrij onverschillig
langs welken weg, scheen wel hoofddoel geweest te zijn.
De geheele gang van zaken moest een' man als Degenhardt geweldig tegen de
borst stuiten. Steunende op zijne beproefde beginselen, aanvaardde hij zijne taak met
moed. Om het terrein te verkennen, droeg hij aan den eersten ondermeester op, de
school gedurende een paar weken te doen voortgaan, geheel zooals men dat gewoon
was. Zoo had hij de gelegenheid, alles nauwkeurig op te nemen en zijn plan de
campagne vast te stellen. Met behoud van het goede werd nu eens dit, dan weer wat
anders afgeschaft en veranderd en zoo kwam de gewenschte gang van zaken tot stand
zonder de gevaarlijke schokken, aan plotselinge omwentelingen eigen. Het ellendige
verspiedings- en verklikkersstelsel lag het eerst aan de beurt, daarna het strafwetboek,
dat - o gruwel, tegen elk opvoedkundig beginsel in - volgens een vast tarief de
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straf op de overtredingen bepaalde. Ook de stok, het teeken der schoolmeesterlijke
waardigheid, waarvan zelfs ieder meestertje voorzien was, ‘niet om te kastijden doch
enkel om de noodige aanwijzingen op bord, plaat of kaart te doen’, werd, hoeveel
moeite het ook kostte, verbannen. Zoo was binnen een paar jaar al het oude, dat in
strijd was met 's mans meer humane denkbeelden verdwenen en ging alles, zooals
hij het wenschte.
Meermalen heb ik toen het onderwijs in no. 12 bijgewoond. Wie den meester, die
dat alles bestuurde, daar zag staan in zijne lange jas, met zijne witte das, het hoofd
gedekt door een calotje, zou dat tengere mannetje, met zijne kleine handjes en zijne
dunne wangetjes geen tien levensjaren meer gegeven hebben, en hij zou tevens
verbaasd gestaan hebben over de stipte orde, die er onder dat groote getal kinderen
in één lokaal bijeen heerschte; 't was alles bedrijf, wat men zag. Zelf was de man,
van wien de bezieling uitging, niet aan eene vaste klas verbonden. ‘De geheele school
is mijne klas’ zou hij u gezegd hebben. Hij kende dan ook ieder kind en allen kenden
den geliefden bovenmeester.
Die leerlingen, bijna uitsluitend uit den werkmansstand, zijn nu menschen van
gevorderden leeftijd. Ze zijn te tellen bij duizenden die kloeke mannen met heldere
hoofden en die degelijke vrouwen met warme harten, die zich zijner nog dankbaar
gedenken. ‘Of we hem gekend hebben!’ - zeide mij onlangs een man uit het volk ‘Wie zou vader Degenhardt van de Trapjes Schans niet kennen?’
D. was geen voorstander van groote scholen; meermalen werden ze door hem in
beginsel bestreden. Hoewel hij zoo voor het uiterlijke alle reden had, met zijn no. 12
tevreden te zijn, was hem het aanbod van het Gemeente-
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bestuur, om geplaatst te worden aan het hoofd van eene nieuw te bouwen school aan
de Weteringschans bij het Leidsche Plein, zeer welkom; het was ook niet weinig
aanlokkelijk. De nieuwe school zou niet meer dan 360 leerlingen tellen en daarnaast
zou verrijzen een ruim, goed ingericht woonhuis met tuin. - In 1865 had de verhuizing
plaats.
School no. 17 had zoovele voor dien tijd uitmuntende eigenschappen en het
onderwijs was er zoo goed, dat ze talrijke bezoeken van vreemdelingen uitlokte. Hoe
vereerend ook, begonnen die bezoeken toch te vervelen, omdat ze onwillekeurig den
geregelden gang van het onderwijs maar al te vaak belemmerden.
Ze zijn hoogst belangrijk voor het onderwijs geweest de zestien jaren, die
Degenhardt in deze armenschool no. 17, later kostelooze school en nog later school
1ste klasse, maar toch steeds no. 17, heeft doorgebracht. Met loffelijken ijver werkte
hij aan de toepassing van al wat de Wet van '57 had meegebracht. Teekenen en
Handwerken voor Meisjes waren voorwerpen van zijne bijzondere zorg, omdat hij
ze van overwegend belang voor de volksklasse achtte. Het laatste vak was voor de
stadsscholen niet nieuw. Volgens de oude voorschriften toch was de Eerste
Leermeester (het hoofd) verplicht, op zijne kosten iemand voor de school aan te
stellen, aan wie dat onderwijs was opgedragen. Het reglement veronderstelde, dat
die leermeester en leermeesteres elkaars wederhelft zouden zijn: bij onstentenis van
eene echtgenoot moest de meester eene andere vrouw aanstellen, onder goedkeuring
van Curatoren.
In Degenhardt's school was die kwestie op de meest voldoende wijze opgelost.
Zijne trouwe echtgenoot stond hem op waardige wijze ter zijde; zij was eene der
eersten,
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die den moed had, zich aan het examen in de Handwerken te onderwerpen.
Er heerschte in de school, die veel van een groot huisgezin had, een aangename
geest, die niet weinig bevorderd werd door de eenswillendheid van de medehelpers,
waaronder er twee waren, die als zijne beste vrienden uit school 12 met het hoofd
waren overgegaan en hier hun 50-jarig jubilé hebben gevierd. Een bezoek in deze
school vond ik steeds leerrijk en aangenaam; de bezielende toon maakte op mij een
blijvenden indruk. Nooit vergeet ik het uurtje dat ik er doorbracht, toen Degenhardt,
een paar dagen vóór 1 April 1872, op schier onnavolgbaren trant aan zijne leerlingen
de inneming van Den Briel vertelde. Muisstil hingen ze aan zijne lippen.
Het inzicht van D. bracht mee daar te staan als de zon, die alles beschijnt; vier
onderwijzers en twee kweekelingen waren zijne satellieten. Ieder hunner begreep
hem. Allen werkten samen in één lokaal. Eene verdeeling van de school door schotten
strookte niet met zijne inzichten. Waren reeds in die dagen de nieuw gebouwde
scholen in verschillende lokalen verdeeld, Degenhardt wilde daarvan niet eerder iets
weten, dan toen ook kleintjes van zes jaar opgenomen moesten worden; toen kwam
er een scheidsmuur en later toen de Wet van '78 tusschenbeide trad, moest hij
toegeven, en zoo kreeg de school 5 lokalen, behalve het ruime gymnastiek-lokaal,
waarvan reeds lang de goede diensten dankbaar erkend waren.
De jaren, in deze school doorgebracht, vormen wel het belangrijkste tijdvak van
's mans leven. Daar werkte hij met algeheele toewijding. Zooals hij zijne taak opvatte,
was hij een voorbeeld voor anderen en had zijn arbeid een onmiskenbaren invloed
op het onderwijs in de hoofdstad. In velerlei opzicht toch was hij de vraagbaak,
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ook voor het Gemeentebestuur. - Examencommissies noodigden hem gaarne ter
voorlichting en hulp in haar midden, en zoo dikwijls hij aan de roepstem gehoor gaf,
werd de verwachting niet beschaamd.
Geen wonder, dat de man algemeen gewaardeerd werd.
Een glorievolle dag was voor hem 1 April 1881. Daar zijn officiëele diensttijd van
1 April 1831 af gerekend werd, lag er thans een tijdvak van 50 jaren achter hem.
Eene hem waardige feestviering was bereid, zonder dat hij het kon vermoeden. In
het fraai versierde schoollokaal werd zijne komst verbeid door het Dagelijksch
Bestuur der Gemeente, eenige Raadsleden, Rijks- en Gemeente-Schooltoezicht, het
Hoofdbestuur van het Nederl. Onderwijzers-Genootschap en de Besturen der
Genootschappelijke instellingen, vele Ambtgenooten, Vrienden, de Schooljeugd met
hare Onderwijzers. Het maakte op den Jubilaris een overweldigenden indruk, toen
hij met zijne gade en kinderen de fraai versierde feestzaal binnentrad. Diep getroffen
werd hij door de even hartelijke als keurige toespraak van den Heer Burgemeester
Mr. G. van Tienhoven, wiens woorden vergezeld gingen van een kostbaar aandenken,
bestaande in drie kunstrijke staalgravures. De Districts-Schoolopziener, Mr. J.
Gerdenier, bood hem vanwege Z.M. den Koning de groote gouden medaille aan.
Verschillende sprekers brachten hulde en herinnerden aan de verdiensten, waardoor
Degenhardt zoo menige vereeniging of instelling aan zich had verplicht.
Diep gevoelig was de jubilaris voor zooveel eer, doch het meest was hij getroffen
door het huldebetoon van zijne geliefde leerlingen, eene keurige mand met bloemen.
- De man, die anders zoo de woorden voor het grijpen had, sprak weinig, doch
gevoelde des te meer.
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De eerste April '81 - zoo meende hij - had hem weer nieuwe kracht en frisschen moed
gegeven. De nieuwe halve eeuw zou ook een nieuw tijdperk zijn van opgewekt leven
en dubbel krachtbetoon.
Hij was nog maar 63 jaar! - Gesteund door zoovele bewijzen van liefde, zooveel
naar zijne bescheiden meening onverdiende waardeering, waren hem de eerstvolgende
twee jaren inderdaad jaren van groot genot, van opgewekten zin bij den arbeid,
zoowel in als buiten de school.
Maar allengs vertoonde zich eene donkere wolk aan den anders zoo helderen
hemel. Zijne trouwe gade, veertig jaren lang het zonnetje in zijn huis, ontviel hem.
Met hoeveel eerbiedwekkende christelijke gelatenheid hij dien zwaren slag droeg
en hoe ook de verdubbelde liefde der kinderen hem steunde, de veêrkracht was
verslapt en de vrees, voor de school niet meer te kunnen zijn, wat hij wenschte en
wat hij van zich eischte, deed hem besluiten, zijn ontslag te vragen.
Op Woensdag 30 September 1885 had in de groote zaal van Artis eene zeldzame
plechtigheid plaats: het afscheid van den alom beminden Degenhardt. Alles, wat te
Amsterdam iets beteekende op het gebied van het openbaar onderwijs, was daar
tegenwoordig; ook vele mannen van het bijzonder onderwijs waren opgekomen. Een
zangkoor van leerlingen der gemeentelijke kweekschool opende de plechtigheid;
hartelijke toespraken volgden: die van den Voorzitter der feest-commissie, den Heer
C.H. den Hertog, had den voorrang. Geschenken en eerbewijzingen werden
aangeboden; afzonderlijke vermelding mag niet onthouden worden aan het diploma
van Eerelid van het genootschap Natura Artis Magistra, hem met hartelijke woorden
overhandigd door den grijzen Directeur, den Heer W.F. Westerman.
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Ademlooze stilte door de geheele zaal, toen de held van het feest opstond en het
woord voerde. Hij sprak nog al vrij lang, en al bekende hij later zelf niet te weten,
wat hij al op die toespraken geantwoord had, zullen velen met mij zich nog wel
herinneren, dat zijne gloedvolle rede, uitgesproken met zwakke, doch heldere stem,
eene apologie voor de openbare school was.
Met een slotwoord van den Voorzitter en het liefelijk aangrijpend: ‘Der Herr ist
mein Hirt’ door het vrouwenkoor eindigde de plechtigheid en hiermede het
schoolleven van den 68-jarigen Degenhardt. - Den Zaterdag daarna nam hij afscheid
van zijne leerlingen en wierp hij een laatsten blik in de vertrekken van zijn geliefd
no. 17.
Zou nu ook het oogenblik gekomen zijn, dat hij het nu 20 jaren bewoonde huis,
waarin hij zooveel liefs en zooveel leeds had ondervonden, moest verlaten? - Zoo
zou het wel in de gewone orde der dingen liggen; doch er kwam eene hoogst
gewenschte schikking.
De kinderen hadden mij gezegd: ‘Vader ziet er zoo tegen op het huis te verlaten,
en wij vreezen, dat de verhuizing hem kwaad zal doen.’ - Gedachtig aan het verplanten
van oude boomen, deelde ik die vrees; daarom beloofde ik, buiten Vader om, den
Heer Wethouder er over te gaan spreken. Nu ben ik een slecht advocaat. Moeder
natuur heeft mij de gave der welsprekendheid onthouden; zoo moet ik, als ik voor
anderen in de bres spring, dat euvel altoos door volharding en door klemmende
argumenten vergoeden. Ik trok de stoute schoenen aan; doch mijn pleit scheen wel
vruchteloos. Uit 's Wethouders mond klonk het besliste: ‘daarvan kan niet komen.’
- Ik ging heen, doch niet zoo troosteloos, als men wel zou denken. Ik had wel eerder
de waarheid
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ondervonden van het spreekwoord: aanstonds weigeren is half geven. Alle hoop niet
verloren achtende, gaf ik den raad, Vader aan te moedigen, zelf eene tweede poging
te wagen. Op zijn verzoek in de zitting van B. en W. toegelaten, wist de handige
debater de gemaakte bedenkingen te weêrleggen en zoo werd hij huurder van de hem
zoo dierbaar geworden woning, waarin hij tot zijn jongsten snik gebleven is.
Wij verplaatsen ons zoo gaarne in die woning, het toonbeeld van huiselijk geluk
en van huiselijke deugd. Daar vond men vader Degenhardt met zijne zooveel kloekere
gade Sophia Juliana Helge, met wie hij in 1844 in den echt getreden was en die hem
twaalf kinderen had geschonken, waarvan de helft den leeftijd van vier jaren niet
heeft mogen bereiken.
De zes kinderen, die in het leven bleven, één zoon en vijf dochters, hebben zich
allen op het voorbeeld der ouders tot het onderwijs aangetrokken gevoeld. Den zoon,
thans hoofd der school te Ameide, heb ik in mijne inrichting van onderwijs leeren
waardeeren als een degelijk practisch onderwijzer, 's vaders naam waardig. De
dochters, van wie twee met de hoofdakte en allen in het bezit van meerdere bijakten,
zijn of waren bij het onderwijs geplaatst. Eene van haar huwde met den heer Berkhout,
hoofd der school te Gorinchem. Dit echtpaar ontviel, de een spoedig na den ander
aan de zeven kinderen (waarvan een pas eene week oud), die van 1895 af in
Grootvader hun beschermer en verzorger moesten vinden, - eene zware taak voor
den ouden man. Het zal voor de vele vrienden en vereerders van D. een zielsgenoegen
zijn te vernemen, dat de zorgen van de familie Degenhardt, aan die kinderen besteed,
vruchtdragend zijn geweest. Een paar zijn al bij het onderwijs geplaatst en anderen
hopen te volgen.
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Het voor ons meest belangrijke vertrek in het huis was de ruime kamer met drie
ramen aan de straat, uitzicht hebbende op een woelig gedeelte van het Leidsche Plein,
waar dagelijks honderden van trams en andere voertuigen elkander kruisen en
duizenden voetgangers meest met haastigen tred passeeren. Dat geliefde vertrek was
tevens de werkkamer. De weelde van een schrijfbureau of iets, dat op dien weidschen
naam aanspraak zou kunnen maken, heeft Degenhardt zich nooit veroorloofd en
zoodanig meubelstuk heeft ook nooit op zijn verlanglijstje gestaan. Ik geloof waarlijk,
dat, zoo deftig gezeten, de arbeid hem minder goed zou zijn afgegaan dan aan het
eenvoudige werktafeltje, dat vóór het raam, bezijden het groote huis daarnaast, stond.
O, als die tafel kon spreken van den velen arbeid, dien zij gedragen heeft, wat zou
ze al te vertellen hebben; want daar was Degenhardt steeds te vinden in zijne vrije
uren. En toch waren ze niet talrijk, die vrije uren, want behalve de geliefde
schoolarbeid legde ook het privaat onderwijs, meest bij aanzienlijke familiën, beslag
op een deel van den dag. En dan de lessen aan de stads kweekelingen, aan de
oefenschool, aan de Roemer Visscherschool, en de veelvuldige vergaderingen van
vereenigingen, die zijne medewerking zochten, waarvan wel het N.O.G. bovenaan
stond.
Het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap, in 1842 te 's-Gravenhage opgericht,
is eene eerbiedwaardige vereeniging tot bevordering van de belangen van het
onderwijs en die der onderwijzers. Ofschoon toegankelijk voor allen, telt het thans
slechts weinige leden onder de bijzondere onderwijzers; vroeger was dat anders.
Degenhardt behoorde tot de mannen, die het Genootschap mee hebben opgebouwd.
Op het initiatief van den
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wakkeren P. Best werd 21 Augustus 1844 de afdeeling Amsterdam opgericht.
Degenhardt was onder de eersten, die als lid toetraden, en van dat oogenblik af is hij
een der toongevers in het Gen. geweest. Hij werd, zooals hij zelf getuigde, door het
Gen. opgevoed voor het Genootschap. De liefde, bij zijn toetreden in hem opgewekt,
kreeg in den loop der jaren het meer ernstige karakter van welgevestigde overtuiging.
Evenals hij een sieraad was in de school, zoo werd hij ook een sieraad van het
Genootschap: aan de instellingen daarvan wijdde hij zijne beste krachten. Langs de
verschillende trappen van bestuur in de Afdeeling en de Gewestelijke Vereeniging
genoot hij eene heilzame voorbereiding voor het lidmaatschap van het Hoofdbestuur,
waarin hij in 1859 zitting nam, toen het te Amsterdam werd gevestigd. Zijne
vruchtbare pen en zijn helderen betoogtrant stelde hij in dienst van het Genootschap.
Als mede-redacteur van het Maandblad van het N.O.G., later in anderen vorm
verschenen, leverde hij menig opstel over verschillende onderwerpen, altijd de school
en het onderwijs rakende.
De steeds frischheid ademende stukken van D. werden met belangstelling gelezen.
Als hij in de Algemeene Vergadering zelf niet den hamer hanteerde, wat hij zes maal
met zooveel beleid deed, trad hij toch op als de kampioen, de ministre-orateur van
het Hoofdbestuur. Was de aanneming van eenig voorstel, dat zijne sympathie had,
onzeker, dan was gewoonlijk zijn pittig, door attisch zout gekruid betoog voldoende,
om de twijfelaars aan zijne zijde te brengen.
De naam van Degenhardt stond hoog in het Genootschap; ieder had respect voor
hem en wie hem niet van aangezicht tot aangezicht kende, vormde zich van hem een
beeld overeenkomstig 's mans naam en werken. Die
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geest, waarvan zooveel kracht ten goede uitging, moest wel wonen in een daarmede
overeenstemmend lichaam, - zoo'n kolossus, groot van geest, ook groot van leest. In
de Algemeene Vergadering te Groningen in 1874 klopt mij een stoere, doch
gemoedelijke buitenman op den schouder en zegt:
‘Jij kennen al dij mensken zoo goud bij noam en tounoam; mag 'k ijs vroagen: wel
is dat kereltien, doar noast de Veurzitter?
- O, dat is Degenhardt - luidde mijn antwoord.
- Née, ik mijn höm, doar aan de rechterkaant van de Veurzitter Ötterloe.
- Nu juist, ik ook, dat is Degenhardt.
- Heerink, is dat Déegenaart? Ik mijnde dat dat zoo'n dikkert was.’ Neen, Degenhardt is nooit een forsch of krachtig man geweest; maar hij was in
zijn' persoon het overtuigend bewijs, dat men, ook met een minder sterk lichaam,
gezond kan blijven en oud kan worden, als inspannende arbeid gepaard gaat aan een
ingetogen leven. Matig was hij in spijs en drank. Aan den feestdisch, die gewoonlijk
eene Algem. Vergadering besluit, deed hij den schotels al heel weinig eer aan, als
contrast met vele tafelgenooten; toasten stelde hij mee in en deed hij bescheid en al
die toasten, waaraan een onderwijzers maaltijd zoo overvloedig is, dronk hij - met
één glas wijn.
Wie het N.O.G. en zijne instellingen niet kent, kan zich moeilijk den omvang
daarvan voorstellen. Het Hoofdbestuur, sterk 9 leden, waarvan 5 in en 4 buiten
Amsterdam wonen, heeft de hoofdleiding. De 215 afdeelingen met nagenoeg 7200
leden, over het geheele land verspreid, staan door hare besturen rechtstreeks in
verbinding met het Hoofdbestuur. - De vroegere gewestelijke vereenigingen,
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waaraan het Genootschap zooveel te danken heeft, zijn in 1897 opgeheven; zij waren
niet bestand tegen de moderne mokerslagen.
Ter bereiking van het doel van het Genootschap kwamen achtereenvolgens tot
stand de Spaarbank, de Levensverzekering-Maatschappij, de Paedagogische
Bibliotheek, het Schoolmuseum, het Ondersteuningsfonds.
De Spaarbank, in 1848 begonnen, had aan het einde van het eerste boekjaar een
bedrag van ƒ 7000. Volgens het jongste jaarverslag is nu het kapitaal ƒ3,250,000.
Het beheer is toevertrouwd aan 5 Directeuren (deelhebbers) onder toezicht van 3
Commissarissen, deskundigen buiten de deelhebbers. Aan deze nuttige instelling
heeft Degenhardt 24 jaar als Directeur medegewerkt.
Van nog meer gewicht was zijn werk voor de Levensverzekering-Maatschappij.
Had men van de oprichting van het N.O.G. af al dadelijk het denkbeeld opgevat, een
Weduwen-, Weezen- en Pensioensfonds te stichten en was dit onderwerp bij herhaling
aan de orde geweest in de Algemeene Vergadering, de goede voornemens en
denkbeelden werden meer bepaald omgezet in plannen, toen, nu circa 45 jaar geleden,
het fonds voor weduwen en weezen onder directie van Te Winkel en Rietveld, waarin
zoovele onderwijzers verzekerd(?) waren, te niet was gegaan. Meer dan ooit gold
het nu de oplossing van het moeilijke probleem: een Weduwen- en Weezenfonds tot
stand te brengen met alle mogelijke voordeelen, doch zonder de gewone nadeelen
aan eene dergelijke instelling verbonden, m.a.w. zonder verlies van het kapitaal bij
vóór-overlijden van de vrouw en, zoo mogelijk, met verzekering van het bedongen,
of liever bedoelde pensioen voor de weduwe bij vroegtijdig overlijden van den man.
Degenhardt en drie andere corypheeën onder de Am-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

228
sterdamsche genootschapsleden gordden zich aan: de tarieven werden berekend, het
reglement ontworpen en het Genootschap hechtte zijn zegel aan het voorgestelde.
Doch al werd in 1861 in de Alg. Vergadering te Utrecht het concept aangenomen,
men was er nog niet. Vroegere wonden hadden te diepe sporen nagelaten en het
vertrouwen te zeer geschokt, om tot deelneming uit te lokken en het werd wel 1
Januari 1864, eer het vereischte getal van 500 polissen was bereikt; toen trad de
Maatschappij in werking. - Klein, nietig mag men wel zeggen, was het begin: een
verzekerd kapitaal van nog geen ƒ 500,000 tegen ongeveer ƒ 14,000 premie. Doch
door het zorgvuldig kosteloos beheer en eene krachtige propaganda breidde de
Maatschappij zich uit, eerst voetje voor voetje, later met reuzenschreden; thans is
het verzekerd bedrag ruim 10 millioen gulden tegen ƒ 284,650 premie.
Voor onderwijzers is het onmogelijk, den naam Degenhardt te noemen, zonder te
denken aan deze Maatschappij, die zich evenzeer aanbeveelt door soliditeit als door
minkostbaarheid. Zij heeft in den laatsten tijd door een grondig onderzoek van
deskundigen buiten de Maatschappij scherpe critiek doorstaan en is toeganklijk voor
ieder die het jus docendi bezit. Op zichzelve steunt ze op deugdelijke mathematische
grondslagen, doch een eigenaardig appendix is het hulp- of suppletie-fonds, eene
louter philanthropische instelling, die ten doel heeft, in geval van vroegtijdig
overlijden van den deelhebber, het pensioen van de weduwe aan te vullen tot het
bedrag, dat ze zou getrokken hebben, als haar man den gewonen, naar de sterfte-tafels
berekenden leeftijd zou bereikt hebben. Zooals te begrijpen is, kon in den eersten
tijd dat hulpfonds slechts ten deele aan zijne bestemming beantwoorden, doch het
heeft niet heel lang geduurd, of de deelhebbers
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waren zeker van het uitkeeren der volle lijfrente aan de weduwen.
Te allen tijde zijn er in het N.O.G. mannen en vrouwen geweest, die, waar het
noodig was, de handen uit de mouw wisten te steken. Zoo is het genoemde fonds,
behalve door allerlei schenkingen, eenmaal door de opbrengst van eene verloting
van kunstwerken en andere artikelen flink versterkt.
Dat is ook het geval geweest met nog een ander fonds, dat de kroon zette op het
werk. - Hoe mooi ook, hoe betrekkelijk gering de premie ook was, bleef de toetreding
tot de Levensverzekering-Maatschappij voor vele onderwijzers wegens hunne lage
traktementen onbereikbaar. Besloten werd (1880) het Ondersteuningsfonds op te
richten, waarvan de hoofdstrekking zou zijn, door grooter of kleiner bijslag tot de
premie, de verzekering tot een bescheiden bedrag (thans ƒ 1500) voor ieder mogelijk
te maken. Op deze wijze zijn reeds 625 personen gezamenlijk tot eene aanzienlijke
kapitaalverzekering geholpen. Deze ondersteuning geschiedt op de meest discrete
wijze. Het Ondersteuningsfonds beschikt thans over ƒ160,000 kapitaal, waarvan de
rente tot het boven omschreven doel wordt aangewend. Het is nu een onbetwistbaar
feit, dat geen onderwijzer in Nederland zijne naastbestaanden geheel onverzorgd
behoeft achter te laten.
Natuurlijk stond bij de oprichting van dit fonds, dat het N.O.G. de schoonste parel
aan zijne kroon mag noemen, Degenhardt mee in het voorste gelid. Hij was alweer
de ontwerper van de hoofdtrekken, die in het reglement uitgewerkt zouden worden.
Daardoor en ook door zijne herhaalde medewerking om het Fonds krachtig te
versterken, heeft deze instelling van het Genootschap hem veel te danken.
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Het zal wel niemand bevreemden, dat een man als hij door het N.O.G. als op de
handen gedragen werd. Was hij reeds vroeger benoemd tot Honorair-lid, na zijne
aftreding als Voorzitter viel hem de zeldzame onderscheiding te beurt door de
Algemeene Vergadering, 31 Juli 1884 te Groningen gehouden, vereerd te worden
met den titel van Lid van Verdienste, het hoogste wat het Genootschap geven kan
en waarmede het zeer spaarzaam is. Thans zijn er maar drie personen, wien het
voorrecht is te beurt gevallen, door die hooge onderscheiding en waardeering van
ambtgenooten vereerd te worden. - D. was er zoo mee ingenomen, dat hij bij herhaling
verzekerde: ‘die onderscheiding had voor mij meer waarde dan een ridderkruis.’
Nu, het ridderkruis zou niet uitblijven en men zou den grijsaard onrecht aandoen
door het vermoeden, dat eene Koninklijke onderscheiding hem niet welkom zou
geweest zijn.
Was bij het klimmen der jaren steeds meer en meer aandacht geschonken aan zijn'
verjaardag, op 15 December 1897 geschiedde dit buitengewoon. Tachtig jaar! - Den
geheelen namiddag druk bezoek. Velen moesten zich tevreden stellen met een'
heilgroet te laten overbrengen. Wij, mijne vrouw en ik, behoorden tot de weinigen,
die bij hem werden toegelaten. Daar zat hij tusschen groen en bloemen, opgewekt
en als met een frisschen blos op de kaken te midden der zijnen. Mijne vraag aan de
kinderen, of er ook iets uit Den Haag ontvangen was, werd ontkennend beantwoord.
En toch had ik een voorgevoel, dat er iets komen zou.
Tegen den avond herhaalde ik het bezoek en ja, nu was er een groote brief gekomen,
en mij werd de eer gegund den inhoud daarvan aan Vader mede te deelen, als zijne
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siësta afgeloopen zou zijn, die, vrij natuurlijk, ditmaal wat langer duurde dan
gewoonlijk. Tegen 8 uur strompelde de jubilaris weer binnen. ‘Kom, - luidde het ben je daar weer; dat is goed.’ ‘Ja, ik ben weer gekomen, omdat ik nog wat bijzonders,
wat goeds te vertellen heb. Wij zijn zoo gelukkig u te mogen meedeelen, dat het
H.M. de Koningin-Regentes behaagd heeft, u te benoemen tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Wij feliciteeren u hartelijk en hopen dat deze Koninklijke
onderscheiding lang uwe borst mag versieren.’ - Zichtbaar getroffen en verrast en
blijkbaar ingenomen en vereerd, zeide hij niet veel. Hij scheen wel te denken: ‘tachtig
jaar, - lang mijne borst versieren; daar zal wel niet veel van komen.’
En er is ook niet veel van gekomen, wat wel niet anders te wachten was, want het
vijf-jarig leven, dat nu volgde, was slechts een kamerleven.
Al bleef de geest helder, lichamelijke kracht ging daarmede niet gepaard. Van tijd
tot tijd maakte de toenemende verzwakking de kinderen zeer bezorgd; doch telkens
fleurde hij op. De voorbeeldige zorg, aan hem besteed door zijn hooggeschatten
geneesheer en vriend Dr. Barnouw, en de liefderijke verpleging door zijne kinderen,
waarvan er een, zijne huishoudster, zich geheel aan Vader wijdde, werkten daartoe
in niet geringe mate mee. - Het was en bleef een genot, ja, een voorrecht, den ouden
man te hooren spreken over de dingen, die hem na aan het hart lagen. In hoofdzaak
was hij op de hoogte van wat er in de wereld omging. In het onderwijs leefde hij
mee. Klachten over al het nieuwe hoorde men uit zijn' mond niet. ‘Excelsior’ was
nog steeds zijne leus. Het ‘onderzoek alle dingen en behoud het goede’ was voor
hem geen ijdele klank geweest. Als hij nog tot de arbeiders in of voor de school had
behoord, zou hij de taak niet van zich afgeschoven
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hebben te overwegen, hoe het nieuwe op onderwijs-gebied op het oudere toe te
passen.
Maar hoe de geest ook vaardig was en hoe hij ook hartelijk deelde in den voorspoed
zijner kinderen, het lichaam was te zwak; hij werd van het bed naar den stoel en van
den stoel naar het bed gedragen; de rechterhand had al geruimen tijd den dienst
geweigerd. Aan het jongste Kerstfeest kon hij reeds niet meer deelnemen. Het had
er allen schijn van, dat hij het Nieuwe jaar niet zou beleven. Toch heeft het nog
geduurd tot 8 Januari, toen hij zacht en kalm, zonder dat een smartelijk lijden was
voorafgegaan, ontsliep.
Wij hebben hem grafwaarts gedragen, de lijkbaar getooid met bloemen en kransen,
als stille getuigen van hulde en dank. Eene wel niet groote, doch aanzienlijke schare
van ware vereerders sloot zich bij den stoet aan en de hartelijke, zoo wel gesproken
woorden herinnerden in korte trekken, wat Degenhardt voor zijn gezin, voor de
school, voor de maatschappij, maar inzonderheid voor het Nederlandsch
Onderwijzers-Genootschap geweest was.
Hij heeft zoovelen aan zich verplicht. Was zijn naam gegrift in de dankbare harten
van zijne leerlingen en hunne ouders, niet minder was hij gezien bij vrienden, die
hij ook in hoogere kringen telde. Zijne beenen waren echter, om zoo te zeggen, sterk
genoeg om die weelde te dragen. Nimmer zou hij zich daarop beroemen of beroepen:
hij wist, waar hij staan moest. Daardoor bewoog hij zich ook gemakkelijk in de
kringen, waar hij gezocht werd. Pas was hij afgetreden als hoofd der school, of hij
werd benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, waar
hij zich zoo goed op zijne plaats bevond en door zijne op ervaring steunende
voorlichting zooveel nut deed. Nog negen jaar heeft hij dat volgehouden.
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In allerlei vereenigingen werd zijne medewerking gezocht; zoo in de Gezondheidsen Vakantie-Koloniën, de Vereeniging ‘Volksonderwijs,’ de Vereeniging tot
veredeling van het Volksvermaak. Het lijstje zou te lang worden, als we al die goede
vereenigingen of stichtingen wilden vermelden, waaraan hij zijn' steun verleende,
en waarvan hij meestal in het bestuur zat. Hoewel zijne plichten als staatsburger
nooit verzakende, was hij wars van politieke agitatie. Hulpvaardig was hij in hooge
mate en waar zijne krachten te kort schoten om de hulp te bieden, die hij noodig
achtte, werd zijn beroep op meer gegoede bekenden nooit afgewezen. Wat hij al
gedaan heeft in het belang van Weduwen en Weezen, ook buiten het N.O.G. om, zal
wel nimmer openbaar worden. Dat is ook nooit 's mans streven geweest. Toch heeft
hij niet kunnen verhinderen, dat hij jaren lang onder ons, d.i. onder zijne tijd- en
ambtgenooten, den bijnaam had van ‘den kleinen philanthroop.’
Talrijk zijn ook de vereerende opdrachten, die D. meende te mogen aanvaarden,
altoos in het belang van het onderwijs; daaronder is er eene, die afzonderlijke
vermelding verdient.
In 1873 werd te Weenen eene groote Tentoonstelling gehouden, waarvan verwacht
mocht worden, dat er voor het onderwijs in Nederland en in het bijzonder voor de
Volksschool veel te leeren zou zijn.
Een Amsterdamsche Maecenas, die al eerder blijk gegeven had van zijne groote
belangstelling in het volksonderwijs, noodigde den Heer Degenhardt uit, om met
zijn' vriend den Heer G.J. Vos Az. die tentoonstelling te bezoeken en van hunne
bevindingen verslag te geven. Daar hebben ze de overtuiging opgedaan, dat, wat het
onderwijs zelf betreft, Nederland niet bij andere landen achter stond, doch dat
Oostenrijk, Duitschland, Frankrijk,
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Zweden en Noorwegen ons vooruit waren ten opzichte van de hulp- en leermiddelen.
Samensprekingen in het Hoofdbestuur van het N.O.G. hebben, vooral op aandrang
van den Heer Vos, den eersten stoot gegeven tot de oprichting van het Nederlandsch
Schoolmuseum, dat, ook alweer op kleine schaal begonnen, thans kan wedijveren
met dergelijke instellingen in het buitenland.
Eene tweede, tot dusverre bij ons ongekende zaak, was de Volksschulgarten, toen
reeds in Oostenrijk en Saksen geene nieuwigheid. Ook hiervan zagen de genoemde
heeren het hooge belang in, doch zij konden, trots het pleidooi van den Heer Vos in
eene Algemeene Vergadering van het N.O.G., er geene sympathie voor vinden. En
wat toen bijna belachelijk scheen, zien wij nu gebeuren: de oprichting van
schooltuinen komt meer en meer aan de orde.
Bij het lezen van dit levensbericht zal menigeen zich afvragen: hoe is het mogelijk,
dat een man van zoo bescheiden lichaamskracht zooveel heeft kunnen doen?
Misschien twijfelt men schouderophalend aan de correcte vervulling van zijne eerste
plichten.
Het is merkwaardig. Wie hem meer uitsluitend kende in de school, in de les, zei
van hem: dat is nu op-en-top de schoolmeester, die zich geheel wijdt aan het
onderwijs; hij leeft voor niets anders. In de school kwam dan ook nooit iets, dat niet
tot het schoolwerk behoorde. - De genootschapskennissen verklaarden dat hij geheel
opging in genootschapszaken. Anderen weer meenden, dat hij enkel leefde voor
Spaarbank en Levensverzekering. Zijne kinderen zeiden, dat hij alleen leefde voor
zijn gezin.
Ik geloof waarlijk, dat allen gelijk hebben, hoe vreemd het ook moge schijnen.
Het geheim van die groote werk-
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kracht zal wel geweest zijn, dat hij het talent bezat, op gegeven tijden al zijne aandacht
te vestigen op hetgeen hij op dat oogenblik deed. Dat was zoo sterk, dat hij bijna al
zijn schrijfwerk deed in den familiekring. Hij hoorde en zag dan niets; men kon
gerust praten en lachen, - alleen niet zingen. Werd er ook maar even geneuried, dan
was de aandacht afgeleid.
Dat schrijven geschiedde gewoonlijk op losse kwartoblaadjes; het ging als aus
einem Guss; doorhalingen waren zeldzaam.
Hoe vaak de pers ook gezucht heeft onder het reproduceeren van de door hem
geleverde kopie, was Degenhardt toch geen schrijver van beroep. Hij zocht zijne
onderwerpen niet, maar ze werden hem door den drang der omstandigheden
aangeboden. Eischte in het Genootschap eenig voorstel of vraagpunt toelichting,
niemand kon die duidelijker en meer afdoende geven dan Degenhardt. Werd eene
of andere stichting of instelling, die zijn hart had, aangevallen, D. greep naar de pen,
die, als het wezen moest, scherper kon zijn dan men van den anders zoo humanen
man verwachten zou. Zoo leverde hij - zooals we reeds zeiden - in het orgaan van
het Genootschap menig opstel over onderwerpen, de school of het onderwijs
betreffende. - Achtte hij op dat gebied voorlichting van de publieke opinie noodig,
dan kon hij beschikken over de kolommen van Het Handelsblad, dat hem dan steeds
de eer aandeed, zijne stukken als hoofdartikelen te plaatsen. Wij wijzen alleen op
zijne critiek over de prijsuitdeeling op de stads-scholen (1884), een onderwerp, dat
nog onlangs de bijzondere aandacht van Amsterdams Gemeenteraad trok. - Ontdekte
Degenhardt in zijne betrekking van Leeraar aan de Oefenschool eene leemte in de
geschikte studieboeken, dan trachtte hij daarin te voorzien.
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Zoo schreef hij met zijn' vriend D.W. Bosch de indertijd aan normaalscholen zoo
veel gebruikte Natuurlijke Historie in 2 deeltjes, terwijl hij voor het aanvankelijk
onderwijs in dat vak een kleiner werkje gaf: De drie Rijken der Natuur.
In het Maandblad van het N.O.G. schreef hij een opstel over het onderwijs in de
Vaderlandsche geschiedenis en gaf daarbij op, wat, naar zijne meening, in een
leesboek over dat onderwerp niet en wat daarin wel moest voorkomen. Niet zoodra
had de uitgever Brinkman, die, als ‘Voorstander’ met het Genootschap meeleefde,
daarvan kennis genomen, of hij klampte den schrijver aan om het gestelde in praktijk
te brengen, en zoo verscheen zijne Vaderlandsche Geschiedenis, een schoolboek,
dat door velen met mij zeer gewaardeerd werd, omdat het zoo duidelijk en zaakrijk
antwoord gaf op de vragen: Wat is ons Vaderland heden? Hoe was het vroeger? Hoe
is het geworden, zooals wij het nu kennen?
De Vriendenkring van Vlasdorp is de titel van eene verzameling ‘kleine stukjes,’
waarin Degenhardt, op verzoek van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in den
vorm van gesprekken de Nederlandsche Volksschool in het helderste licht heeft
geplaatst. Dat geschriftje, in 1869 verschenen, werd alom verspreid, gelezen, begrepen
en geprezen. De schrijver, ‘de Heer van Vlasdorp,’ die ‘het Nut’ al meer aan zich
had verplicht, werd later eere-lid van de Maatschappij, die hem op zijn gouden feest
met de gouden medaille begiftigde.
Het meest belangrijke werk, een werk van grooten omvang, waaraan hij dan ook
jaren lang gearbeid heeft, is Wandelingen door de Bezielde Schepping, in 5 deelen
met platen. In dit werk wordt de lezer op onderhoudende wijze, den schrijftrant van
den auteur eigen, in de levende schepping door dezen bekwamen gids rondgeleid.
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Dat de vruchten van zijne pen gewaardeerd worden, bleek wel uit de benoeming tot
lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in 1882.
Hij is in gezegenden ouderdom van ons heen gegaan, de man, die zijn geheele leven
met onverzwakte trouw aan de schoonste roeping wijdde en die de liefde, waardeering
en bewondering van allen, die hem kenden, tot zijn' dood behouden heeft. In dat
leven, waardoor eene rechte lijn loopt, waarvan hij nooit is afgeweken, was hij in
alle opzichten een navolgenswaardig voorbeeld, vooral voor de mannen van het
onderwijs. Wie onder hen zijne nagedachtenis wil eeren, doe dat door te trachten
zijne voetstappen te drukken, in zijn' geest te werken. Dat zal zijn het schoonste
monument zijner en hunner waardig!
A m s t e r d a m , Juni 1903.
J. JELGERHUIS SWILDENS.
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Geschriften van W. Degenhardt.
1860.

De drie Rijken der Natuur.

1861.

Natuurlijke Historie, 2 deeltjes met pl.
(Mede-Auteur D.W. Bosch).

1866.

Vaderlandsche Geschiedenis.

1869.

De Vriendenkring van Vlasdorp.
Gesprekken over de Nederl. Volksschool.

1870/72.

Wandelingen door de Bezielde
Schepping. 5 dln. m. pl.

1871.

Het Kweekelingen-stelsel.

1874.

Jacobus Acquoy in zijn leven en werken
geschetst.

1878.

Proeve van Herziening der Concept-Wet
Kappeyne.

1879.

Zelfstandigheid, eene levensvoorwaarde
voor de school.

1880.

Toewijding, hoofdvereischte in den
Onderwijzer.

1881.

Excelsior! (Afgestaan ten voordeele van
het Ondersteuningfonds).

1883.

De Zorg van den Staat voor het Openbaar
Onderwijs. De laatstgenoemde 4
brochures zijn openingstoespraken voor
de Algemeene Vergadering van het
N.O.G.

1877.

Percival Keene van Captain Marryat,
bew. voor Jonge Lieden m. pl.

1883.

Snarly Yow Captain Marryat, bew. voor
Jonge Lieden m. pl.

id.

Frank Mildmay Captain Marryat, bew.
voor Jonge Lieden m. pl.

1884.

De Zwerver Captain Marryat, bew. voor
Jonge Lieden m. pl.

id.

Het Koningskind Captain Marryat, bew.
voor Jonge Lieden m. pl.

1885.

De Landverhuizers van Canada bew. voor
Jonge Lieden m. pl.

1887.

Een Halve Eeuw.
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In het Orgaan van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap leverde Degenhardt
(van 1865-1878) vele en voor het onderwijs hoogst belangrijke opstellen, waaronder
wel de voornaamste waren:
De Vakken van onderricht op de Lagere School. - De Zedelijkgodsdienstige
opleiding in de Volksschool. - Volksgezang. - Belooningen in de School. Akte-examens. - Kerk, School en Godsdienst. - Naar Mettray en Het Loo. - Het
zelfstandig bestaan van ons Lager Onderwijs. - Onderwijzers-welprekendheid. Schoolmannen. - Hoofden Hulponderwijzers. - Overdrijving. - Groote Scholen. - Dr.
Spruyt en het Onderwijs in de Kennis der Natuur. - Neutraliteit, Godsdienst en
Geschiedenis. - De Onderwijzers tegenover het Publiek.
Ook in het Algemeen Handelsblad verscheen menig hoofdartikel over onderwerpen
betreffende de School en het Onderwijs, meest met het oog op de toestanden te
Amsterdam.
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Levensbericht van C.H. den Hertog.
(27 Dec. 1846-31 Oct. 1902).
De toekomstige biograaf, die, uitvoeriger en grondiger dan hier bij de voorgeschreven
beknoptheid van dit levensbericht en de beperkte gaven van den steller het geval kan
zijn, Den Hertog zal hebben te schetsen naar zijn werken en streven, mag er zich van
overtuigd houden, dat zware eischen zullen worden gesteld aan zijn talent.
Want deze onderwijsman was iemand van groote veelzijdigheid.
Behoorende tot het lager onderwijs, stak hij voetenhoog uit boven zijn collega's,
waarvan hij ook de verdienstelijkste verre overtrof in scherpzinnigheid, werklust en
werkkracht. Niet slechts was hij een bekwaam lesgever, maar ook een ijverig
beoefenaar van de paedagogiek en haar hulpwetenschappen, gezaghebbend schrijver
over de methodiek der lagere school en als zoodanig een gevierd leider van
onderwijzers. Gedurende een kwarteeuw oefende hij door woord en geschrift een
overwegenden invloed uit op de onderwijstoestanden in Amsterdam en het
schoolwezen in Nederland; eerst in de vergaderzalen der onderwijzers, later ook in
die van stad en land de verdediger
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van de onderwijsbelangen, werd hij eindelijk door zijn vroegere ambtgenooten met
vreugde begroet als toeziener op hun arbeid.
Deze schoolmeester, voor wien het lager onderwijs geen geheimen had, deed goede
dingen voor de middelbare scholen en studeerde als iemand, die bij het hooger
onderwijs zijn opleiding had genoten. Hij was een grondig kenner van onze
moedertaal, ook door wetenschappelijke mannen als zoodanig gewaardeerd; een
geestig, smaakvol schrijver; een onvervaard woordvoerder, die, meester op alle
wapenen, het duel zocht met de leiders van elke beweging, die hem niet sympathiek
was.
Een man, die door zijn agressief optreden dikwijls aanstoot gaf, soms ergernis
verwekte en ook wel eens een vuist op zijn oog heeft gevoeld; maar nooit den strijd
gewonnen gaf, al stond het behalen van de zege ook niet altijd in zijn macht.
Den 27en December 1846 werd hij te 's-Gravenhage geboren; volgde daar, na de
gewone lagere school te hebben doorloopen, als kweekeling de normaallessen voor
onderwijzers en vond ook in de hofstad zijn eerste betrekking, aan de school van den
heer Y. Ykema, die stellig op zijn eerste practische vorming een belangrijken invloed
heeft gehad.
Reeds in 1870 werd hij benoemd tot hoofd der school te Haarlemmermeer, vanwaar
hij twee jaar later vertrok naar Amsterdam, om er de leiding van de
‘Van-der-Palmschool’ op zich te nemen.
Hier trok hij al spoedig de aandacht. Weldra toch oefende hij niet alleen op zijn
oudere collega's, maar ook op de regeling van het onderwijs in de hoofdstad een
belangrijken invloed uit door zijn adviezen, die van zoo-
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veel kennis en doorzicht getuigden, dat ook autoriteiten zich weldra tot dit jonge
schoolhoofd wendden om voorlichting en raad. Het in die dagen verschenen, maar
niet in den handel gebrachte ‘Blauwe boek’, waarin wenschen zijn neergelegd van
een commissie, die o.a. ook den onlangs overleden oud-wethouder voor het onderwijs,
Mr. W.W.v. Lennep, onder haar leden telde, bevat tal van voorstellen, door hem
geredigeerd.
Den Hertog had een te ruimen blik, om zijn aandacht te bepalen tot de scholen
van de categorie, waartoe ook de zijne behoorde; integendeel, die, welke bezocht
werden door de kinderen der mindergegoeden, ondervonden in ruime mate zijn
belangstelling en zijn leven lang is hij voor de belangen der arme-lui's-kinderen
opgekomen.
Onder de vakken van onderwijs had de Nederlandsche taal zijn liefde. In vereeniging
met zijn collega J. Lohr gaf hij in 1883 den bekenden leercursus ‘Onze Taal’ in het
licht, waardoor zijn naam in de Nederlandsche schoolwereld voorgoed gevestigd
werd.
Moeilijk zal men in de school-litteratuur van de laatste twintig jaren leerboekjes
kunnen aanwijzen, die zoo snellen, zoo buitengewonen opgang maakten als deze
verzameling van taal- en steloefeningen1. Zonder dat hiermee de waarde van Den
Hertog's lateren arbeid wordt onder-

1

C.H. den Hertog en J. Lohr, Onze Taal. Taal- en steloefeningen.
a. Voor de lagere school: 1e st. (18e dr.), 2e st. (20e dr.), 3e st. A, taaloef. (18e dr.), 3e st. B,
steloef. (18e dr.), Slotstukje der taaloef. (4e dr.), 4e st. B, steloef. (10e dr.).
b. Voor voortgezet lager onderw.: 4e st. A, taaloef. (11e dr.), 5e st. A, taaloef. (5e dr.), 5e st.
B, steloef. (7e dr.).
c. Woordenboekje (11e dr.).
d. Handleiding bij de eerste drie stukjes (6e dr.).
Handleiding bij het 4e st. A en B, het slotstukje en het woordenboekje (5e dr.). Uitg. W.
Versluys, Amsterdam.
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schat, moet toch op deze, voor niet-onderwijzers misschien minder belangrijke,
werkjes in de eerste plaats de aandacht worden gevestigd. Sedert hun verschijnen
zijn ze in tal van drukken, bij duizenden van exemplaren, over ons vaderland
verspreid, hebben ze hun weg gevonden in alle oorden, zoowel in bijzondere als in
openbare scholen.
Met ‘Onze Taal’ deed de inductieve methode voor het taalonderwijs haar intrede
in de lagere school. Het moet erkend worden, dat de samenstellers hebben kunnen
voortbouwen op de grondslagen, door den heer Ykema gelegd, maar Den Hertog1
heeft het beginsel, dat de ‘taelwetten van achteren zijn te vinden’, veel consequenter
toegepast, dan ooit vóór hem is geschied.
En die ‘taelwetten’ werden door de leerlingen gevonden uit met zorg gekozen
voorbeelden, bestaande uit zinnen, die te zamen een behoorlijk, meestal een bekoorlijk
geheel vormden; het was levende, bloeiende taal, die hier tot voorwerp van
waarneming werd gemaakt en waarin de gelijksoortige gevallen werden opgespoord,
welke, na vergelijking, tot de ontdekking van den regel moesten leiden. Zoo droeg
dus de grammaticale oefening tevens bij tot verrijking van den woordvoorraad en
verfijning van het taalgevoel en had ze, naast de steloefening, ten doel, om ‘de taal
van de kinderen des volks’ zooveel mogelijk op te voeren tot die der ontwikkelde
klasse.
Aan critiek op dezen voortreffelijken arbeid heeft het niet ontbroken. Niet
onverdiend was misschien het verwijt, dat de taaloefeningen naar den vorm te veel
moeilijkheden opleverden en de rangschikking der stof ver-

1

Wanneer hier verder over den heer Lohr wordt gezwegen, geschiedt dat niet uit mindere
waardeering van zijn aandeel in den gemeenschappelijken arbeid.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

243
andering behoefde; ook hebben velen bedenking tegen een stelonderwijs, dat zich
niet onmiddellijk aansluit bij het onderwijs in de andere leervakken, maar nog altijd
staat daar het werk van Den Hertog als een monument, dat hem de blijvende eere
zal geven van geweest te zijn: de grootmeester van het taalonderwijs in de lagere
school.
Bevatten de hier terloops besproken boekjes oefeningsstof voor de leerlingen, in
een daarbij behoorende handleiding vond Den Hertog gelegenheid om zijn
denkbeelden over taalonderwijs te brengen tot de onderwijzers.
In den tuin der methodiek voor de lagere school heeft men last van te veel
hoveniers; ieder plant en snoeit er naar hartelust en velen houden er nog een eigen
proefveldje op na, waar ze op eigen risico allerlei wonderlijke gewassen kweeken.
Zoo ook zijn er in den taalhoek allerlei proefnemingen gedaan, geheel of ten halve
geslaagd, maar vaak ook jammerlijk mislukt. Opmerkelijk mag het dus heeten, dat
niemand het gewaagd heeft, naast den boom van Den Hertog's handleiding zijn eigen
stekje te planten, om te zien, of het misschien zou willen gedijen. Den Hertog's boek
is nog altijd het eenige, dat men met vrucht kan raadplegen en dat niet alleen aan
alle onderwijzers ter bestudeering moet worden aanbevolen, maar ook schrijvers
over andere onderdeelen van de methodiek kan leeren, hoe men onderwerpen, die
uit zichzelf niet zoo bijzonder aantrekkelijk mogen worden geacht, op onderhoudende
en toch zaakrijke wijze kan behandelen.
Bij dezen arbeid voor het lager en uitgebreid lager onderwijs sluiten zich zijn latere
werken aan.
In 1897 en 1900 verschenen achtereenvolgens de beide deelen van ‘Voortgezet
Taalonderwijs, leiddraad voor de
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eerste drie leerjaren van de Middelbare scholen, Kweeken Normaalscholen en
Gymnasia’, nadat hij in 1895 reeds had in het licht gegeven ‘De Nederlandsche Taal’,
praktische spraakkunst, in 2 dl., van het hedendaagsch Nederlandsch, bestemd voor
gevorderde leerlingen van 15-18 jaar. En wederom voegde hij hieraan toe een
‘handleiding, ten dienste van aanstaande taalonderwijzers’, zijn bekende
‘Nederlandsche spraakkunst’, waarvan de eerste twee stukken, de leer van den
enkelvoudigen zin en de leer van den samengestelden zin, in 1892, en het derde, de
leer der woordsoorten, in 1896 verscheen. De twee volgende, over de buigingsvormen,
de woordvorming en de spelling, zijn, helaas, onafgewerkt gebleven; maar hoe de
schrijver zich de behandeling dezer onderwerpen voorstelde, blijkt voldoende uit
‘De Nederlandsche Taal’, waarvan de beide deelen een afgerond geheel vormen1.
Bij dit overzicht is, zooals uit de bijgevoegde jaartallen blijkt, niet de
chronologische, maar de logische orde in acht genomen, om de congruentie te doen
zien tusschen zijn werk voor jonge kinderen en dat voor meer gevorderde leerlingen.
Ginds: leerstof voor het gewoon lager en voor het uitgebreid lager onderwijs met
een handleiding voor de onderwijzers; hier: leerstof voor de lagere en voor de hoogere
klassen van de vervolgscholen, al weder met een handleiding voor de taalonderwijzers.
De schrijver van dit overzicht moet het oordeel over de wetenschappelijke waarde
van deze werken aan anderen overlaten, maar wil er toch op wijzen, hoe ze alle te
zamen een cyclus vormen, geheel het taalonderwijs omvattende, zooals het naar Den
Hertog's meening

1

Deze werken zijn eveneens verschenen bij W. Versluys te Amsterdam.
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moest worden gegeven aan leerlingen van 6-18 jaren.
Ook valt al spoedig in het oog, dat in de ‘Nederlandsche spraakkunst’ een
taalkenner aan het woord is, die niet alleen de resultaten van zijn studie in een systeem
samenvat, maar ook de hoofdlijnen vaststelt, waarlangs zijn onderzoek zich zal
bewegen, de gronden aangeeft, waarop zijn meeningen berusten. Hierdoor krijgt
deze spraakkunst bijzondere waarde voor hen, die, als de meeste onderwijzers, bij
hun vorming bekwame leiding van deskundigen moeten ontberen en toch, meer nog
dan aan feitenkennis, behoefte hebben aan helder inzicht. Hun doet Den Hertog de
spraakleer kennen deels als een natuurwetenschap, deels als een
psychologisch-historische wetenschap, die ten taak heeft, de taalfeiten vast te stellen
en de physische en psychische invloeden op te sporen, waardoor die feiten kunnen
worden verklaard, - als een wetenschap tevens, die, het algemeen karakter van het
taalgebruik vaststellende, er bovendien naar streven moet, de rechten van het
bijzondere taalgebruik te eerbiedigen.
Ook in dit werk, dat niet bloot een nieuwe spraakkunst, maar misschien beter een
vernieuwing van de spraakkunst mag worden genoemd, toont Den Hertog zich
didacticus: het is leerend, onderrichtend, hier en daar zelfs in polemischen toon
geschreven. Uitnemend kwamen hem bij de samenstelling te stade zijn groote
belezenheid op het gebied van de nieuwere letterkunde, waaraan hij eer te veel dan
te weinig voorbeelden ontleende, en zijn diepgaande studie van de zielkunde.
Veel van de onderwerpen, in de drie verschenen deelen behandeld, had hij reeds
vroeger, enkele in eenigszins anderen vorm, uitvoerig besproken in het Tijdschrift
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‘Noord en Zuid’, waarvan hij in de jaren 1889-1894 met den heer T.H. de Beer
redacteur was1.
Om zijn aandeel in de leiding van dit tijdschrift vast te stellen, raadplege men de
registers op het zestal jaargangen. Eigenlijk was hij er niet op aangelegd geregeld
‘voor de pers te werken’; vlotte, vlugge artikelen op tijd af te leveren, verstond hij
minder goed: daartoe stelde hij te hooge eischen aan inhoud en vorm. Ook werkte
hij bij vlagen. Dan dook hij onder in zijn boeken en verraste hij later zijn collega's
met den opgedolven schat.
Toch ontwikkelde hij in die jaren een buitengewone werkzaamheid. Al dadelijk
begon hij met de richting aan te wijzen, waarin zich ‘De taalstudie der onderwijzers’
behoort te bewegen2, in een drietal artikelen, die geen onderwijzer ongelezen mag
laten. Verder waren de voornaamste rubrieken: ‘Bijdragen tot de studie van Potgieter’3,
‘Nauwkeurig lezen’4 en ‘Da Costa's meesterwerken’5, terwijl hij belangwekkende
beschouwingen leverde over de drie groote gedichten van De Génestet6 en over ‘De
Romantiek in Nederland’7.
Vele van die opstellen, welke in het bijzonder onder de onderwijzers veel lezers
vonden, werden later vereenigd uitgegeven. (Potgieters Poëzie, aanleiding tot de
studie van literatuur, I en II, en Nauwkeurig lezen. W. Versluys, Amsterdam).

1
2
3
4
5
6
7

Zie XII: 157, 266, 352, 450; XIII: 133, 321, 343, 414, 521; XIV: 76, 322, 449; XV: 64, 141,
338, 347; XVII: 112, 241, 511.
N. en Z. XII: 1, 97, 481.
N. en Z. XII: 49, 169, 540; XIII: 157, 561; XV: 456; XVI: 74, 264; XVII: 170, 372, 461.
N. en Z. XII: 284; XIII: 448; XV: 175; XVI: 476; XVII: 327.
N. en Z. XV: 309, 328, 430; XVI: 163, 448, 468; XVII: 439.
N. en Z. XIII: 56, 257.
N. en Z. XVII: 66, 347.
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Zoo was hij dus de taalonderwijzer van de onderwijzers, die in grooten getale tot
hem gingen, om hem leiding te vragen bij hun studie. Hun deelde hij mee uit de
volheid van zijn weten, ontwikkelde hun smaak voor letterkundig schoon, wees hun
den weg bij de keuze van lectuur en stelde zijn uitgebreide bibliotheek ter beschikking
van ieder, die lust toonde te bezitten om zelfstandig verder te gaan.
Van nature was hij strijdlustig. Daardoor wekte hij bij sommigen wel eens
gevoeligheid, die te grooter was, omdat men den invloed van zijn woord kende en
vreesde. Zelfs buiten den kring der lagere onderwijzers schroomde hij niet,
aanvallenderwijs op te treden en wellicht hebben sommigen zich ook daar wel eens
gestooten aan de vrijmoedigheid van dezen schoolmeester, die dikwijls blijk gaf,
zich den gelijke te gevoelen van wie toch zijn meerderen heetten te zijn.
Dit gebrek aan schroom valt voor een groot deel te verklaren uit zijn eerzucht en
krachtbesef, maar vooral ook uit de vastheid van zijn overtuigingen. Het hooger
onderwijs verweet hij dikwijls, dat het te weinig kennis nam van de jongere
verschijningsvormen onzer woordkunst. Het oude had zijn belangstelling; altijd heeft
de studie van de geschiedenis, en niet alleen van de geschiedenis der taal, hem
aangetrokken. Hiervan legt zijn in 1885 in ‘De Gids’ verschenen studie over de
bronnen van Breeroo's romantische spelen1, waarin hij de ‘Palmerijn van Oliven’ in
Nederduitsche vertaling als de bron van ‘Rodd'rick ende Alphonsus’, ‘Griane’ en
den ‘Stommen Ridder’ aanwees, voldoende getuigenis af.

1

Gids. jaarg. 1885, 500(400).
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Maar het nieuwe had toch voor zijn rusteloozen geest de grootste bekoorlijkheid.
Zijn ‘Nederlandsche Taal’ noemt hij niet zonder opzet een spraakkunst van het
hedendaagsch Nederlandsch; in de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
handelde hij over ‘Onvrede in Taalen Letterwereld’1 en op het Letterkundig Congres
te Arnhem bepleitte hij ‘De mogelijkheid eener nieuwe poëtiek’, welke laatste rede
op de vergadering krachtige bestrijding door Dr. Schaepman uitlokte en, nadat ze
was afgedrukt in ‘Noord en Zuid’,2 aanleiding gaf tot een scherpe gedachtenwisseling
met Dr. J.B. Schepers3. Verder beoordeelde hij in ‘De Amsterdammer, Weekblad
voor Nederland’ Couperus' ‘Extaze’4, Coenen's ‘Verveling’ (‘Nog een tobster’)5, Van
Eeden's ‘Johannes Viator’,6 Nordau's ‘Ontaarding’,7 en ‘Marianne’ door Mevr.
Knuttel-Fabius8. Moest hij naar aanleiding van zijn beschouwingen over ‘Extaze’
Cornélie Huygens te woord staan, in het nummer van 20 Aug. '93 komt hij in een
artikel ‘Wetenschap of Kunst?’ op tegen een afkeurend oordeel van Max Rooses
over Dr. Ten Brink's novelle: ‘De Bredero's’.
Reeds in 1891 was hij in den ‘Bond van Nederlandsche Onderwijzers’ opgetreden
met een verhandeling over ‘Noodlottig determinisme’, naar aanleiding van Couperus'
‘Eline Vere’ en ‘Noodlot’9.

1
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Afzonderlijk uitgegeven bij E.J. Brill, Leiden 1897.
N. en Z. XVI: 365.
N. en Z. XVI: 569, XVII: 129, 137.
10, 17, 31 Juli 1892.
16 Oct '92.
26 Febr., 5 Maart '93.
4, 11, 25 Juni '93.
13 Aug. '93.
In brochure-vorm verschenen bij W. Versluys, 1891.
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Uit deze letterkundige beschouwingen blijkt, dat Den Hertog, schoon hij een
wetgevende aesthetiek evenzeer uit den tijd achtte als een wetgevende grammatica,
veel te critisch was aangelegd, om met elke jongere beweging mede te gaan. Hij had
eigen zolen onder zijn schoenen en stond dikwijls zoo vast op zijn stuk, dat sommigen,
die hij met zijn scherp vernuft in puntige volzinnen te lijf ging, wel eens klaagden
over zijn koppig verzet en hem, die zoo dikwijls om zijn radicale neigingen gelaakt
werd, beschuldigden van star conservatisme. Bekend is het, dat hij zich in ‘Het
Schoolblad’ verzette tegen de Voorstellen tot vereenvoudiging van onze spelling en
verbuiging1, en ook zal er straks gelegenheid zijn op te merken, hoe hij op het gebied
der methodiek van het lager onderwijs zich kantte tegen sommige ideeën, die hij als
schadelijke nieuwigheden meedoogenloos bestreed.
Van scherpe opmerkingsgave en groote belezenheid getuigen ook zijn
tooneelverslagen in ‘De Amsterdammer, dagblad voor Nederland’, waarin hij van
19 Jan. 1893 tot 23 Dec. van hetzelfde jaar over een vijftigtal tooneelstukken en
opvoeringen zijn oordeel gaf. Het was in de dagen, dat Heyermans door een
mystificatie de onbevoegdheid van de Nederlandsche tooneel-critiek trachtte aan te
toonen met zijn ‘Ahasverus’, door Ivan Jelakowitch, een gefingeerden Rus, aan wiens
bestaan op grond van zijn Russisch klinkenden naam kwalijk viel te twijfelen. Of
dit vervolg op de bekende ‘Julia’-geschiedenis geoorloofd en welgeslaagd mag
worden geacht, kan hier onbesproken blijven; maar vermelding verdient, dat Den

1

Deze artikelen zijn eveneens in brochure-vorm uitgegeven (P. Noordhoff, 1893) onder den
titel ‘Waarom onaannemelijk’.
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Hertog in zijn recensie (no. 3373) met groote reserve spreekt over de waarde van het
stuk, dat zoovelen in vervoering had gebracht.
Toch vond hij zulk soort van werk vermoeiend en niet langer dan een jaar hield
hij het uit. Tegen zwaren, inspannenden arbeid was hij bestand, maar minder beviel
het hem, dagelijks zijn quantum te moeten leveren. Zijn kracht lag in de artikelen,
waaraan arbeid besteed moest worden en die van zich deden spreken.
Den Hertog was er de man niet naar, om zijn werkterrein alleen in zijn studeerkamer
te zoeken. Ook de praktische toepassing van zijn onderwijskundige denkbeelden
binnen de schoolwanden was hem niet voldoende: de publieke kant van elke zaak,
vooral die van het onderwijs, trok hem aan.
Reeds in 1877 leidde hij de nationale betooging voor den volksdichter Heye, als
voorzitter van de Commissie, die op het graf te Abbenes een gedenkteeken deed
plaatsen naar het ontwerp van W.B.G. Molkenboer. Ook het vraagstuk der
volksgezondheid wekte zijn belangstelling, zooals blijkt uit zijn fraai geschreven
brochure ‘Naar de zwemschool’, bekroond antwoord op een door de Amsterdamsche
Zwemclub uitgeschreven prijsvraag1. En weldra (1886) zien we hem een belangrijke
rol spelen in het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap, waaraan hij als Secretaris
van het Hoofdbestuur langen tijd een groot deel van zijn werkkracht schonk. Wel
ondervond hij, de aangewezen leider der jongeren, bij het bepleiten van zijn moderne
denkbeelden veel tegenkanting van hen, die meenden, dat deze voerman met het
karretje van

1

Amsterdam, J.M.E. en G.H. Meyer 1881.
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het openbaar onderwijs wat al te hard van stal reed. Hoe warm hij ook gevoelde voor
de openbare school, hij tuurde zich niet blind op haar belangen alleen: boven alles
stelde hij goed onderwijs voor de geheele natie; en toen men de erkenning van het
goed recht der kerkelijke partijen, om een school te vragen naar eigen model, in
liberale kringen en vooral onder ons, openbare onderwijzers, nog vrij algemeen
beschouwde als verraad, aan de goede zaak gepleegd, schroomde hij niet, het
misnoegen van velen zijner ambtgenooten op te wekken door wakker te pleiten voor
subsidieering van de bijzondere school.
Versluys was in een van de oudste jaargangen van ‘Het Schoolblad’ reeds
voorgegaan met artikelen over het ‘restitutie-stelsel’, toen nog door
anti-revolutionnairen en katholieken voorgestaan, van welke opstellen met
ingenomenheid werd melding gemaakt in ‘De Standaard’ van 30 Oct. 1875. In ‘Het
Handelsblad’ van 1, 3 en 5 Dec. 1885 zette Den Hertog zijn denkbeelden uiteen over
het ‘subsidie-stelsel’, in een drietal artikelen ‘Ter Overweging’, waaruit bleek, dat
hij hooger onderwijsbelang niet opgeofferd wenschte te zien aan politiek dogma.
Merkwaardig is het zeker, dat hij toen reeds voor het genieten van de rijksbijdrage
ongeveer dezelfde voorwaarden wenschte gesteld te zien, als we vinden aangegeven
in art. 54bis van de in 1889 gewijzigde onderwijswet. In de Nrs van 22 Dec. 1885, 25
Febr. en 26 Febr. 1886 leverde hij vervolgen; in de ‘Paedagogische Vereeniging’
sprak hij er over op de Vergadering van 2 Jan. 1886 en in het ‘Volksblad’, orgaan
van ‘Volksonderwijs’, vocht hij op 17 Jan. de quaestie verder uit. Aan den vooravond
van de wetswijziging volgden in '89 opnieuw beschouwingen over hetzelfde
onderwerp in het Handels-
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blad, trad hij op in een tumultueuse vergadering van de Kiesvereeniging ‘Amsterdam’,
wist hij het Hoofdbestuur van het Ned. Onderw. Genootsch. te bewegen, zich van
adresseeren aan de 1e Kamer te onthouden.
Wat is er toen al niet over hem te doen geweest! Mocht Dr. Betz hem in het
Handelsblad van 8 Dec. '86 al prijzen om zijn ‘zedelijken moed, dien (hij) niet te
hoog kon schatten,’ de oude heer Degenhardt kwam tegen hem in verzet1 en later,
in '89, werd nog door de heeren Straub c.s. een adres-beweging tegen hem op touw
gezet. Maar hij bleef zich ten einde toe gelijk. In het jaar vóór zijn dood hield hij als
Kamerlid bij de Algemeene Beschouwingen over Hoofdstuk V een rede, waarin hij
zich voorstander toonde van subsidieering der bijzondere scholen, zoo de noodige
waarborgen werden gesteld, dat de gelden uit 's lands kas ten goede kwamen aan het
bijzonder onderwijs en de bijzondere onderwijzers2.
Doch al vond hij in het N.O.G. niet enkel medestanders, weinigen ontkwamen aan
zijn invloed; want hij overtrof bijna allen in werk- en wilskracht. Hij zag de dingen
in het groot. De bekende ‘Wenschen en Voorstellen’, waarin veel gegevens zijn te
vinden, die den Wetgever van dienst kunnen zijn, als de herziening van onze
onderwijswet nogmaals ter hand wordt genomen, zijn grootendeels zijn werk.
Aan de werkzaamheden in de over het land verspreide Afdeelingen van het
Genootschap wist hij leiding te geven door aan de vraagpunten, welke vanwege het
Hoofdbestuur aan de orde werden gesteld, een leiddraad voor de besprekingen toe
te voegen, die meestal niet slechts van

1
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Handelsbl. 2, 3, 4 Febr. '86.
Handelingen 2e Kamer 1901-1902, blz. 492 e.v.
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scherp inzicht, maar ook van een reeds bij hem gevestigde overtuiging blijk gaf,
zoodat wel eens de opmerking werd gemaakt, dat Den Hertog ook de vergaderingen
presideerde, die hij - niet bijwoonde.
Groot aandeel heeft hij ook gehad in de oprichting van het ‘Ondersteuningsfonds’,
een der meest sympathieke stichtingen van het N.O.G., waardoor ook minder gegoede
ambtsbroeders in de gelegenheid worden gesteld tot het sluiten van een verzekering
bij de Levensverzekerings-maatschappij van datzelfde genootschap.
Geen wonder dus, dat hij in 1893 op de Algemeene Vergadering te
's-Hertogenbosch tot honorair lid werd benoemd en die onderscheiding, naar hij zelf
verklaarde, door hem hooger geschat werd dan een andere, welke hem op denzelfden
dag te beurt viel door zijn verkiezing tot lid van den Gemeenteraad van Amsterdam.
Onderwijzers wordt wel eens verweten, dat ze niet ‘studeeren’ kunnen en te veel
teren op de muffe kost, die in hun handboeken wordt opgedischt. Den Hertog was
een der eersten, wien het ‘verveelde copye van (s)yns gelyck te zijn.’ Hij ging tot de
bronnen en beter dan het gros wist hij den weg daarheen te vinden. Hij verkende het
veld van de paedagogiek en hare hulpwetenschappen in alle richtingen en beschikte
over de gave, om zich in korten tijd in een wijsgeerig stelsel in te werken. Toch zwoer
hij nooit bij zijn meesters. Het gezag van een naam scheen hem eer te prikkelen tot
verzet, dan hem eerbiedige volgzaamheid in te boezemen. In de Vereeniging voor
Paedagogiek, waarvan hij sedert 1877 lid en meermalen secretaris of voorzitter was,
en ook in de Afdeeling Amsterdam I van diezelfde Vereeniging, die bij herhaling
onder zijn leiding stond, gaf
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hij telkens blijk van zijn belezenheid en slagvaardigheid. Bij voorkeur koos hij positie
tegen de leiders van de bewegingen, die zijn instemming niet hadden, slechts het
gunstige oogenblik afwachtende, om tot den aanval over te gaan. Welsprekend was
hij niet: daarop was zijn orgaan niet aangelegd en ook was aan zijn voordracht, als
aan zijn persoon, alle bevalligheid vreemd; maar altijd waren zijn zinnen kloek
gebouwd en boeide hij zijn hoorders door rijkdom van gedachten. Dikwijls wist hij
in een gelukkige uitdrukking zijn meening te kristalliseeren en, wat hem bovendien
tot een geducht tegenstander maakte, hij beschikte over een groote mate van koppige
onvervaardheid, die hem in staat stelde een harden, langen strijd voor eigen rekening
uit te vechten.
In ‘Het Schoolblad’ bond hij den strijd aan tegen zijn mede-redacteur H. de Raaf1,
den eminenten verdediger van Herbart's paedagogiek, in een reeks van artikelen over
de concentratie van het onderwijs naar de ideeën van Herbart's philosophisch stelsel.
In de ‘Vereeniging van Paedagogiek’ trad hij in het krijt tegen den handenarbeid als
nieuwen leervorm2. Zoo goed als iemand, was hij er van overtuigd, dat het onderwijs
aanschouwelijk behoort te worden gegeven en den leerlingen gelegenheid moet
bieden, om een actief aandeel te nemen in het leerproces, maar onduldbaar vond hij
de in zijn oogen schadelijke overdrijving van overigens ook door hem met warmte
verdedigde beginselen.
Bestrijder dus van spellingvereenvoudiging, van concentratie van het onderwijs,
van handenarbeid als nieuwen leervorm! Ach, men klaagde, dat hij behoudend was
ge-

1
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‘Het Schoolblad’ van 30 Nov. 7, 14, 21, 28 Dec. 1897.
Verslagen van de 43e en 44e jaarl. verg. v.d. Vereen. v. Paedag. (J. Waltman, Delft).
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worden op zijn ouden dag, al bleef hij ook zijn tegenstanders ontzag inboezemen
door zijn onbetwistbare superioriteit.
In ‘Het Schoolblad’, waarvan hij sedert 1888 met Dr. Vitus Bruinsma en H. de
Raaf de redactie deelde, zijn betrekkelijk weinig stukken van zijn hand verschenen.
Naast de reeds genoemde behooren echter nog afzonderlijk te worden vermeld die
in de Nrs. van 4, 11, 18 en 25 Juni 1895 over ‘Nieuw taalonderwijs’ ter bestrijding
van J.H.v.d. Bosch, en die in de Nrs. van 15, 22, 29 Aug. en 12 Sept. 1899 over
‘Herhalings- en vervolgonderwijs’1. Ook in ‘Het Nieuws van den Dag’ (o.a. in de
Nrs. van 1, 6 Aug. en 10 Sept. 1883) en in ‘De Amsterdammer’ (dagblad) van 6, 7
en 8 Oct. 1894 zijn artikelen over onderwijszaken opgenomen, gelijk ook in ‘De
nieuwe Amsterdammer’ van 28 (29) en 5 (6) Juli 1896.
Den Hertog's belangstelling ging alle kanten uit. Wat er omging in den staat, in de
maatschappij, in de kerk, alles boeide hem, prikkelde hem tot onderzoek. Al spoedig
begon hij zich met de politiek van den dag te bemoeien, waardoor soms bijna al zijn
vrije tijd in beslag genomen werd. In de radicale Kiesvereeniging ‘Amsterdam’,
waarvan hij eerst secretaris en later voorzitter was, behoorde hij met Mr. Treub,
Gerritsen en Kouveld tot de voormannen en in 1893, twee jaren nadat hij als hoofd
der school om gezondheidsredenen ontslag had genomen, werd hij verkozen tot lid
van den gemeenteraad, waarin hij tot zijn dood zitting had en zich al spoedig invloed
verwierf door zijn werkkracht en uitgebreide

1

Zie voorts de Nrs. van 19 Nov. '89; 10 Mrt., 21 Apr. '91; 22 Mei, 6 Nov. '94; 15 Jan. '95; 8
Mrt. '98; 8, 22, 29 Nov. '98 en 7 Nov. en 19 Dec. 1899.
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kennis van onderwijszaken. Van toen af had hij gelegenheid, zijn denkbeelden op
de publieke tribune uit te spreken en te brengen tot hen, die slechts bij uitzondering
en dan nog terloops, kennis kunnen nemen van hetgeen er omgaat en roering brengt
in onderwijzerskringen. Hij behoorde niet tot de naturen, die zwijgen goud achten
en door ‘blanco’ te stemmen hun reputatie van onpartijdig lid steeds ongeschonden
weten te bewaren. Zelfs gaf hij, hoe goed hij de kracht en de beteekenis der woorden
kende, dikwijls aanstoot door een krassen, driftigen uitval, en het waren niet altijd
zijn politieke tegenstanders, die werkelijk of vermeend recht tot beklag over zijn
optreden hadden. En echter kwam de Raad dikwijls, zij het dan niet onder de bekoring,
dan toch onder den invloed van zijn woord. Om eenigszins te schatten, hoeveel moeite
hij zich getroostte voor de publieke zaak, behoeft men slechts de registers op de
Gemeentebladen van de jaren 1893-1902 te raadplegen op den naam C.H. den Hertog.
Hij bepaalde zich niet tot verleenen van steun aan, of het leveren van critiek op de
voorstellen van het Dagelijksch Bestuur of van zijn medeleden, dikwijls diende hij,
- alleen of in samenwerking met anderen, b.v. meermalen met zijn medelid, den
schoolopziener De Sauvage Nolting, - voorstellen in, die hij altijd krachtig en dikwijls
gelukkig verdedigde. Zoo ijverde hij voor een veranderde samenstelling van de
Commissie van Toezicht op het L.O.; voor evenredige schoolgeldheffing op de
verschillende inrichtingen van onderwijs; voor verbetering van de finantiëele positie
der onderwijzers; voor onveranderd behoud van de schooltijden, toen de afschaffing
van de avondschool aan de orde kwam; voor de belangen der arme schoolkinderen:
schoolbaden, belooningen en eereblijken, kostelooze plaatsing
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op inrichtingen van voortgezet onderwijs, terwijl hij nog kort voor zijn dood zijn
belangstelling in het arme schoolkind toonde door zijn nota, betreffende voeding en
kleeding van behoeftige leerlingen1. Hij sprak en schreef over scholenbouw,
herhalingsonderwijs, wijziging van het leerplan voor een der H.B.S. in de Gemeente
Amsterdam en was, behalve regent van de werk- en leerschool, een der invloedrijkste
leden van de commissie van bijstand in het beheer der zaken van onderwijs.
Maar ook andere dan zuiver onderwijskundige vraagstukken trokken hem aan. Hij
kwam op voor de belangen der werklieden, bemoeide zich met de samenstelling van
het reglement voor het gemeente-pensioenfonds en werd benoemd in de commissie
van bijstand in het beheer daarvan. Versch ligt nog in het geheugen, met hoeveel
talent en succes hij zijn voorstellen verdedigde, toen de reorganisatie van den
geneeskundigen dienst aan de orde kwam. Het was in de dagen, kort voor zijn dood,
toen hij nauwelijks van een zware ziekte was hersteld en wijzer, ten minste
voorzichtiger had gedaan, als hij zich wat meer in acht had genomen. Doch er was
iets onmatigs en ongebreidelds in den werklust van dezen man, die ‘geenes dings
eerder moede (scheen) te worden dan der ruste.’
Men heeft wel eens beweerd, dat Den Hertog als politieke figuur het minst geslaagd
is. Sommigen verweten hem, dat hij weinig oog had op de grenzen der partijen,
daarmee zinspelende op wat men, meer op-den-man-af, zijn overloopen naar het
liberale kamp heeft genoemd. Een feit is het, dat sommigen van zijn vroegere geestver-

1

Gemeenteblad 1902, I 2141, II 1498.
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wanten, die hem bij de eerste verkiezing in 1893 hadden gesteund, in 1899, toen hij
als candidaat der liberale kiesvereeniging ‘Vooruitgang’ in twee districten tegelijk
werd verkozen, zich hebben beijverd om hem, den afvallige, de nederlaag te bezorgen.
Zeker is het ook, dat hij slecht verstond, zich te voegen in een streng partijverband,
dat altijd gedeeltelijke opoffering van persoonlijke denkvrijheid vraagt en
onderwerping van eigen wil aan dien der meerderheid ten plicht stelt. Bovendien
was hij te kort aangebonden, om kalm te blijven bij tegenspraak en tegenwerking,
en miste hij die lenigheid, buigzaamheid of gladheid, welke noodig is, om
tegenstanders geen vat op zich te geven.
Eigenlijk heeft Den Hertog zelf nooit de bedoeling gehad, een ‘politieke rol’ te
spelen. Wel voelde zijn eerzucht zich gestreeld, toen hij naar voren geschoven werd;
maar hij begreep zelf zeer goed, dat hij op dit hem vreemde tooneel nooit meer dan
verdienstelijk amateurs-werk zou kunnen leveren; immers hij was er als onderwijzer
terecht van overtuigd, dat het niet geraden is, andere vakken te doceeren dan die,
waartoe men zich volledig bevoegd mag rekenen.
Men doet dan ook beter, zoo men hem beschouwt als een onderwijsman, die in
den Raad van Amsterdam dingen gedaan heeft, die weinigen hem zullen nadoen.
Als zoodanig is hij - wàt er dan ook van zijn politieke kleurwisseling moge zijn,
waarover hij zich trouwens in het publiek voldoende verantwoord heeft - zich zelf
gelijk gebleven tot het einde.
Wel heeft hij stellig niet allen bevredigd; de meest vooruitstrevenden onder de
klasse-onderwijzers b.v. zagen in hem niet den aangewezen pleitbezorger van hun
belangen, ofschoon ze, hoe noode dan ook, zullen moeten
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erkennen, dat ze de verbetering hunner salarissen voor een goed deel aan hem te
danken hebben. Meer erkentelijk betoonden zich de teekenonderwijzers te Amsterdam,
die hem tot eerelid hunner vereeniging benoemden naar aanleiding van zijn pleit
voor het behoud van de avondschool.
De lezers van ‘De Gids’ herinneren zich het doorwrochte artikel, hetwelk Den Hertog
op uitnoodiging van de Redactie schreef over leerplicht en dat men ongetwijfeld,
zoowel om den meesterlijken vorm als om den rijken inhoud, tot het beste mag
rekenen van alles, wat er over dit onderwerp in het licht gegeven is1. Toen hij in het
jaar vóór zijn dood voor het district Amsterdam III naar Den Haag afgevaardigd
werd als opvolger van Mr. Hartog, was de behandeling van de leerplichtwet reeds
achter den rug, zoodat hij daarin geen aandeel heeft kunnen nemen. Toch trof hij het
gelukkig, dat hij gelegenheid vond, zijn stem te doen hooren bij de discussie over
de wijziging der wet op het L.O., welke door de aanneming van de leerplichtwet
noodzakelijk was geworden. Met vier andere leden diende hij eenige amendementen
in, voornamelijk ten doel hebbende de positie der onderwijzers te verbeteren. Daarvan
werden aangenomen die, welke betrekking hadden op de tegemoetkoming in de
woninghuur, aan gehuwde onderwijzers; op de verbetering van de positie der
‘wachtgelders’ en op een bespoediging van de invoering der wet2.
Ondanks den korten duur van zijn lidmaatschap is dus zijn werk voor de belangen
van de onderwijzers niet zonder vrucht geweest, al was zijn optreden in 's Lands

1

‘Samenwerking voor Leerplicht’. Gids 1898 no. 5.

2

Zie Handel. der 2e K. 1900-1901, blz. 1616, 1625, 1631, 1644, 1659, 1663, 1676, 1695.
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vergaderzaal voor hem een désillusie. Vooral in den beginne klaagde hij over gebrek
aan steun van zijn partijgenooten; bij de verdediging van hem dierbare denkbeelden
kon hij een onverschillig toeluisteren van hen, op wier medewerking hij meende te
moge staatmaken, slecht verdragen. Ook hier was hij te veel onderwijzer, om zich
niet lamgeslagen te gevoelen bij het bespeuren van gemis aan opmerkzaamheid; want
hoezeer hij gewoon was, zijn eigen zin te volgen, had hij toch groote behoefte aan
waardeering. Als hij sprak in engen kring, vatte hij gaarne iemand in 't oog, die door
een knikje of ander gebaar instemming betuigde met zijn denkbeelden; en dien liet
hij dan verder niet los. Tot hèm richtte hij in het vervolg van zijn rede bijna
doorloopend het woord, wat wel eens pijnlijk werd voor den aldus uitverkorene. Een
licht applaus bracht hem eerst recht op dreef; dan kwam er vuur en versnelling van
tempo in zijn woorden, die in den beginne gewoonlijk wat stroef en moeilijk voor
den dag kwamen.
‘In de Kamer laten ze je maar praten’, zei hij bitter; ‘'t is soms net, of ze niet
begrijpen, waar het om gaat.’ Wel gaf het succes, dat hij had met zijn amendementen,
hem de gewone opgewektheid terug, maar het blijft de vraag, of hij zich bij een
volgende verkiezing wel opnieuw beschikbaar zou hebben gesteld. Te dikwijls toch
kwamen er onderwerpen aan de orde, die hem òf weinig belangstelling inboezemden
òf buiten het terrein lagen, waarop hij zich thuis gevoelde; en bij zulke gelegenheden
verdroot het hem, die bij zijn velerlei werkzaamheden zuinig op zijn tijd moest zijn,
heele dagen in de vergaderzaal ‘rond te lummelen’, zooals hij dat met een minder
parlementair woord noemde.
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In zijn laatste levensjaar werd Den Hertog tevens benoemd tot Schoolopziener in het
Arrondissement Amsterdam III. Het is te begrijpen, hoe groote voldoening het hem
schenken moest, dat zijn verdiensten op het gebied van het schoolwezen aldus officieel
werden erkend; maar grooter vreugde verwekte zijn benoeming bij de onderwijzers,
die allen, zijn superioriteit erkennende, met ingenomenheid hun vroegeren collega
als hun chef begroetten.
Een zware ziekte, waarvan hij slechts gedeeltelijk hersteld was, had inmiddels zijn
ijzeren gestel ondermijnd. Men merkte het niet; want zoodra hij zijn krachten voelde
terugkeeren, vatte hij met opgewektheid den arbeid weder op. Van een vermoeiende
raadszitting thuisgekomen, overleed hij plotseling in den nacht van 30 op 31 Oct.
1902.
In hem ontviel aan het onderwijs en aan de onderwijzers een man, die recht heeft
op de hulde van zijn collega's. Mogen er onder hen zijn, die een minder vriendelijke
herinnering aan hem hebben bewaard, omdat hij in de hitte van den strijd soms te
weinig ontzag toonde voor hun overtuiging, het minst van allen heeft hij zich zelf
ontzien en velen is hij tot vriend en belangeloos raadsman geweest. Als na verloop
van tijd een meer objectieve beschouwing van zijn persoon en werk mogelijk is
geworden, zal men hem stellig plaats geven onder de hoogst uitstekende figuren op
het gebied van het lager onderwijs in Nederland.
Amsterdam.
J.G. NIJK.
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Levensbericht van Johannes Benedictus Kan.
Een onvermoeid strijder.
‘Mijn liefde voor de jeugd is met de jaren toegenomen en daarom werd ik ook al
meer en meer overtuigd, dat de liefde vooran behoort te staan in de slagorde en de
strengheid in de reserve; wint de vijand veld, dan eerst rukke de strengheid voorwaarts,
doch de liefde, hoewel achteraan geplaatst, heeft zich in de nabijheid te houden.
Immers het beste is, wanneer de leerling liefde en eerbied heeft voor zijn leeraar; het
is minder goed als hij hem vreest; het is erg als hij hem haat, en het ergste, als hij
hem veracht.’
Met deze woorden drukt bij zijn aftreden als Rector van het Erasmiaansch
Gymnasium te Rotterdam Johannes Benedictus Kan den geest uit, die hem steeds
bezield heeft bij zijn onderwijs en die volgens zijn oordeel ieder moet bezielen, die
de schoone taak op zich heeft genomen de jeugd te onderwijzen en op te voeden, de
jeugd waarop van geslacht tot geslacht de hoop der menschheid blijft gevestigd, voor
en door en in wie zij haar ideaal tracht te verwezenlijken.
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En deze woorden waren niet maar een los daarheen geworpen gezegde doch diepe
ernst van den man, wiens gansche leven aan het onderwijs was gewijd en die nu aan
het eind van zijn lange loopbaan, in zijn woord ‘Tot Afscheid’, als het ware in zijn
paedagogisch testament, ‘evenals bij een graf, waar het alleen om de waarheid te
doen is,’ getuigenis aflegt van geheel zijn leven en van de welbeproefde
grondbeginselen waarvan alle onderwijs moet uitgaan, van de idealen die elken
onderwijzer moeten voor oogen staan, zoo hij zijn ambt wil waardig zijn en in staat
om het beste te bereiken, wat mogelijk is.
Dat verlaten van zijn geliefde betrekking1 als rector was voor Kan als een heengaan
uit het leven. De woorden, die Plato aan Socrates in den mond legt, als deze aan het
eind zijner rede zijn rechters toespreekt: ‘Maar ik moet ophouden, want het is reeds
meer dan tijd om heen te gaan, voor mij om te sterven, voor u om te leven; wie het
beste tegemoet gaat, is niemand bekend behalve der Godheid,’ maakte hij bij zijn
afscheid tot de zijne.
Nog in het volle bezit zijner geestvermogens was hij van oordeel dat toch reeds
voor hem de scheidingsure moest slaan. Niet alleen omdat hij vermoeid was en
behoefte gevoelde aan rust, maar bovenal, omdat hij niet wilde, dat de ‘trage
ouderdom’ hem zoo zou besluipen, dat hij niet meer bij machte zou zijn te beoordeelen
of hij ongeschikt werd om zich van zijn zware taak te kwijten. Hij vreesde dat, zoo
hij langer bleef, de noodige zelfkennis hem zou ontbreken en dat de bloei van het
Gymnasium zou kunnen benadeeld worden, als het hoofd verzwakte. Uit de
geschiedenis van het Gymnasium was hem gebleken dat meermalen ziekelijkheid,
traagheid

1

Zie Nederl. Spectator van 19 Juni 1897.
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of ongeschiktheid van den Rector het aantal leerlingen tot een minimum deed dalen
en hij zou het zich zelf nooit vergeven, zoo ooit van hem kon gezegd worden, dat
hij willens en wetens zich aan een fout had schuldig gemaakt, waartegen zijn studiën
over het schoolwezen hem in de eerste plaats hadden moeten waarschuwen.
De bloei van het Rotterdamsche Gymnasium ging hem boven alles ter harte. Op
het Gymnasium leefde hij, dáár was zijn bibliotheek, dáár zijn werkkamer, dáár was
hij 's morgens reeds vroeg voor het begin der lesuren, dáár dikwijls 's avonds en in
de vacanties; gekscherend werd soms gehoord: ‘Kan schijnt meer met het Gymnasium
getrouwd dan met zijn vrouw’, een scherts die geen aanstoot kon geven aan hen die
wisten met welke hartelijke innigheid Kan aan vrouw en kinderen gehecht en hoe
huiselijk hij was. De belangen van de school gingen hem boven alle andere, met het
oog daarop handelde hij zonder aanzien des persoons. Hoe gaarne hij ook, uit
aangeboren welwillendheid, voldeed aan wenschen of verlangens van ouders, leeraren
of leerlingen, het belang en het aanzien der school stond steeds bij hem op den
voorgrond. En daarbij spaarde hij zich zelf allerminst. Welke harde slagen hem
mochten treffen in zijn huisgezin, hoe diep hij daaronder mocht lijden, op de school
mocht dat niet blijken; met stalen wilskracht wilde hij steeds dezelfde zijn en een
blijmoedig gelaat toonen. Zelfs toen, reeds op gevorderden leeftijd hem onder het
lesgeven plotseling hevige lichamelijke pijn overviel, ging hij door tot het eind van
het uur, zonder dat er iets bijzonders aan hem te bespeuren viel.
Zijn leeraren trachtte hij van denzelfden geest te doordringen. ‘De onderwijzer
moet zich zelf verloochenen’, schreef hij, ‘slechts onverdeelde toewijding kan hem
de
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wijding geven waardoor hij priester wordt van het ideaal. Zonder zelf idealen te
hebben, zonder een onwrikbaar geloof in den adel van den mensch, in de toekomst
der menschheid, kan hij niet werken aan de vorming van de jeugd.’ Hij moedigde
hen steeds aan voort te gaan met studeeren. Hun daarbij den weg te wijzen en,
desgevraagd, hen voort te helpen was zijn lust. Door zijn aansporing en op zijn
voorbeeld verscheen het jaarlijksche programma der school gedurende vele jaren
telkens met een wetenschappelijk opstel van de hand van een der leeraren. Hij stelde
ook belang in hun persoonlijk lief en leed en trachtte, waar hij kon, hun persoonlijke
belangen te bevorderen. Vandaar dat allen iets, sommigen zeer veel aan hem te
danken hadden; in veler warme vriendschap mocht hij zich dan ook tot het eind zijns
levens toe verheugen. En hoe goed deed het hem aan 't hart, als in zijn latere dagen,
toen hij te 's-Gravenhage teruggetrokken leefde en hij grootendeels aan zijn kamer
gekluisterd was, een dier leeraren den ouden rector nog eens opzocht. Dan leefde hij
weer geheel op in oude herinneringen en kon voor een oogenblik de droefheid wijken
van zijn helder bewustzijn dat langzaam maar zeker de krachten van zijn lichaam en
geest werden gesloopt. - De dagelijksche omgang met hun rector werkte op de leeraren
bezielend en verfrisschend; met zijn levendigen geest en Erasmiaansche geleerdheid
liet niets wat in staat of maatschappij voorviel hem onverschillig en opgewekt was
zijn gesprek over alles wat ieder 't meest interesseerde. Toch, zooals hij zelf zegt, al
‘was de vorm onzer regeering democratisch, heerschappij van velen of van allen noem het vrij een ouderwetsch denkbeeld, - scheen hem altijd noodlottig en hij riep
het ‘wee’ over de school aan wier hoofd een kind staat.’
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Toen Kan in September 1873 als rector te Rotterdam den ouden Dr. G.A. Schneither
opvolgde, vond hij het Erasmiaansch Gymnasium nog gevestigd in de Wijde
Broedersteeg, in een toestand en omgeving, waarvan het aan de jongeren ongeloofelijk
moet schijnen dat dáár en zóó een school kon bestaan en bezocht worden door jongelui
die naar hoogere vorming en ontwikkeling verlangden, die bestemd waren eerst een
gedeelte der spes patriae aan de Hoogeschool uit te maken om later in de hoogste
maatschappelijke betrekkingen geplaatst te worden of tot heil van den lande zich aan
de beoefening der wetenschap te wijden of hare resultaten te verbreiden of in praktijk
te brengen. Die ‘Oude School’ heeft Kan beschreven in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van 8 Januari 1890, toen door de Gemeente tot afbraak van het gebouw was
besloten, aangezien het voor niets meer bruikbaar was. Eenigszins kan men zich een
denkbeeld vormen van het uitwendige als men op het plaatje van 1723, gevoegd vóór
Kan's geschiedenis van het Erasmiaansch Gymnasium, zich de zoogenaamde ‘Wijde’
Broedersteeg tot op een derde versmald denkt. Wij ouderen, die in diezelfde school
onze eerste schreden gezet hebben op het moeilijk gebied van τυπτω en van mensa,
wij herinneren ons met zekeren weemoed nog dien ouden toestand als wij aan het
tooneel onzer jeugdige heldendaden terugdenken. ‘Wij waren toen zoo prettig slecht
(zij 't met een diepen zucht gezegd!) Wij gaven om geen pensa’, enz. Ons deerde het
niet, dat het schoolgebouw in een treurigen toestand verkeerde, en licht en lucht in
de lokalen ontbraken, dat er geen wachtkamer was voor de leeraren, geen vergaderzaal
voor heeren curatoren. Vóór de lessen liepen de docenten in een nauw gangetje op
en neer, en wij leerlingen amuseerden ons best in de
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vuile steeg, dikwijls ten koste van het daar wonend publiek. Daar er geen concierge
was, kwamen de straatjongens dikwijls het poortje binnenloopen en voerden allerlei
kattekwaad uit, wat wij een heerlijke afleiding vonden maar dat tot groote stoornis
in de lessen aanleiding gaf. De straattooneelen waarvan wij in het steegje
onwillekeurig toeschouwers waren, hebben ons niet vroeger dan anderen al te wijs
gemaakt, misschien meegewerkt om ons een innigen afschuw te doen krijgen van al
wat laag en gemeen is. Maar den nog jongen rector Kan was dat alles een ergernis,
hij veranderde wat mogelijk was en aanhoudend bleef hij met alle kracht op
verbetering aandringen. In elk rapport wees hij er op dat een nieuw schoolgebouw
noodig was, en door de krachtige hulp van burgemeester Vening Meinesz kon
eindelijk in 1884 het nieuwe gebouw op de Coolvest worden ingewijd. Van het oude
is alleen de ‘fama superstes’, het nieuwe prijkt met Minerva als schutsgodin op den
geveltop van het gebouw, de Erasmiaansche school en Rotterdam waardig. Op die
nieuwe school was Kan trotsch, geen grooter genot voor hem dan wanneer hij ze aan
stadgenoot of vreemdeling kon laten zien. Het inwendige luisterde hij op met
Latijnsche gezegden of citaten. ‘Ingenuis studiis duce Erasmo limina sacra’ in het
voorportaal laten den bezoeker terstond bij zijn binnentreden niet in het onzekere
welken gewijden drempel hij heeft durven overschrijden. Vooral de gymnastiekzaal1

1

Aan lichaamsoefening hechtte Kan groote waarde. lsquo;De toekomst behoort niet aan een
volk van pygmaeën’ schreef hij eens; een gymnasium zonder gymnastiekzaal achtte hij een
contradictio in terminis. En lang voor iemand er aan dacht, dat de schooljeugd na inspannenden
geestesarbeid ontspanning noodig heeft, werd aan zijn school aan de leerlingen 's morgens
en 's middags gedurende tien minuten gelegenheid gegeven om zich op de plaats spelende
te ontspannen.
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vertoont verscheiden Latijnsche opschriften en op het voetstuk van een beeld van
Diogenes, verworven uit een huis op de Schie en in de gang geplaatst, schreef hij:
Accola eram Schiae, migravi in limina Erasmi,
Cur? quam gesto lucernam hominis desiderio ardet1,

tevens daarmede den leerlingen, die er dagelijks langs komen een onderwerp ter
overdenking gevend.
Korte Latijnsche gedichten, liefst epigrammen maken, was zijn lust. (Een zijner
redevoeringen heeft ook tot onderwerp ‘Iets over het epigram’).
Op het zooeven genoemde beeld van Minerva, aan wie men bij vergissing de speer
in de linker hand heeft gegeven, luidt het:
Ad dedicatam Minervam.
Erasmus: Alma Jovis suboles, cur laeva altam gerit hastam?
Minerva: At dextram miserae terit infra vilis arundo.

Toen in 1883 de Adder vergaan was:
Vipera iure vocor mala, quae sulcans vada salsa
Mersi dente atro non monitos Monitor.

Dus liefst kunstig en met woordspelingen, zooals na den dood van Mevr.
Bosboom-Toussaint:
Arbor ut in silva caelum petis, ibis ad astra!
Ne tota intereas, sancta colere, precor.

1

Aldus omschreven in het Nederlandsch:
Sinds eeuwen draag ik mijn lantaren,
En zoek een mensch de wereld rond,
Een mensch, dien 'k noch in 't schoone Hellas
Noch aan de Schie, noch elders vond.
'k Verhuisde naar Erasmus' schole,
Och, dat het mij gelukken mocht
In één der velen, die hier leeren,
Den mensch te vinden, dien ik zocht.
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En op Zola et Labori:
Labitur antiqua atque augusta arx, Francia sacra:
Ah, solus patriam defendes, optime Zola?
Barritum vulgi merito tu spernis et horres,
Omni relligione et acumine semper egentis.
Recte incede via, vincet ius non minus ac fas:
Integer adstat enim Labori, laudande, labori.

In dat gymnasium heeft Kan zijn gelukkigste dagen gesleten. Daar was hij geheel
zichzelf, altijd opgewekt werkend aan wat hij noemde zijn levenstaak. Van zijn
leerlingen kende hij tot de kleinste bijzonderheden, hij hield van hen, van allen ook
persoonlijk, bijna zonder onderscheid. Straffen deed hij bijna nooit, een vaderlijk
terechtwijzend woord was voldoende om ook moeielijk te regeeren karakters in den
band te houden. En gedreven door zijn ‘onverbeterlijk idealisme’, zooals hij het zelf
noemde, wist hij menigeen, die begon te wanhopen aan een goeden einduitslag van
zijn studiën, weer moed in te spreken, hem aan te wakkeren en tot een goed einde te
brengen. Voor zijn lessen gaf hij zich buitengewoon veel moeite om toch maar het
beste te geven wat hij kon; tot op het laatst toe bereidde hij zich steeds voor. Van die
lessen, zeer leerzaam, maar druk en inspannend voor den leerling en bovendien
afgewisseld met citaten uit oude en nieuwe schrijvers en vooral uit den bijbel, werd
veel geprofiteerd. In dankbare herinnering zijn zij gebleven bij velen en levendig is
bij hen de overtuiging, dat Kan met volle toewijding hen van knapen tot menschen
heeft helpen vormen.
Zijn leerlingen waren dan ook bijzonder aan hem gehecht en bleven dat, ook nadat
zij de school verlaten hadden. Hoogst zelden werd een examen aan de academie
afgelegd of de doctorale titel verworven zonder dat de Rector daarvan bericht ontving.
Dat deed hem goed en
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het was zijn eenige troost en zijn trots, als aan het eind van den cursus, in zijn
‘lijdensweek’, de door hem zoo verfoeide dagen van het eindexamen, het bord in de
docentenkamer vol hing met telegrammen. De liefde van zijn leerlingen was zijn
grootste genot. Hoe zou het hem in zijn later lijden een opbeuring en verlichting zijn
geweest als hij had kunnen vermoeden, dat een jaar na zijn overlijden op 29 Juni
1903 met goedvinden van curatoren en burgemeester en wethouders ter herinnering
van wat Kan heeft gedaan voor het gymnasium door een commissie van oud-leerlingen
in de school een steen zou worden geplaatst met het opschrift:
In memoriam
JOANNIS BENEDICTI KAN
Rectoris 1873-1896
mortui 1902
memores discipuli fecere.
‘Non omnis mortuus est.’
Veel moeite had Kan zich gegeven om het gymnasiaal onderwijs ook voor meisjes
toegankelijk te maken. Toen in Nov. 18801 drie heeren zich tot heeren curatoren van
het Erasmiaansch Gymnasium gewend hadden met het beleefd verzoek om van hen
de verzekering te mogen ontvangen dat de toegang tot het gymnasium hier ter stede
ook voor meisjes, op dezelfde voorwaarden als voor jongens zou openstaan,
adviseerde Kan, een bevestigend antwoord te geven. Noch in de Wet op het Hooger
Onderwijs, noch in eenig Koninklijk besluit, tengevolge van hare bepalingen
uitgevaardigd, had hij één uitdrukking gevonden, die aan meisjes den toegang tot
een inrichting

1

Zie Kan's ‘Een gymnasium voor meisjes’ in ‘Los en Vast’ 1894, bl. 18.
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van Hooger Onderwijs ontzegt. Uit de beraadslagingen in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal was ten overvloede gebleken, dat de wetgever, waar hij spreekt van
leerling of leerlingen beide seksen bedoeld heeft. Daarenboven was hij van oordeel,
dat niet alleen de vrouw recht heeft om Hooger Onderwijs te ontvangen evengoed
als de man, maar dat ook het belang der maatschappij vorderde, dat gymnasium en
universiteit voor haar openstaan. Ook het onderwijs zou daarbij slechts kunnen
winnen; ‘de toon immers van elken man, volwassen of onvolwassen, wordt als vanzelf
beschaafder in tegenwoordigheid van vrouwen, en veel van het onbeschaafde aan
den eenen en van het overbeschaafde (s.v.v.) aan den anderen kant - dat nu het gevolg
is van de scheiding der seksen - zal op deze wijze worden weggenomen.’
Bij zijn afscheid mocht hij er in roemen dat zijne school het grootste aantal
vrouwelijke leerlingen telde van alle zusterinrichtingen. De uitkomst heeft zijn
verwachtingen niet beschaamd. De vrouw heeft recht op dezelfde ontwikkeling en
opleiding tot het maatschappelijk leven als de man en zoo er zijn die lust gevoelen
in en aanleg hebben tot wetenschappelijken arbeid, mag haar de weg daartoe niet
versperd worden door bekrompen kleingeestigheid of angstvallig vasthouden aan
vroegere toestanden en opvattingen. Wel schuilt ook hier het gevaar dat ijdelheid of
modezucht ongeroepenen en ongeschikten den weg der studie zal doen opgaan, maar
dit kwaad straft spoedig zich zelve. Zij zullen, als de weg te moeilijk en te steil wordt,
of voor haar ongeschikt blijkt, vanzelf hare pogingen moeten staken en van het
vervolgen der reis in die richting moeten afzien. Doch het beginsel mag niet prijs
gegeven worden. De ondervinding heeft geleerd dat ook het eindexamen geen
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onoverkomelijke hinderpaal is: enkelen hebben met schitterend resultaat den
doctorstitel verworven. En zoo al velen hare studiën niet tot het einde hebben
voortgezet, maar in Amor's strikken gevangen, aan het huwelijksleven de voorkeur
hebben geschonken; zij hebben daar door eens te meer bewezen dat de natuur gaat
boven de leer, dat de studie de liefde niet doodt, dat de vrouw het gelukkigst is, als
zij hare natuurlijke bestemming bereikt. Doch van niet ééne is een klacht vernomen,
dat zij berouw had over de jaren aan de studie gewijd, ook en vooral in het huwelijk
was haar hoogere ontwikkeling haar en den haren ten zegen.
Zijn pleit voor coëducatie heeft Kan glansrijk gewonnen. De bezwaren daartegen
zijn gebleken grootendeels vooroordeelen te zijn, de gevaren waarvoor men beducht
was zijn uitgebleven. Integendeel zijn de voordeelen grooter geweest dan men had
durven hopen. Vreesde men dat de schooltucht moeielijker zou gehandhaafd kunnen
worden bij gemengde klassen, de ondervinding heeft bewezen dat over 't algemeen
die handhaving lichter valt, doordien de geheele geest der school verbetert. Vooral
de ruwheid en overdreven woestheid der jongens vermindert, een beter, beschaafder
toon wordt aangeslagen. De coëducatie heeft voor de meisjes dit groote voordeel,
dat zij meer gewoon worden, minder dwepen, dat zij, door dezen dagelijkschen
omgang met jongens, zich in hun tegenwoordigheid op haar gemak gevoelen en
evenmin bedeesd als gemaakt zich geen bepaalde houding geven maar zich natuurlijk
voordoen. Behaagziekte en ijdelheid lijden daardoor een gevoeligen slag.
Als jongens en meisjes van kindsbeen af samen worden opgevoed, neemt de
neiging af om zijne gedachten met de andere sekse bezig te houden; samen werken
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en samen leeren maakt de geslachten - in den goeden zin - onverschilliger jegens
elkander; zij leeren elkanders tekortkomingen en gebreken kennen, maar ook elkander
begrijpen en waardeeren en het uiterlijk wordt lager geschat naarmate het innerlijk
van hoofd en hart meer in rekening wordt gebracht.
Als Rector was Kan in Rotterdam zeer gezien. Zijn voorkomendheid moedigde
niet alleen ouders aan om bij hem inlichtingen of raad te vragen, zijn idealisme lachte
velen toe, zijn zelfstandigheid en waarheidsliefde dwong eerbied af. De
Rotterdammers waren er mee ingenomen dat aan het hoofd van de Latijnsche school,
waarvoor zij altijd nog een heimelijke voorliefde koesteren, ook omdat vele ouderen
daar nog de zoogenaamde koopmansklasse meegemaakt hebben, een man stond
onder wiens leiding ‘de zaken zoo goed gingen’. En Kan zelf gevoelde zich geen
vreemdeling in de stad der kooplui. ‘Hoe menig koopman’, zegt hij, ‘heb ik hier
leeren kennen, die door kunde, humaniteit, gemakkelijkheid om zich in de zienswijze
van een ander te verplaatsen en wat men verder in een ontwikkeld man op hoogen
prijs pleegt te stellen, hoog boven vele gestudeerden bleek te staan.’ Een wederkeerige
achting op zoo hechte grondslagen steunend moest wel de oorzaak zijn van een
aangename verhouding; daaraan heeft dan ook maar zelden iets ontbroken.
Kan herinnerde er wel telkens met voorliefde aan dat hij een Groninger was en
zijn uitspraak van de taal evenals sommige karaktertrekken lieten daaromtrent weinig
twijfel over, maar toch was Rotterdam hem lief geworden. Alles wat haar betrof
wekte zijn belangstelling. In September 1873 te Rotterdam gekomen deed hij reeds
in 1875 zijn ‘Geschiedenis van het Erasmiaansch Gymnasium’ verschijnen in het
eerste Deel der Geschiedk.
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Stukken van de Rotterdamsche Historiebladen uitgegeven door Scheffer en Obreen.
Bij alle bezigheden en beslommeringen, die hem hier wachtten, wilde hij in de eerste
plaats nauwkeurig de geschiedenis leeren kennen van de inrichting aan wier hoofd
hij geplaatst was, evenals hij vroeger, nog rector te Nijmegen, de eerste eeuw van
het bestaan der Apostolische School aldaar had beschreven en eenige bouwstoffen
verzameld voor haar verdere geschiedenis. Alleen toch door de geschiedenis en
ontwikkeling eener inrichting te kennen kan men haar goed begrijpen, ten einde den
weg te vinden dien men heeft in te slaan om aan haar met vrucht werkzaam te zijn.
Daarenboven was in dien tijd het onderwijs niet alleen de groote vraag van den dag,
maar ook een alledaagsch vraagstuk geworden. Zonder historischen grondslag nu
bestaat er geen kennis van het schoolwezen en hoe velen er ook lange messen dragen,
waarmee zij onmeedoogend steken en zonder nadenken ongeneeslijke wonden
toebrengen, het aantal der koks blijft gering. Belangstelling in het onderwijs heeft
er ook bij ons voorgeslacht bestaan: het verschilt misschien alleen daarin van ons,
dat men meer handelde doch minder sprak en schreef.
Groot is de invloed geweest dien de Erasmiaansche school gedurende eeuwen
heeft gehad op de intellectueele en moreele ontwikkeling der burgerij van Rotterdam,
van den tijd af dat zij als nederige dienaresse der kerk alleen diende om de kinderen
te leeren ‘heuren grammaticalia, Latijn te spreecken, lesen, scriven ende heure
gregoriaes’ d.i. de liturgie der kerk, zooals deze op 't einde der 6e eeuw door Paus
Gregorius den Grooten was ingevoerd; tot den tijd dat zij hare roeping bewust, geheel
zelfstandig de vaan hoog hield van klassieke ontwikkeling om en op zich zelf. Wel
was door den geest des tijds, vooral

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

275
ten gevolge van de ontwikkeling der natuurwetenschappen de lust in en de
waardeering van klassieke studiën zoodanig verflauwd, dat kort voor de komst van
Kan het aantal leerlingen in de tweede stad des rijks tot beneden de 30 was gedaald,
wel had men getracht het bezoek te doen toenemen en den bloei der school te
verhoogen door haar tevens te bestemmen tot opleidingsschool voor aanstaande
kooplieden; maar na de invoering der wet op het middelbaar onderwijs werd dit
‘ongelijk en ongelukkig huwelijk’ ontbonden en de school aan haar eigen bestemming
teruggegeven. Voor jongelieden die onmiddellijk voor het praktische leven moesten
worden opgeleid en voor hen die meenden, dat men nu in de 19e eeuw die oude
klassieken toch wel kon op zij zetten, stond de hoogere burgerschool open en de
groote stroom trok daarheen. Doch niets is wisselzieker en onbetrouwbaarder dan
de tijdgeest en na niet zoo heel langen tijd werd ingezien dat ook op de H.B.S. niet
voor allen alles te leeren viel, dat het onderwijs in oude talen wel oud maar ondanks
alle wisseling van tijden en toestanden zeker nog niet verouderd mocht heeten.
Het nut der klassieke studiën ook nog in onzen tijd, was een der meest geliefde
onderwerpen, die Kan ter behandeling koos als hij voor het publiek optrad in woord
of geschrift. Het werd door hem behandeld bij de herdenking van het 325-jarig bestaan
der Apostolische School te Nijmegen; in zijn ‘Afscheid’ van Rotterdam is het de
hoofdtoon van hetgeen hij doet hooren.
Zijn vurige wensch was, een wensch die velen ‘misschien onvervulbaar zal
schijnen, maar die, wanneer deze stad in omvang en welvaart blijft vooruitgaan, moet
vervuld worden, wil zij zelfs bij haar minder voorspoedige zusters niet achterblijven,’
dat in Rotterdam een Athe-
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naeum zou worden opgericht, dat de oude Illustre School mocht herleven1. ‘Het doel
aan zulk een Athenaeum mag niet zijn een wanhopige concurrentie te openen met
eene der Hoogescholen, niet het voorbereiden tot een zeker beroep, maar wel het
studium generale uit te breiden, de wetenschap in den geest onzer eeuw te
populariseeren. Onder populariseeren van wetenschap wil ik niet verstaan hebben om met Potgieter te spreken - dat men haar verstaanbaar maakt tot voor den kruier
op den hoek toe, noch wensch ik haar ‘à la portée de toutes les intelligences’, want
dit wil ongeveer zeggen: te zijn beneden bijna iedere ‘intelligence’, doch zou ik haar
zoo gaarne gebracht zien tot allen, die een beschaafde opvoeding hebben genoten en
verder steviger kost verlangen dan 't hooren van enkele lezingen of 't vlijtig lezen
van dagbladen en tijdschriften hun verschaft.’ Zulk een inrichting zou aan vele
jongelieden van beiderlei sekse de gelegenheid bieden om na volbrachten schooltijd
hun studiën voort te zetten in de vakken hunner keuze, daar zouden ook ouderen, die
zich niet bevredigd gevoelen met de stukken en brokken over alles en allerlei hun in
onsamenhangende lezingen voorgezet, hun weetlust kunnen voldoen. - Zulk een
inrichting zou door particulier initiatief in het leven moeten worden geroepen en uit
eigen middelen moeten bestaan, hoofdzakelijk uit de gelden, die voor het bijwonen
der lessen zouden moeten worden betaald. De vakken waarin onderwijs gegeven
werd, zouden naar de behoefte en de aanvraag kunnen worden geregeld en jaarlijks
vastgesteld. De leerkrachten, voor zoover ze hier niet aanwezig zijn, kunnen buiten
de stad worden

1

De Illustre School te Rotterdam door J.B. Kan in Rotterdamsch jaarboekje voor 1888, bl.
87.
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gezocht: behalve Delft en Den Haag liggen drie academiesteden in onze onmiddellijke
nabijheid. En het gebouw aan de Coolvest 96 zou met vuur en licht kosteloos van
gemeentewege des avonds moeten beschikbaar gesteld worden voor die cursussen.
Dan eerst zou ook het schoone gebouw aan zijne bestemming voldoen. Zou dat ideaal
van Kan nog ooit worden verwezenlijkt of zou, wat vroeger in het kleine Rotterdam
bestaan kon, niet meer mogelijk blijken nu de stad zoo vooruitgegaan is in grootte
en welvaart? Bestaat er geen behoefte meer aan hoogere ontwikkeling? Moet alles
ondergeschikt gemaakt worden aan den onmiddellijken drang naar geld verdienen,
en zinkt een burgerij niet zedelijk laag, waar alleen het oog wordt gericht op het
stoffelijke? Spoedig zal zij het hoofd niet meer kunnen opheffen tot het hoogere om
daaruit nieuwe kracht en bezieling te putten. Volkomen sympathiseerde in dat opzicht
met Kan de oud-Rotterdamsche medicus, later hoogleeraar te Utrecht, G.J. Mulder
die in zijn ‘Getuigenis in zake Hooger Onderwijs’ uitvoerig en duidelijk heeft
uiteengezet wat het karakter en het wezen van het hooger onderwijs uitmaakt en
welke onschatbare voordeelen dat afwerpt in het waarachtig belang van het geheele
Volk. ‘Had ik’ zoo schreef hij in 1877 aan Kan ‘in 1826, toen ik doctor in Rotterdam
werd, de gedachte gehad, die ik nu heb, wie weet of ik thans niet voor een Athenaeum
te Rotterdam door bijdragen van goede menschen, interest op interest gezet een som
zou bijeen hebben, die voldoende zou zijn om thans aldaar een kostelijk Athenaeum
te stichten.’
Had Kan te Nijmegen naar aanleiding van het feest der Apostolische School een
warm pleidooi gehouden voor de studie der oude talen, in zijn Geschiedenis van het
Erasmiaansch Gymnasium grijpt hij opnieuw de gelegen-
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heid aan om de hooge waarde en onmisbaarheid uiteen te zetten van de studie der
klassieke oudheid. In het eerste luidt het, nadat hij de oorzaken heeft uiteengezet
waardoor in het onderwijs de uitsluitend praktische richting zich heeft geopenbaard:
‘De vakken, die op de hoogere burgerscholen onderwezen worden, zijn vooral gekozen
met het oog op het dadelijk en zichtbaar nut, dat zij den leerling kunnen verschaffen.
Lang kan deze niet op school blijven; zoodra hij volwassen is, moet hij de wijde
wereld in, en heeft hij eenige kennis opgedaan, spoedig moet het afleggen van 't een
of ander examen hem in staat stellen om den kost te verdienen en zijne ouders van
zijn verder onderhoud te ontslaan.
Maar niemand, die een hooger standpunt tracht in te nemen, kan met deze
beschouwingswijze vrede hebben.
Wat is het doel van die opvoeding, van dat onderwijs geweest?
Een werkman te kweeken voor onze eeuw, waarin ieder werk op wetenschap moet
rusten ......
Er is een werkman gekweekt, geen mensch. ‘Is de mensch dan alleen hier om te
arbeiden voor zijn dagelijksch brood en voor hetgeen hij zoo al meer noodig heeft?
Verschilt hij alleen daarin van de machine, die voor hem werkt, dat deze door stoom
en hij door geldzucht wordt gedreven, zoodat het organisme haast bij 't mechanisme
achter staat.’ Enz.
De 19e eeuw heeft te veel uit het oog verloren dat de vorming van den jongen
mensch niet alleen intellectueel, maar ook aesthetisch en moreel moet zijn. Men heeft
een tijdlang aan de wiskunde den voorrang toegekend, maar hoe ontwikkelend voor
den geest het onderwijs daarin moge zijn, ‘als eenig of voornaamst vak van onderwijs
deugt zij niet. Zij ontwikkelt eenzijdig alleen
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den zin voor de waarheid en wat wordt er van den aanleg voor het schoone en het
goede.’ En de natuurwetenschappen? Kan stemt volkomen in met de uitspraak van
Napoleon, ‘die, zoo iemand, toch zeker een praktisch man mocht heeten: ‘J'aime les
mathématiques, la botanique, la physique, les sciences naturelles; chacune est une
application de l'esprit humain; mais les lettres, c'est l'esprit humain lui-même.’
Maar genoeg reeds om te doen zien met hoeveel warmte hij streed voor zijn
overtuiging; zijne argumenten voor de heilzame kracht die er uitgaat van de frissche
herboren oudheid, evenals die van zijn vriend G.J. Mulder, zijn bekend genoeg en
onweerlegd. Zou het waar zijn of zou het den idealist slechts als waar toegeschenen
hebben wat hij in 1876 schreef: ‘Reeds is de reactie gekomen. Niet de schreeuwers,
niet de niet-paedagogen - alle Nederlanders schijnen echter met paedagogische
talenten geboren - maar allen die in staat zijn om met kennis van zaken te oordeelen,
hebben ingezien, dat een gedeelte der hoogere standen nog eene klassieke opleiding
behoeft. De gymnasia moeten een tegenwicht vormen tegen veel verkeerds, dat het
schoolwezen onzer dagen aankleeft.’
Jaarlijks, bij de mededeeling van den uitslag der overgangsexamens hield Rector
Kan een rede tot de leerlingen. Of dit de meest geschikte gelegenheid was om de
jongelui toe te spreken en hun denkbeelden ter overweging te geven, die moesten
dienen tot hun hoogere vorming, zij aan anderen ter beslissing gegeven. Dit is zeker,
de leerlingen mochten nog zoo gehecht zijn aan hun rector, hem nog zoo hoog
vereeren, zij vonden het vreeselijk. Allen in spanning om den uitslag te hooren,
sommigen vrij zeker dat het goed met hen zou afloopen maar toch ver-
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langend de bevestiging van hun overtuiging te vernemen - men kan nooit weten maar ook velen zenuwachtig en angstig vreezend, voor hetgeen over hen besloten
zou zijn, trachtten met de beste voornemens naar de wijze woorden van den rector
te luisteren. Maar na de eerste vijf minuten - een lange tijd voor iemand die zijn
vonnis wacht - werd het den meesten te machtig. En eerst 's avonds uit de Nieuwe
Rotterdamsche Courant drong tot hen door wat de Rector gezegd had. En toch, anders
zouden die toespraken intra muros hier onvermeld blijven, Kan hechtte er groote
waarde aan. Hij beschouwde ze als hoogst gewichtig, als een gedeelte van zijn taak;
hij sprak er geheel zichzelf in uit en gaf ten bate zijner leerlingen het edelste en beste,
dat hij den laatsten tijd had overdacht. Langen tijd te voren was hij reeds zoekende
en overwegende welk onderwerp hij als het meest geschikte en doeltreffende voor
die gelegenheid zou ter hand nemen.
Die toespraken hebben hun doel niet gemist. Later zagen de leerlingen in, dat het
gesprokene ten volle hun aandacht waardig was geweest en de ouders, die ter wille
van hun lieve kroost toch wel eens weten wilden wat de rector gezegd had, lazen 's
avonds het feuilleton en verheugden zich over de hooge opvattingen van den man,
aan wiens leiding zij hun dierbaarste panden toevertrouwden. Voor enkelen ging een
licht op uit een wereld van gedachten, wier bestaan in hun dagelijksch zwoegen hun
volkomen vreemd was gebleven. Herhaaldelijk mocht Kan de ingenomenheid der
ouders vernemen.
Die toespraken zijn herdrukt achter zijn ‘Tot Afscheid’. Vroeger was er jaarlijks
aan het eind van den cursus een plechtige promotie in de Waalsche Kerk. Daar
spraken dan de leerlingen in talen die zij niet kenden over onder-
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werpen die boven hun bevatting lagen tot een publiek dat hen niet verstond.
Tengevolge van de nieuwe wet op het H.O. werd aan die dwaze vertooning een einde
gemaakt en Kan hield op 15 Juli 1879 een rede ter uitvaart van de Promotie. Eerst
in 1888 hield hij zijn eerste toespraak, omdat er iets was wat hij noodzakelijk
eenigszins plechtig aan de leerlingen moest meedeelen: hij sprak over ‘bijvakken’,
wier waarde niet door allen hoog genoeg op prijs werd gesteld. Het volgend jaar gaf
het onlangs geplaatste beeld van Diogenes onwillekeurig de stof. Maar het meest
teekenend is de toespraak over Aristocratie en Aristocratisme in 1890. De ware
aristocratie van den geest bij zijn leerlingen aan te kweeken, hen van het bewustzijn
te doordringen dat noblesse oblige, was onafgebroken het doel van zijn streven. ‘Dit
is de eigenlijke taak van alle onderwijs en opvoeding, den jongen mensch met volle
bewustheid en volgens een goed doordacht plan datgene te leeren, waartoe het beste,
eigenaardigste en diepste zijner natuur hem reeds uit instict drijft. Het is niet om
weten alleen te doen: weten is geen wijsheid, kennen is geen kunnen, ja, karakter
zonder kennis is zeker te verkiezen boven kennis zonder karakter. Waarheid is het
kenmerk van een karakter, en waarheid is zoowel in het zedelijke leven als in dat
der geesten de eerste aller plichten. Iemand van weinig karakter is slechts een breuk
van een mensch, doch mag geen aanspraak op den eernaam mensch maken; wie geen
persoonlijkheid bezit is een nul en alle nullen van de wereld zijn, wat gewicht en
waarde betreft, gelijk aan één nul.’
Dat Erasmus, aan wien in het gevelbeeld de maagden van Maas en Rotte de school
opdragen, meermalen tot onderwerp van die toespraken werd gekozen, ligt voor de
hand.
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Den grooten humanist vereerde Kan niet alleen omdat hij de peter zijner school was,
maar vooral doordien hij zich geestelijk verwant gevoelde met dien grooten meester.
Wat Kan eens schreef van Erasmus dat hij, bij schier alles wat hij schreef
paedagogische bedoelingen had, was ook op hemzelf van toepassing. Er zijn grooter
philologen geweest dan zij, maar beider kennis was universeel en was in Erasmus
het gezond verstand belichaamd, ook Kan was daarvan allerminst misdeeld. Zijn
liefde voor kinderen had hij met Erasmus gemeen, en beider denkbeelden over de
opvoeding der vrouw stemmen merkwaardig overeen. Ook in zijn studiën hield Kan
zich bij voorkeur bezig met nasporingen omtrent den grooten Rotterdammer. Zijn
geboortejaar 1466, zijn eigenlijke naam, zijn zoogenaamde autobiographie, zijn
testament, de vele sprookjes omtrent hem in omloop, waren zoovele punten van
onderzoek voor Kan, en het was een troostrijk vooruitzicht, bij het heengaan uit zijn
drukke ambtsbezigheden, dat hij zich dan ongestoord zou kunnen wijden aan die
studiën. ‘Labor mihi quies’, zijn rusttijd zou hij gebruiken om rustig te werken. Een
nieuwe uitgave van de Stultitiae Laus heeft hij dan ook nog mogen bewerken en met
vele belangrijke Latijnsche verklaringen voorzien; keurig uitgevoerd en opgeluisterd
met de penteekeningen van Hans Holbein is zij in 1898 bij Mart. Nijhoff verschenen.
Zelfs hield hij zich bezig met het bewerken van een Nederlandsche vertaling; daarvan
verscheen een proeve in den Nederlandschen Spectator van 11 Maart 1899.
Aan wereldsche vermaken en uitspanningen nam Kan geen deel, hij gunde er zich
den tijd niet toe en gevoelde er ook den waren lust niet voor; een wandeling, een
wetenschappelijk gesprek was zijn ontspanning, en in zijn huiselijken kring zocht
hij zijn geluk. Wel was hij
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van oordeel, dat een wetenschappelijk gevormd man zich niet in egoïstisch
welbehagen mocht begraven in zijn studeerkamer, maar dat de maatschappij recht
had, ook onmiddellijk nut te trekken van zijn meerdere ontwikkeling. In het begin
van zijn verblijf te Rotterdam nam hij dan ook een werkzaam aandeel in
maatschappelijken arbeid. Hij was lid van het bestuur der vereeniging voor
lijkverbranding, voorstander van het stelsel van coöperatie, bestrijder der prostitutie,
lid van een aantal commissiën, onder-voorzitter van de vereeniging tot verbetering
van Armenzorg, voorzitter eener vrijzinnige kiesvereeniging.
Ook gaf hij twee jaar lang, in 1875 en '76, lezingen voor dames over het tijdvak
der renaissance en den verderen loop der gebeurtenissen in Engeland en Spanje.
Groote vermeerdering van ambtsbezigheden alleen deden hem 't werk staken,
waarmede zulk een langdurige en moeielijke voorbereiding verbonden was.
Gedurende eenige jaren was hij voorzitter van de afdeeling Rotterdam der
Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen. Als zoodanig
hield hij in 1878 een openingsrede op de algemeene vergadering over het Epigram
en in 1881 eene toespraak getiteld ‘Achterwaarts? 1581 en 1881.’ In de laatste stort
hij zijn gemoed geheel uit, overvuld als het is met sombere denkbeelden over de
treurige toestanden der maatschappij. Kracht en karakter ontbreken bij ouderen en
jongeren, alleen voor Plutus, den god des rijkdoms, heerscht geestdrift, een
onbaatzuchtig en zonder bijbedoelingen zich opofferen voor algemeene volksbelangen
komt niet meer voor. De jeugd wordt bedorven en in de gezondheid geknakt, doordat
zij niet meer vrij mag spelen en zich ontwikkelen; de waarde van een gezond, sterk
en vlug lichaam wordt voorbijgezien, alleen in examens ziet men
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heil, men vraagt eeuwig naar het kennen en weten, hoogst zelden naar het kunnen en
zijn. Examens overal, die toch geen waarborg voor geschiktheid opleveren maar
loodzwaar drukken op de jeugd en de dood zijn voor allen lust in ernstige studie.
Zoo streed hij waar hij kon voor het waarachtig welzijn van het opkomend geslacht,
voor de toekomstige maatschappij.
Ook op politiek gebied was hij een warm strijder voor zijn beginselen. In de eerste
jaren van de Liberale Unie was hij lid van het Hoofdbestuur, maar allengs trok hij
zich uit den openbaren strijd terug. Vrijzinnig in de beste beteekenis van het woord,
betreurde hij het dat de liberale partij verbrokkeld werd in kleine partijtjes en dat in
stede van zich door groote beginselen te laten leiden velen, door zich blind te turen
op bijzondere belangen of door steeds het oog te richten op wenschen en verlangens
van lagere soort, het vermogen hadden verloren om het hoofd omhoog te richten en
een open oog te hebben voor de hoogere belangen van het vaderland.
Eén zwarte schaduw verduisterde zijn weg, één groote en zware hinderpaal
verhinderde hem voort te gaan om zijn idealen nader te komen: de regeling van het
Hooger Onderwijs en de Koninklijke Besluiten ter uitvoering daarvan, het leerplan
en vooral het eindexamen. Hoevele artikels heeft hij daartegen geschreven!1 Gegriefd
voelde hij zich, de man van de meest nauwgezette plichtsbetrachting, die leefde voor
zijn ‘jongens’, dat noch de rector, noch de leeraren vertrouwen schenen te genieten
om te oordeelen over leerlingen die zij soms gedurende zes jaren dag aan dag
gedoceerd en geëxamineerd had-

1

Zie o.a. Gymnasiaal credo van Maart 1895.
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den; dat het eindoordeel over het vonnis was opgedragen aan gecommitteerden van
de Regeering, vreemd aan de school en die steunend op hetgeen zij in een kort examen
hoorden, de macht hadden om den een of anderen candidaat, die minder gelukkig
geweest was in zijn antwoorden, af te wijzen. Hoe streed dat alles met Kan's hooge
opvattingen van het onderwijs! - Maar, en Kan beriep zich daarbij gaarne op zijn
juridische vorming, ‘de eerste plicht van den staatsburger is onderwerping aan de
wet, dira lex sed lex’ sprak hij en hij onderwierp zich volkomen: aan zijn goede
verstandhouding met Gecommitteerden heeft nooit iets ontbroken. Tegen de wet
strijden zooveel hij vermocht achtte hij zijn plicht maar ook, ze stipt uit te voeren.
En zoo deed hij.
Opzettelijk hebben wij uitvoeriger stil gestaan bij het leven en de werkzaamheden
van Kan te Rotterdam en getracht zijn beeld te schetsen in alle bijzonderheden
gedurende dien tijd, omdat de 23 jaren van zijn rectorschap aldaar ook door hem zelf
voor de belangrijkste zijns levens werden gehouden; daar heeft hij zijn gaven en
talenten tot volle ontwikkeling doen komen en in practijk gebracht, daar heeft hij,
niet belemmerd door staatkundige of kerkelijke tegenwerking of dwang, vrijuit het
beste kunnen geven wat in zijn hoofd en hart omging, kunnen strijden voor zijn
idealen. Uit dien tijd kan men hem dus in zijn eigenaardigheden leeren kennen; daar
was zijn invloed het grootst en zal zijn werk het langst in herinnering blijven.
Zijn jeugd was niet gemakkelijk geweest en ofschoon zijn uitwendig leven weinig
afwisseling aanbiedt, hij heeft in kleinen kring een moeielijken weg moeten afleg-
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gen en hard moeten werken en strijden om het doel te bereiken dat hij zich voorstelde:
een leven gewijd aan de studie en een zelfstandig bestaan. Maar ‘zalig is degeen, die
zijn juk in zijn jeugd draagt’ placht hij te zeggen, daardoor ook is hij de man
geworden, die wat het dagelijksch leven betreft met alles tevreden was en volstrekt
geen behoeften voor zijn persoon kende. Hij werd geboren te Groningen 31 Augustus
1831 in het gebouw, dat tegenwoordig het Concerthuis heet, in de Poelestraat. In het
vrij talrijk gezin, vier zoons en drie dochters, moest zuinig geleefd worden. De vader,
praeceptor aan 't Gymnasium, een ernstig man van den ouden stempel, moest door
de langdurige ziekte en daarop gevolgden dood van zijn echtgenoote, bij de kinderen
ook de plaats der moeder vervullen. Hij gaf hun een ‘Spartaansche opvoeding’ en
onderwees zelf zijn zoons. Met den meesten eerbied en de grootste dankbaarheid
gedacht onze Kan hem steeds. Nog in 1883 draagt hij aan zijn vader den tweeden
druk van zijn Latijnsch Woordenboek op met een voorrede, waarin hij zich verheugt
dat zijn vader altijd belangstellend met hem heeft meegeleefd en deelgenoot is geweest
van al zijn lief en leed, en op 83-jarigen leeftijd nog zoo frissche en ongeschokte
gezondheid geniet dat hij nog een voorbeeld is van onverdroten werklust bij zijn
studie der Ouden.
Nog geen zestien jaar oud, onderwierp hij zich aan het zoo gevreesde, door De
Génestet's gedichtje onsterfelijk geworden, staatsexamen te Zwolle. In zijn brief aan
Cobet in de Mnemosyne Sept. 1880 vertelt hij, hoe hij nog in de diligence daarheen
eenige verzen uit de Ilias van buiten leerde, hoe hij eerst sidderde voor den aanblik
van den grooten geleerde, maar door diens minzaamheid en jovialiteit spoedig op
zijn gemak werd gezet, en slaagde.
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Hij studeerde te Groningen in de rechten en in de letteren, en promoveerde in de
eerste op stellingen den 18den Januari 1854 en in de laatste 28 Juni 1855 met een
dissertatie ‘de ephoris Spartanis’1. Na zijn promotie bleef hij te Groningen, privaatles
gevende in de oude talen, tot hij in October 1859 het rectoraat te Doesburgh
aanvaardde. (De benoeming is van 7 September). Nu kon hij in eigen onderhoud
voorzien en huwde den 5den April 1860 met Anna Catharina Schilthuis, die hem tot
gelukkigen vader maakte van twee dochters en een zoon. Daar te Doesburgh moest
hij, volgens zijn eigen uitdrukking, ongeveer de geheele wetenschap van goddelijke
en menschelijke zaken aan zijn leerlingen onderwijzen. En hoeveel goeden moed hij
ook bezat, hij had weinig geld in kas, het traktementje was schraal en hij moest al
zijn vrijen tijd besteden aan het geven van privaatlessen en het schrijven van
schoolboekjes. Beter werd zijn toestand toen hij 22 Januari 1864 te Nijmegen tot
rector werd benoemd, als opvolger van Dr. J.J. Kreenen, die naar Zwolle was
beroepen. Het was toen een tijd van hevigen, bitteren strijd tusschen de verschillende
partijen in Karel's oude veste. Voor ons ligt een exemplaar van ‘de Gelderlander’
van 31 Januari 1864 met een vinnig ingezonden stuk als hoofdartikel over de
rectorskeuze, dat ons vergunt een blik te slaan op de toenmalige toestanden aldaar.
De scheldwoorden zullen wij hier niet herhalen. Er wordt beweerd dat Dr. Soer,
rector te Oldenzaal, de meest verdienstelijke der sollicitanten naar het rectorschap,
was voorbijgegaan omdat hij katholiek was, en dat bij de benoeming van Kan als
reden van verdienste had gegolden ‘eene zamenspraak door hem verleden jaar in de

1

Beoordeeld door Dr. S.A. Naber in Mnemosyne V, bl. 129.
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Nut-zaal te Doesburgh gehouden, waarbij hij dapper tegen de catholijke godsdienst
in openbare bijeenkomst is uitgevaren.’ Deze keuze, wordt er gezegd, heeft de groote
meerderheid der burgerij diep gegriefd en het bewijs geleverd dat men er niets van
meent als men zegt het herstel der grieven, den katholieken aangedaan, te willen
bevorderen. ‘Den gruwel van partijzucht, van fanatieken haat’ is de Gelderlander
blijven bestrijden op haar eigenaardige wijze o.a. in de Nos. van 8 Sept., 2 Oct. 1864:
‘Onze jongens krijgt ge nooit, wij hebben immers niet de minste behoefte aan uw
partijdig onderricht, omdat wij in het bezit zijn van beste, zedelijke pensionaten,
goedkoop en in overvloed van keus.’ Nu in dit opzicht heeft men woord gehouden,
maar welk een voldoening moet het voor Kan geweest zijn, toen hij in denzelfden
Gelderlander twee jaar later (20 Sept. 1866) een ingezonden stuk als hoofdartikel
opgenomen zag, waarin groote ingenomenheid werd uitgesproken met hetgeen Kan
in zijn rede bij de promotie gezegd had over het doel van het gymnasiaal onderwijs,
en een groot stuk daaruit werd overgenomen. ‘Uit de gansche rede blijkt het, dat de
rector van het hoog gewicht zijner taak is doordrongen, haar moedig heeft aanvaard,
en krachtig aan haar volbrenging wil arbeiden.’ Hoe werd Kan hierdoor versterkt in
zijn ideale opvatting, dat spijt heerschzucht aan den eenen en domheid en
bekrompenheid aan den anderen kant, de goede, groote, vrijzinnige beginselen
langzamerhand zullen veld winnen en ten slotte zegevieren.
Bij raadsbesluit van 24 Maart 1865 werd wegens de invoering van de wet op het
Middelbaar Onderwijs het gymnasium tot zijn eerste afdeeling beperkt, de tweede
afdeeling, bestemd tot voorbereidende opleiding van hen,
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wier doel het niet was te gaan studeeren, werd afgeschaft en het getal der docenten
in oude talen van 3 op 2 verminderd. Het aantal leerlingen, in '65 nog 15, daalde in
'66 tot 11 maar klom weer geleidelijk tot 15 in 1873.
In het gemeenteverslag over 1865 wordt vermeld, dat de normaallessen, door den
heer P. van der Burg, districts-schoolopziener en den heer Dr. J.B. Kan van rijkswege
aan de hoofd- en hulponderwijzers en kweekelingen werden verstrekt in de kennis
der natuur, de wiskundige aardrijksbeschrijving, de algebra, de geschiedenis en de
staathuishoudkunde. Het onderwijs in de laatstgenoemde vakken was natuurlijk aan
Kan opgedragen.
In Nijmegen nam Kan een levendig en werkzaam aandeel in het openbare leven,
door woord en daad. Reeds spoedig kwam hij in het Bestuur van het Departement
der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, en toen bij de hervorming van 't
gemeentelijk onderwijs er geen voldoende zorg was gedragen voor het onderwijs
aan meisjes, rijpten in 1867 de plannen voor een meisjesschool door het departement
op te richten bij ontstentenis van eene, die geschoeid op de leest van het openbaar
onderwijs, voor allen toegankelijk was. Herhaalde, ernstige verzoeken van
‘Volksonderwijs’ en anderen om van gemeentewege een dergelijke school op te
richten, bleven onbeantwoord, ‘zooals er op 't oogenblik bij een bevolking van 40.000
zielen nog geen is en ook niet komt’, gelijk mijn welwillende zegsman mij verzekerde.
Bij de oprichting en inrichting genoot die school de niet genoeg te waardeeren
voorlichting en steun van Kan, die de grootste belangstelling in de Nutsscholen
koesterde en daarvan de feitelijke bewijzen leverde, door in de twee hoogste klassen
der meisjesschool gratis lessen in de geschiedenis te geven, die op hoogen prijs
werden gesteld. Die school heeft een
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vrij langen tijd van bloei gekend, doordien een uitmuntende directrice ook het daaraan
verbonden internaat goed wist te leiden.
In 1866 en '67 werden in de Arnhemsche Courant herhaaldelijk brieven uit
Nijmegen opgenomen (evenals vroeger uit Doesburgh in de N. Zutphensche Courant)
onderteekend Ernst N., die van geest tintelden en, omdat zij meest plaatselijke
gebeurtenissen en toestanden behandelden, groote belangstelling wekten en
nieuwsgierigheid wie die toch kon geschreven hebben; men giste langen tijd maar
eindelijk twijfelde men niet meer of dat, moest Kan geweest zijn. Tot groote spijt
van velen bleven ze uit, maar nu verscheen voor 't eerst den 3en April 1868 de
Nijmeegsche Nieuwsbode (uitgever H.C.A. Thieme), die tweemaal in de week
uitkomende, weldra bleek uitnemend geredigeerd te worden. Algemeen en terecht
werd Kan voor den redacteur gehouden en Dr. Ter Haar voor den schrijver van de
uitnemend gestelde ‘Geschiedenis van den Dag’.
Daar werd in de ingezonden stukken en in die van den redacteur nog al eens een
stoute toon tegen de behoudende raadsleden en tegen het clericalisme en
ultramontanisme aangeslagen, die bij velen kwaad bloed zette en zeker veel heeft
bijgedragen om het leven van Kan te Nijmegen minder aangenaam te maken, en hem
tot het zoeken naar een andere standplaats te bewegen.
Bij de behandeling voor de gemeentebegrooting voor 1873, in de
gemeenteraadszitting van 15 Nov. 1872, verhieven zich verschillende stemmen tegen
't voortbestaan van 't gymnasium. De heer Berends, die vroeger zelf zijn opleiding
aan deze inrichting had genoten, zeide o.a. dat hij niet kon inzien, dat het gymnasium
onmisbaar was; ouders, die eene klassieke opleiding hunner kinderen ver-
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langden, dienden zich de kosten daarvan te getroosten, en hij geloofde niet dat de
gemeente de kosten behoorde te dragen voor een inrichting, die alleen diende voor
enkelen en dat wel voor de meest gegoeden.
In de gemeenteraadszitting van 8 Aug. '73 werd aan Kan op zijn verzoek met
algemeene stemmen eervol ontslag verleend onder dankbetuiging voor de vele goede
bewezene diensten; hij was 6 Aug. te voren te Rotterdam benoemd.
Na zijn aftreden alhier in Juli '96 ging hij te 's-Gravenhage wonen. Zijn groote
kracht was wel gebroken na zijn afscheid uit zijn geliefde betrekking; maar nog een
paar jaren kon hij zich wijden aan zijn studiën over Erasmus, Horatius, enz. en zijn
stem doen hooren als bij de regeling van het onderwijs de hoogste belangen van land
en volk op het spel stonden. Want hij was overtuigd dat de trap, waarop de beschaving
van een volk staat, afgemeten moet worden naar zijn hooger onderwijs, zijn kracht
naar de groote mannen die het voortbrengt, zijn beteekenis niet naar zijn
bevolkingscijfer, naar zijn manschappen, maar naar zijn leiders en hoofdlieden.
Langzamerhand voelde hij, dat zijn toenemende pijnlijke lichaamskwaal ook zijn
geestkracht begon te sloopen, vooral na Juni 1899 en bijna tot wanhoop dreef hem
het vooruitzicht, niet meer te kunnen werken en onder te gaan onder lichamelijk
lijden. Trouw werd hij in zijn ziekte bijgestaan door zijn tweede echtgenoote,
Madelaine Anne Masman, met wie hij 10 Juli 1872 was gehuwd. Zijn eerste gade
was hem 24 Augustus 1871 door den dood ontvallen, de beide dochters uit zijn eerste
huwelijk overleden in het begin van zijn verblijf te Rotterdam.
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Hij had niet meer de kracht zich hartelijk te verheugen in den voorspoed van zijn
beide zoons en dochter uit het tweede huwelijk; zijn krachten namen meer en meer
af en hoewel een verblijf te Apeldoorn in volkomen rust nog een oogenblik hoop gaf
bij een vleugje van herstel, overleed hij aldaar op 28 Juni 1902. Een eenvoudige
steen dekt het graf van den iustum et tenacem propositi virum. Hij moge van ons
voor goed gescheiden zijn, de zaden die hij heeft uitgestrooid, komen op, de planten
en boomen die hij heeft gekweekt dragen vruchten voor het volgend geslacht.
En vraagt men hoe zijn uiterlijk was, zijn vrienden en leerlingen stellen zich den
beminnelijken grijsaard liefst voor zooals hij nog in zijn volle kracht is afgebeeld op
een portret bij een artikel in ‘Het Leeskabinet’ van October 1884, geschreven ter
gelegenheid van de viering van zijn 25-jarig rectoraat.
Het portret dat bij zijn aftreden door J. Veth geschilderd werd, hangt in de
curatoren-kamer van het Gymnasium.
De ridderorde van den Nederlandschen Leeuw, hem aan het eind van zijn loopbaan
geschonken, bewees dat ook de Regeering zijn verdiensten niet onopgemerkt heeft
willen laten voorbijgaan.
TH. NOLEN.
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Lijst der geschriften van Mr. Dr. Johannes Benedictus Kan.
1854.

Quaestiones iuris inaug. Groningen, J.B.
Wolters.

1855.

Disputatio antiquaria de ephoris
Spartanis. Als voren.

1858.

Opstellen ter vertaling in het Latijn.
Groningen, L. van Giffen.

1859.

Kan en Schröder. Bloemlezing uit
Latijnsche dichters. 2 st. Als voren. 3e
stuk door Kan.

1861-64.

Brieven uit Doesburgh in de N.
Zutphensche Courant door Ernst N.

1861-64.

Artikels in ‘Koning en Grondwet’,
weekblad bij Becking, Doesburgh.

1864.

Kan en Schröder. Latijnsch-Nederl.
Woordenboek. Utrecht, Kemink. 2e herz.
druk in 1883.

1864.

Beginselen der Latijnsche Vormleer vert.
uit Hoogd. van Dr. W.H.J. Bleek.
Doesburg, Schattenkerk.

1864.

Ons Hooger Onderwijs. Grieven en
wenschen. Nijmegen, Thieme.

1864.

Studie over Horatius c.I. 28 in Tijdschr.
voor Gymn. en H.B.S.

1864-68.

Brieven uit Nijmegen in de Arnhemsche
Courant door Ernst N.

1865.

Geschiedenis der Apostolische School te
Nijmegen, 1e st. in Tijdschr. v. Gymn. en
H.B.S.

1866.

Rede, gehouden bij de Promotie op 1
Sept. (Niet in den handel).

1868.

Hoofdartikels in de Nijmeegsche
Nieuwsbode, ook enkele gedichten.
Nijmegen, H.C.A. Thieme.

1869.

Hoe werd Rome een republiek?
Tijdspiegel April 1869.

1869.

Het 325-jarig bestaan van de
Apostolische School, thans het
gymnasium te Nijmegen. Utrecht, Beyers.
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Volksatlas, onder toezicht van Mr. J.B.K.
Leiden, Van Santen.

1871.

De oorsprong van het Drama. Een lezing
voor dames, in ‘Ons Streven’, Weekblad
voor vrouwen en meisjes 1871, nos. 24,
29, 38 en 39.

1872.

Vrijheidszin en Dwingelandij. 3 deelen,
met Annie Foore. Amsterdam, Akkeringa.

1872.

Historisch-geographische atlas. Leiden,
Van Santen. Eerst (1867)
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bij Streckfusz, Gesch. der wereld, vert.
d.B. ter Haar Bz.; later afzonderlijk; 4e
dr. van Dr. Reudler bij Otto.
1875.

Geschiedenis van het Erasmiaansch
Gymnasium in Rotterdamsche
Historiebladen van Scheffer en Obreen.
Afz. uitgave 1876 bij Nijgh en Van
Ditmar. Nieuwe, vermeerderde (titel)
uitgave 1884.

1876.

Promotie (Waalsche Kerk 13 Juli).
Nieuwe Rotterd. Court.

1876.

G.J. Mulder, Getuigenis in zake H.O.
Nieuwe Rotterd. Court. 1 en 9 November.

1876.

Een Rotterdamsch Athenaeum. Als voren.
December. Herdrukt en uitgebr. in
Rotterdamsch Jaarboekje le jg. 1888.
Hieruit ‘Bayle et Jurieu’ in Bulletin des
Eglises Wallonnes.

1877.

Het nieuwe leerplan der gymnasia.
N.R.C. 20 en 22 Mei.

1877.

Promotie en Prijsuitdeeling. N.R.C. Juli.

1877.

Dr. C.G. van Reeken, Het leerplan voor
het gymnasiaal onderwijs. N.R.C. 23
Aug.

1877.

Guerre aux Tyrans. N.R.C. 25 September.

1878.

Promotie. N.R. Ct. 12 Juli.

1878.

Erasmiana. N.R.C. Februari, vert. in 't
Fransch in Bulletin du bibliophile en 't
Duitsch in bibliogr. und literarische
Chronik der Schweiz; herdr. in Rott.
Jaarb. 2e jg. 1890.

1878.

De hervorming der gymnasia. N.R. Ct. 6
Augustus.

1878.

Alle verandering is geen verbetering.
N.R. Ct. 7 September.

1878.

Iets over het Epigram. Rede gehouden als
voorzitter der Alg. Verg. v.d. Holl.
Maatschappij v. Fraaie Kunsten en
Wetenschappen. 20 September.
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Een gewonnen zaak? N.R. Ct. 29
November.

1878

en '79. Latijnsche grammatica. 2 dln.
Utrecht, Kemink en Zoon.

1879.

Ter uitvaart van de promotie. N.R. Ct. 15
Juli.

1879.

Over een nieuw geschrift van een
oud-stadgenoot. N.R. Ct. 28 Augustus.

1880.

Eene lijdensgeschiedenis (Wet v. 28 April
1876). N.R. Ct. 28 Februari.

1881.

Art. 11 en 12 der Wet H.O. in N.R. Ct.
14 Februari.

1881.

De kroon op 't werk. N.R. Ct. 28 Juli.

1881.

Achterwaarts? 1581-1881. (Toespr. Holl.
Mij. v. fr. K. en W.) 16 September.

1881.

Erasmiana. Accedunt tabulae Erasmi
testamentum et not. publ. test. photolith.
exhibentes (De P. Merulae fide, de epist.
libro ms. Dav., de D. Erasmi nomine,
Erasmi test. hologr.). Programma van 't
Gymn.

1882.

De toekomst onzer gymnasia. N.R. Ct.
Maart.

1882.

De stem des roependen in de woestijn.
N.R. Ct. 28 Oct.

1883.

Adres aan de Tweede Kamer in zake Mr.
L. Büchler. N.R. Ct. 30 Sept.

1884.

Meer schooluren? N.R. Ct. 2 Maart.

1884.

Iets over het Erasm. Gymn. Eigen Haard
bl. 316 vlgg.
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1884.

Een derde poging. N.R. Ct. 7 April.

1884.

Naschrift bij J.H. Neiszen, Korte
beschrijving van 't schoolgebouw.
Programma Gymn.

1885.

Crambe repetita? N.R. Ct. 23 Februari.

1885.

Adres aan den Min. v. Binnenl. zaken.
N.R. Ct. 7 Juli.

1886.

II carmina, Melanchthonis et Aucuparii
in honorem Erasmi. Progr. Gymn.

1886.

Gymnasiale polemiek. N.R. Ct.
November.

1887.

Schipperen. N.R. Ct. 23 Juli.

1888.

Licht en dicht. Puntdichten in Rotterd.
Jaarboekje le jaarg.

1888.

Erasmus in Italië. N.R. Ct. Maart. (Herdr.
in Rotterd. Jaarb. 2e Jaarg. 1892).

1888.

Toespraak tot de leerlingen. ‘Bijvakken’.
N.R. Ct. 12 Juli.

1888.

Erasmiana. De XV Epist. a P. Nolhac
editis. Progr. Gymn.

1889.

Een arrest in revisie. N.R. Ct. 18 Januari.

1889.

Opschrift op het standbeeld v. Diogenes.
N.R. Ct. 12 Februari.

1889.

Levensbericht van W.J. van Gorkom in
Levensberichten v. de Mij. d. Nederl.
Letterk. 1889.

1889.

Toespraak over Diogenes. N.R. Ct. Juli.

1890.

Ad Horatii Sat. I 6 vs. 9 et 17.
Mnemosyne XVII p. 417 en XVIII p. 82.

1890.

Onze oude school. N.R. Ct. 4 Januari.
(Herdr. in Rott. Jaarb. 4e jg. 1894).

1890.

Losse stukjes in Spectator en
Mnemosyne.

1890.

Toespraak over ‘Aristocratie en
Aristocratisme’. N.R. Ct. Juli.

1891.

Toespraak over ‘Een Schatgraver’. N.R.
Ct. Juli.
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1891.

Erasmiana. (De nomine Erasmi, Erasmi
testam. 1527, Erasmi supellex). Progr.
Gymn.

1891.

Erasmus' kennis der nieuwe talen. N.R.
Ct. 10 Oct. (Herdr. Rott. Jb. 1896).

1892.

Toespraak ‘Wanneer mag de geest op
eene school goed heeten?’ N.R. Ct. Juli.

1892.

Horatius' eerste satire verdietscht. Progr.
Gymn.

1892.

Examens. N.R. Ct. December.

1892.

Toespraak ‘Erasmus als paedagoog’. N.R.
Ct. Juli.

1893.

Colloquium mortuorum (Erasmus en
Cobet) in de Sylloge van prof. Kontos te
Athene.

1893.

Een gymnasium voor meisjes. N.R. Ct.
10 Nov. (Uitgebr. herdr. in Los en Vast.
Febr. '94).

1893.

De Pruisische gymnasia in de 19e eeuw.
Jaarb. voor Hooger en en Midd. Ond.

1894.

Toespraak. Cicero, Erasmus, Mommsen.
N.R. Ct. Juli.

1894.

Kallinos' krijgskreet in
‘Nederland-Lombok’. Rotterdam, v.
Ditmar.

1894.

Wesseli Groningensis, Rodolphi
Agricolae, Erasmi Roter. vitae. Adi. est
Erasmi genitura. Progr. Gymn.

1895.

Gymnasiaal Credo. Los en Vast. April.
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1895.

Toespraak. Het doel onzer school. N.R.
Ct. Juli.

1896.

Hooger onderwijs voor vrouwen te
Weenen. Los en Vast. Februari.

1896.

Een onbekend gedicht van Erasmus. Rott.
Jaarb. 1896.

1896.

‘Tot Afscheid’. Rotterdam, W.J. van
Hengel.

1896.

Ad Horatii Carm. III 4. 13-16. Berliner
Philol. Wochenschr. 20 Juni, no. 25.

1896.

Erasmiana (Froude-Maronier). Spectator
19, 27 Dec. 1896 en 2 Jan. 1897.

1897.

Leeraren onzer gymnasia in de
archaeologie. Spect. 29 Mei.

1897.

Plagiaat. Spect. 14 Augustus.

1897.

Een satire van Horatius I. 9. Spect. 21
Augustus.

1897.

Cui bono. (Kindermans Aeneassage).
Spect. 25 September.

1897.

Van een ouden dichter (Aristoph. Pax).
Spect. 23 October.

1897.

Oedipus te Colonus (Mr. G.H. Betz'
vert.). Spect. 27 November.

1897.

Gymnasiale geschilpunten. Spect. 11, 18,
25 December.

1898.

Nog eenmaal het Grieksch. Spect. 19
Februari.

1898.

Zola et Labori. Spect. 5 Maart.

1898.

Ad A. Gelli N.A.L. XIII 15. 4. Berl.
Philol. Wochenschr. 2 April.

1898.

Plato (J.J. Hartman, de Emblematis in
Plat. textu). Spect. 23 April.

1898.

Examens. Spect. 30 April.

1898.

Lettres inédites de P. Bayle. Bulletin des
Egl. Wall. Juli.

1898.

Gerardus Geldenhauer Noviomagus.
(Prinsen's diss.). Spect. 23 Juli.
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1898.

Horat. Carm. I. 18. vertaald. Spect. 3
September.

1898.

Over een toespraak. (Van Dr. Beck).
Spect. 2 October.

1898.

Aristophanes' ‘Wolken’. (v. Herwerden).
Spect. 26 November.

1898.

Ad Horatii Sat. II 5, 103 et 104. Berl.
Philol. Wochenschr. 24 Dec.

1898.

Εγκωμιον Μωριας cet. recognovit et
adnotavit J.B.K. Hagae Com. ap. M.
Nijhoff.

1899.

Nieuwe levensberichten van Wessel
Gansfort en Rudolph Agricola.
Groningsche Volksalmanak 1899.

1899.

Erasmus. Lof der Zotheid. (Proeve eener
nieuwe vert.) Spect. 11 Maart.

1899.

Hooger onderwijs te Rotterdam. N.R. Ct.
14 Maart.

1899.

Aristophanes' Plutus, voor ons tooneel
bewerkt. Leeskabinet, Maart en April.

1899.

Die Reception des Humanismus.
Museum, April.

1899.

W.N. Du Rieu. Jahresbericht ü. d.
Fortschr. d. class. Altert.wiss.

1899.

Paullus Merula. Bijdr. v. vaderl. gesch.
d. Blok en Muller. IVe reeks. 1e dl. 1e
afl.

1899.

Heroes of the reformation. (Des. Erasmus
of Rott. by Eph. Emerton). Spect. 6 Jan.
1900.
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Levensbericht van Albert Carel baron Snouckaert van Schauburg.
‘Virtutis una est via.’
Ondanks de bewering van sommige staatkundigen leerde ons de geschiedenis, dat
men dwaalt door al te hoog op te geven omtrent den invloed der regeeringsklassen
op het volk. Daarentegen valt de invloed der openbare meening op de handelingen
der regeering moeilijk te loochenen. Die invloed vertolkte zich het sterkstsprekend
na invoering van den constitutioneelen regeeringsvorm, waardoor ook hier te lande
o.a. de krijgsmachten een betere, zij het nog niet de aan de vloot en het leger alleszins
toekomende plaats in 's lands raadzalen gingen innemen. Evenals de ontwikkeling
der letterkunde in het algemeen nauw verwant is aan de maatschappelijke
hervormingen in den Staat, zoo hebben ook de verbetering van de krijgskunst en die
der militaire letterkunde gelijken tred gehouden.
Gedurende de zeventiende eeuw verkeerde de militaire letterkunde nog in haar
kindsheid. Intusschen strekten de zuiver doctrinaire militaire voorschriften in de
Republiek der Vereenigde Nederlanden, inzonderheid de dienst-
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reglementen, als voorbeeld in den vreemde. De krijgsschool van Prins Maurits heeft
menigen bevelhebber in het buitenland gekweekt, zoowel in Duitschland,
Groot-Brittannië als in het Noorden. In den aanvang van de achttiende eeuw viel in
de militaire letterkunde eenige vooruitgang op te merken: haar ontwikkeling droeg
in latere jaren onder den invloed van dien tijd veelal een wijsgeerigen stempel. In de
tweede helft dier eeuw legden de meeste schrijvers er zich op toe om de werken der
oudheid voor dat doel te benuttigen. De militaire penvoerders beoefenden Polybius,
Caesar, Tacitus e.a. De tijd der ‘Commentaires’ - als die van Folard op Polybius -,
der ‘Analyses’ en der ‘Mémoires’ leverde, meestal in zeer middelmatigen stijl, de
voorloopers van de tegenwoordige boekbeoordeelingen, waarbij ook toen reeds de
critici dikwerf de schrijvers trachtten af te rukken van het voetstuk, waarop de traditie
hen had geplaatst.
Onder de eerste welsprekende tolken op krijgsgeschiedkundig gebied behoorden
Pruisen's koning Frederik de Groote en Guibert, de penvoerder zijner heldendaden.
De drukke revolutie-oorlogen lieten weinig tijd over tot studie, maar brachten
overvloedige stof voor de krijgsgeschiedenis bijéén, die nog lang niet is verwerkt.
Immer blijft voor ons de soldaten-Keizer de eerste veldheer van de 19de eeuw: al kan
zijn grootheid in veel opzichten den roem van Neêrlands Koning-Stadhouder honderd
jaren vroeger niet overschaduwen. Sinds de invoering van de conscriptie, meer nog
van den verplichten persoonlijken dienst, van het stelsel van talrijke contingenten
met korter verblijf onder de wapenen, is het voor aanvoerders en officieren niet meer
voldoende dapper en trouw te zijn. Als opvoeder, onderwijzer en leider staande
tegenover jongelieden uit alle klassen der maat-
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schappelijke samenleving, behooren bovendien het karakter en de intelligentie van
den meester aanspraak te geven op de achting en het vertrouwen der leerlingen.
Die onmisbare eigenschappen voor den officier van onzen tijd te verhoogen; bij
het volk lust en achting voor het leger op te wekken; de vaderlandsliefde, vereering
van de Koninklijke dynastie en eerbied voor den Staat levendig te houden, zooals
onze vaderen van 1568, van 1672 en 1813 dit verstonden, vrij van kleingeestig
materialisme, ter eere Gods en van Oranje; te leeren, minder door theorieën dan door
treffende voorbeelden uit onze eigen historie - zietdaar het doel der Nederlandsche
krijgsgeschiedenis.
Ook Neêrlands geschiedenis leert, dat tijden van spanning tevens spannend werken
op den bloei der letteren. Zonder iets te willen afdingen op hetgeen door uitheemsche,
inzonderheid door Fransche en Duitsche schrijvers en krijgsgeschiedkundigen is tot
stand gebracht, mogen wij trotsch bogen op eigen bezit: op van Hogendorp en op
Kemper, op Bilderdijk en op Groen van Prinsterer, op Thorbecke en Fruin; op het
gebied onzer krijgsgeschiedenis, op baanbrekers als Löben Sels, Bosscha en Knoop.
Dankbaarheid voor hetgeen zij ons leerden dwingt tot veredeling en volmaking van
hun streven. Voor den militairen geschiedschrijver als voor de historici der
hoogescholen blijft de groote Fruin het tot heden ongeëvenaarde model van
geschiedvorsching. De vooruitgang, dien hij voor onze krijgsgeschiedkundigen
predikt, luidt: eigen onderzoek, niet enkel navolging; raadpleging, niet enkel van
hetgeen anderen schreven, maar vorschen uit de oorspronkelijke stukken en
documenten - in één woord, onderzoek tot den bodem.
Dat streven had ook weerklank gevonden in den geest
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van ons in den langen winternacht van 21 December 1902 na een langdurig ziekbed
ontslapen medelid, Albert Carel Baron Snouckaert van Schauburg. Daartoe dreven
de eerlijkheid en de oprechtheid van zijn edel karakter en zijn militair hart.
Uitmuntende in kennis van geslacht- en wapenkunde, ijverig beoefenaar van militaire
kleeding en uniformen, grooten eerbied koesterende voor traditiën, die het
zelfbewustzijn in het leger bevorderen, heeft hij tijd noch kosten gespaard om zijn
wetenschap met bewijsstukken van ouderen en van jongeren datum te beschaven en
te verhoogen: terwijl hij immer gereed stond om een ieder, wien het als hem zelf om
de zaak, niet om eigenbelang of andere bedoelingen te doen was, uit de schatten van
zijn verstand en zijn bezit bij te staan en voor te lichten.
Reeds als schoolknaap - hij werd op 4 Juli 1841 te 's-Gravenhage geboren als
tweede zoon van Mr. Albert Carel en Vrouwe Johanna Catharina Adelaide Schuyt
- deed hij niets liever dan wapens teekenen, waarbij de wapenteekenaar Zurcher zijn
hand vormde. 't Viel dezen al heel gemakkelijk dat talent te ontwikkelen bij den
intelligenten jongere uit het oud-adellijk geslacht1, waarvan vele leden zich met
voorliefde op hetzelfde onderwerp hadden toegelegd. Bij onverpoosde beoefening
der heraldiek, behoorde A.C. Baron Snouckaert van Schauburg reeds op betrekkelijk
jongen leeftijd tot Neêrlands beste wapenkundigen en genealogen. Zijn op dit gebied
rijke boekerij, die tal van handschriften bevatte - o.a. van Van Spaen, d'Ablaing van
Giessenburg, en anderen -,

1

Het adels-diploma der familie Snouckaert van Schauburg, herkomstig uit Vlaanderen,
dagteekent van 1544, toen Keizer Karel V den adeldom dier familie bevestigde, tevens haar
wapen vermeerderde met den keizerlijken adelaar.
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vormde een rijke bron van studie, zoowel voor hemzelf als voor anderen, en kwam
vooral ook den Hoogen Raad van Adel ten goede, toen het aan Hare Majesteit de
Koningin-Regentes behaagde, hem op 7 Juni 1893 tot lid van dit college te benoemen.
Evenals de naam van zijn grootvader en van zijn vader, van een man als Baron
d'Ablaing van Giessenburg, zullen steeds bij den Hoogen Raad van Adel de
omvangrijke kennis en de karakterlijke adviezen van A.C. Baron Snouckaert van
Schauburg worden gewaardeerd.
Zijne eerste lettervruchten waren gewijd aan Neêrlandsch koloniale
krijgsgeschiedenis en wel aan de verdediging van de Kaap-kolonie in 1806. De lezing
van een in den jaargang 1868 van den ‘Nieuwen Militairen Spectator’ verschenen
artikel omtrent de verovering onzer overzeesche bezittingen door de Engelschen,
had op den kranigen, prikkelbaren Huzaren-Luitenant den indruk gemaakt, in strijd
met de waarheid, alsof de landing van den aanvaller slechts flauw door de
Nederlandsche - eigenlijk Bataafsche - troepen zou zijn betwist; alsof geen
verdediging hoegenaamd zou hebben plaats gehad. Tegen deze ongegronde aantijging
kwam zijn eerlijk en oprecht hart in het krijt.
‘De houding onzer Hollandsche jongens’ - schreef hij aan de Redactie - ‘in het
laatst der vorige en in het begin dezer eeuw, hetzij Bataafsche, Koninklijk-Hollandsche
of wel - ná 1810 - Keizerlijk-Fransche troepen, is van dien aard geweest, dat hunne
daden wel genoemd mogen worden. Het zou kinderachtig wezen, te willen doen
gelooven, dat alles wat zij deden onberispelijk of onverbeterlijk was; en onder dit
laatste is dan zeer wel mogelijk te rekenen de verdediging van de Kaap-kolonie in
1806. Maar bet daglicht, waarin bij het aangehaalde artikel én
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de Gouverneur-Generaal én de troepen worden voorgesteld, werpt een blaam op die
militairen, welke ik trachten wil, zoo niet uit te wisschen, dan toch te verminderen.
Voor zooverre mij bekend, is dit nog niet gedaan; waarschijnlijk omdat niemand er
toe in de gelegenheid was; anders ware het plicht geweest om de eer onzer wapenen,
betreffende bedoeld feit, uit het slijk op te rapen, zoo niet geheel te reinigen, dan
toch wat af te wasschen ....’
Behartigenswaardige woorden! Een officier is verplicht voor de eer onzer wapenen
en van zijne wapenbroeders op te komen; hij is het verplicht aan het verleden, aan
het tegenwoordige, aan de toekomst, vooral aan zichzelf. Al trok het verweerschrift
van Baron Snouckaert vóór ongeveer dertig jaren alleen de aandacht van het leger,
daarbuiten weinig of niet, toch heeft Snouckaert rechtmatige aanspraak op den dank
van alle weldenkenden, omdat hij, te midden van drukke dienstbezigheden er niet
heeft tegen opgezien om uit oude bescheiden op te diepen, hoe de bevelhebber en
de troepen in 1806 aan de verdediging der Kaap-kolonie hebben deelgenomen. Op
dat gedrag valt - zooals hij duidelijk aantoonde, onder gebruik van en met verwijzing
naar talrijke belangrijke, ook minder algemeen bekende bronnen en handleidingen,
als naamregisters, officierenboekjes, almanakken, aanteekeningen uit militaire
oorkonden en stamboeken, in welk opzicht hij juist zoo handig was, niets verzuimde
of vergat! - absoluut niets aan te merken. ‘Door recht te doen wedervaren, recht ten
gunste, niet ten nadeele van de bezetting der Kolonie’ - zoo erkende ongeveer de
betrokken Redactie - ‘voldeed Snouckaert aan de krijgseer, hierdoor wederom aan
de nationale eer....’ Puttende uit menig archief, in de eerste plaats uit dat van het
Oorlogsbestuur, waar zulk
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een rijke stof voor de krijgsgeschiedenis in dien tijd nagenoeg braak lag, werkte hij
zoodoende rechtstreeks mede tot de allergunstigste veranderingen, welke sedert de
laatste vijftien jaren in dit opzicht hebben plaats gegrepen.
Zoo nu, als bij alle latere krijgsgeschiedkundige bijdragen, hield de ruiterlijke
schrijver zich vooral bezig met het wapen der Cavalerie, waarbij hij eervol heeft
gediend, en dat hij tot zijn laatsten snik heeft lief gehad.
Evenals zijn eerste openbare arbeid was toevallig ook zijn laatste - nog
onuitgegeven - handschrift gewijd aan dat gedeelte van Zuid-Afrika, waarvan in
1806 ‘het kasteel bij de Kaap de Goede Hoop’ de hoofdstad vormde.
Gelijk Dr. Heeres kort geleden afdoende de onteerende meening wederlegde, nog
al uitgesproken door mannen van beteekenis in ons land, alsof Nederland in 1814
de Kaap-kolonie met kolonisten, grootendeels van Nederlandschen oorsprong, zou
hebben verkocht aan Groot-Brittannië - kwam de Heer Snouckaert nog in zijn
vóórlaatste levensjaar met verontwaardiging op tegen hetzelfde trouwelooze Albion,
dat in de jaren 1793, '94 en '95, toen onze bondgenoot, in Zuid- en Noord-Nederland
schier even schandelijk heeft huisgehouden als gedurende den laatsten
Zuid-Afrikaanschen oorlog tegen zijne vijanden aan de Vaal: daarmede het bewijs
leverende, dat Engeland, vooral consequent in een staatkunde van egoïsme, sinds
ruim honderd jaar op het gebied van ware piëteit en beschaving geen schrede is
vooruitgegaan. Van Anglomanie viel onze vriend Snouckaert zeker en wis niet te
beschuldigen!
In hooge mate verdienstelijk werkte hij samen met den Franschen kolonel Roulin
aan de in 1890 in Frankrijk verschenen geschiedenis van het oud-Hollandsche 4de
Regiment Infanterie, dat is overgegaan in het 125ste Fransche
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Linie-Regiment. Het tweede gedeelte van deze merkwaardige korps-geschiedenis is
een zuivere reproductie van de aanteekeningen en de door den oud-Majoor A.C.
Baron Snouckaert aan den Heer Roulin verstrekte bescheiden. Daartoe behoorden
de sterkte, samenstelling en formatiën van het oud-Hollandsche regiment No. 4 in
het tijdperk van 1795-1810; een volledige genealogie van het korps; staten van dienst
der oud-Commandanten - o.a. van Hasselt, Abbema, Bruce, Wagner - en breede
lijsten van Nederlandsche officieren, die daarbij met eere hebben gediend. Op die
wijze zijn de krijgsverrichtingen van een Nederlandsch (Hollandsch) regiment in
Noord-Holland en Zeeland gedurende de jaren 1799 en 1800, voorts bij de
voornaamste oorlogen van het eerste Fransche Keizerrijk gedurende de jaren 1805,
'06, '07 en '09, in 1810 in Spanje, wereldkundig gemaakt. In 1812 ging het regiment
na zwaren strijd ten onder aan de Beresina. In 1872 herrees het korps, dat langs een
zijlinie van het oud-Hollandsche korps afstamt, en in zijn vaandel alleen den naam
van de Beresina voert in gouden letteren. Kolonel Roulin herinnert daaraan in zijn
arbeid, hulde brengende aan Hollandschen moed en Hollandsche trouw: ‘Les corps
formés avec le régiment, quelque soit le nom et le numéro qu'on leur donne, ne feront
qu'un avec le 125e et tiendront à honneur de prendre pour guides et modèles les héros
du Bérésina!’ Deze woorden, veelal te danken aan de voorlichting van wijlen ons
medelid, doen het Nederlandsche hart goed. De Minister van Openbaar Onderwijs
in Frankrijk beloonde Baron Snouckaert van Schauburg met den lauwertak van
‘Officier de l'Instruction Publique’ - voor hem, op wiens borst zoo vele sterren
schitterden, een der meest gewaardeerde onderscheidingen.
Een volgend jaar werkte de Heer Snouckaert, bij uit-
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voerige bespreking in den ‘Militairen Spectator (no. 10 1892) van de ‘Historique du
11e Régiment de Hussards par le Lieutenant de Lassus’ mede om het schoone verleden
van het oud-Hollandsche 2de Regiment Huzaren te doen herleven; tevens tot
bestraffing van de luchthartige, soms met laster gelijkstaande beschuldigingen van
Baron de Marbot. Bonaparte had reeds als Eerste Consul, door zijn voorschrift om
alle krijgsverrichtingen uitvoerig te boek te stellen, de leer van Tacitus gehuldigd,
bedoelende om de daden van beroemde mannen aan de vergetelheid te onttrekken
en voor de nakomelingschap te bewaren. De scherpe blik van den imperator in spe
had voorzien, dat algemeene kennis der heldenfeiten van Lodi en Arcola het leger
zou volmaken tot vestiging van zijn eigen macht in Frankrijk, vervolgens tot
onderwerping van Europa aan zijn wil. Marbot was als soldaat een sieraad van het
Eerste Fransche Keizerrijk en als schrijver even boeiend als b.v. de dichter van
‘l'Aiglon’, maar als historicus onbetrouwbaar. Iedereen, hoofd- en opperofficieren,
nagenoeg alle maarschalken van Frankrijk afbrekende, denkt men telkens bij zijne
wonderlijke verhalen aan den vrijheer von Münchhausen, aan d'Artagnan in de ‘Trois
Mousquetaires’ of aan den Griek Chilo vóór zijn bekeering tot het Chistendom in
den, toch zoo schoonen, gruwelroman ‘Quo Vadis’. Zijne met zekeren schijn van
ernst gemaakte gevolgtrekkingen ten nadeele van niet-Franschen - vooral Zwitsers,
Duitschers, Hollanders enz. - herinneren aan de opmerking van den grooten Britschen
tooneeldichter in King Lear: ‘the worst returns to laughter’. Zonder schijn van bewijs
slingerde Marbot in 1813 aan de Bober en aan de Katzbach onzen landgenooten bij
het 11de Regiment Huzaren de beschuldiging van lafheid naar het hoofd. Levendig
protesteerende, wist
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Baron Snouckaert uit stamboeken, brieven en andere stukken van onbetwistbare
waarde, onwederlegbare bewijzen aan te voeren om de Hollanders van elken blaam
te zuiveren; zoodat ten slotte de beschuldigingen van den Franschen militairen
‘romancier’ op zijn eigene landgenooten terugvielen, zijn dikwerf ‘amusant’ maar
onrechtvaardig gehekel, hemzelf het meest schaadde!
Warmen dank is het Nederlandsche huzaren-wapen aan den oud-kameraad
verschuldigd, die niet heeft opgehouden door de traditiën der voorgangers - de eerste
huzaren in Nederlandschen dienst sinds 1706! - het vertrouwen op de toekomst te
sterken.
Ook hierin eerlijk en oprecht, keerde hij zich met afschuw van hen, die den
opgewekten geest bij het ruiterwapen om onedele drijfveeren drukten; daarentegen
steunde hij in ieder opzicht en in ruime mate allen, die het zonder zelfzucht goed
meenden met de kameraadschap, waarvan hij zelf tot voorbeeld strekte.
De schoonste gelegenheid om te offeren aan de traditiën van Neêrlands leger bood
zich aan voor den edelen Snouckaert, toen op den gedenkdag van Waterloo in 1893
een onzer meest gezaghebbende dagbladen in eerbiedige, sympathieke bewoordingen
de bede had gericht tot Hare Majesteit de Koningin-Weduwe Regentes om de
regiments-vaandels bij de Infanterie en de standaarden bij de Cavalerie te versieren
met de namen der krijgsverrichtingen, waarbij de korpsen zich hadden onderscheiden
en met de daarvoor ingestelde eereteekenen; voorts dat het aan de toenmaals
dertienjarige Koningin mocht behagen, Zelve de alzoo versierde vaandels en
standaarden aan die regimenten uit te reiken.
Dit voortreffelijke denkbeeld werkte Snouckaert met een zijner vrienden uit in
een vlugschrift, waarvan al

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

307
spoedig een tweede druk het licht zag. De bede van het Amstelblad, tevens een
wensch van het leger, vond weerklank in het hart der Koninklijke Vrouw, welke
Neêrlands natie vereert als een geschenk van God. Van bevoegde zijde, vooral door
Harer Majesteits Kamerheer en Bewaarder der Koninklijke Archieven A.C. Baron
Snouckaert van Schauburg voorgelicht omtrent de roemrijkste verrichtingen der
krijgsmacht te lande, behaagde het aan de Koningin Regentes om langs dien weg de
krijgsdeugden te vereeuwigen, den krijgsmansgeest op te wekken, liefde voor de
krijgsmachten te bevorderen. In de maatschappij blijven vloot en leger de
kweekscholen voor echt mannelijke deugden, van trouw en onzelfzuchtige
plichtsbetrachting, van moed en van tucht. Niet geldwinst of eigenbelang, maar de
eer vormt bij de krijgsmachten, hier en verre in Oost en West, ideaal en beweegkracht
tevens. Dat ideaal, met vlag en standaard als symbool, is een mannelijke eeredienst,
die niet in voorschriften of woorden maar in daden zijn kracht vertolkt. ‘Zulk een
toewijding aan de vlag’ - zoo eindigde het geschrift van '93 - ‘kweekt een fiere
beweegkracht, die uit het hart komt: een tweede en nog nauwer geweten, waarvoor
men, zoo noodig, het leven offert op het veld van eer.’
Dat streven, waaraan Snouckaert zoo'n aanzienlijk deel had, werd bereikt en
bekroond door de Koninklijke Besluiten van 7 Aug. 1896 No. 41 tot 44, waarbij op
de vaandels en standaards der korpsen, wier voorgangers zich hadden onderscheiden
in 1815 bij Quatre-Bras en Waterloo, in 1831 gedurende den Tiendaagschen veldtocht,
in 1832 bij de verdediging der Citadel van Antwerpen, die opschriften met vergulde
letters werden aangebracht. Bovendien werd het Eereteeken voor 1813-1815 - ‘het
Zilveren Kruis’ -, ingesteld bij het Koninklijk Besluit van
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10 Mei 1865 (Stb. no. 32) met het daarbij behoorende lint, bevestigd aan het vaandel
van het 8ste Regiment Infanterie. Voorts schonk Hare Majesteit de Koningin aan het
1ste, het 2de en het 3de Regiment Vesting-Artillerie en aan het korps Rijdende Artillerie
eereblijken, strekkende ter blijvende herinnering: voor de Vesting-Artillerie aan de
roemrijke en voorbeeldige wijze, waarop het Wapen zich bij de verdediging van de
Citadel van Antwerpen in het jaar 1832 van zijne moeilijke taak heeft gekweten;
voor de Rijdende Artillerie, als gedachtenis aan de gevechten en veldslagen, waarin
de voorgangers van dat korps zich in Nederlandschen dienst buitengewoon hebben
onderscheiden.
Reeds op 21 September 1893 had Hare Majesteit de Koningin persoonlijk op het
Malieveld te 's-Gravenhage nieuwe vaandels en standaarden uitgereikt. Een
verrukkelijk schoon feest, waarbij mét het leger alle klassen der maatschappij
tegenwoordig waren: één van zin, één van geest en van hart, één in liefde en
bewondering voor de Koninklijke Vrouwe, van Wie het denkbeeld tot versiering der
nieuwe vaandels en standaarden oorspronkelijk was uitgegaan; voor het Koninklijke
Kind, dat alle herinnering aan den roem en de toewijding Harer Vaderen in Haar
persoon vereenigde. Op 21 September '93, toen de politieke horizont deels in nevelen
was gehuld, deed de plechtigheid te 's-Gravenhage het gejuich, dat bij de verschijning
van Hare Majesteiten opging en schier niet verstomde, denken aan den kreet der
Hongaren: ‘Moriamur pro Rege nostro Maria Theresia’ - d.i. ‘laat ons sterven voor
onzen Koning’ - toen de dochter van Karel VI in het uiterste gevaar een beroep kwam
doen op hunne trouw en aanhankelijkheid. Die kreten van eerbied en van geestdrift,
gewijd aan de Hooge Vrouwen, maar ook aan den
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moed, vroeger door de eenvoudigste minderen betoond, klonken als een profetie
voor nieuwe daden, wanneer het leger nogmaals tot bescherming van Koningin en
Vaderland mocht worden opgeroepen! Die jubelkreten herhaalden wat Beets eenmaal
aan Koning Willem I had toegezongen:
Willem heeft veel grenadiers,
Veel huzaren en lansiers;
Maar hij kan naar alle zijden
Veilig zonder lijfwacht rijden,
Want heel Holland schat hem hoog ....

Hoewel het Malieveld vol gewapenden stond, gevoelde geheel Nederland, dat
Koningin Wilhelmina die macht voor Hare persoonlijke veiligheid niet behoefde;
dat ook de Koningin traditiën en wenschen verwezenlijkt, die sinds de laatste twintig
jaren alle partijen heeft vereenigd tot den in Nederland over-ouden, toen niet, maar
thans door schier allen welgemeenden kreet ‘Oranje Boven’.
A.C. Baron Snouckaert behoorde onder hen die het feest van 21 September 1893
luisterrijk hadden voorbereid.
Op het gebied der heraldiek geven talrijke artikelen van 1884 tot '97 in ‘de Heraut’,
tot de oprichters waarvan hij behoorde, eveneens bijdragen in den ‘Navorscher’, in
de ‘Geldersche Volksalmanak’ en andere tijdschriften bewijzen van zijne groote
werkzaamheid. Nog sterker worden deze vertolkt door de lijvige bundels militaire
aanteekeningen van allerlei aard - vooral betreffende het ruiterwapen -, door hem
bewerkt en nagelaten.
De titels dier bijdragen, gewijd aan grafschriften en wapenborden, aan de kleeding
der Ridderschappen en dergelijke, vertolken genealogische nasporingen en ernstige
studie der kennis van kostumen en uniformen, waarin
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Baron Snouckaert specialiteit was, als gevolg waarvan hij een vraagbaak voor het
leger was geworden en aan velen goede diensten heeft bewezen. Zijne rijke collectie
Nederlandsche en vreemde militaire werken op dit gebied is jaren lang met groote
zorg door hem verzameld en bestemd voor een eigen boekerij van het
Krijgsgeschiedkundig Archief.
Als bijzonder lezenswaard wijzen wij op zijn verhandeling in ‘de Heraut’ omtrent
de Orde van het Gulden Vlies (zesde jaargang 1890), in 1430 gesticht door Philips,
zoogenaamd de ‘Goede Hertog’, ofschoon hij zijn volle nicht Jacoba van Beieren
van een groot deel harer Staten heeft beroofd. De instelling der orde beoogde zoowel
de eer en den bloei van den ridderstand als de verheffing en de bevordering van het
geloof - zooals uit enkele versregels uit dien tijd blijkt:
Mais n'est d'oubly le hault eslevement
De la Toison haulte et divine emprise,
Que pour comfort; ayde et repacement
De notre foy, en long proposement,
Tu as mis sus, divulgé et emprise,
Soubs autre grand religion comprise
Touchant honneur et publique equité,
Pour être mieux envers Dieu acquisté.

Aangezien volgens de statuten van het Gulden Vlies de Souverein van Bourgondië,
waartoe de Nederlanden behoorden, aan het hoofd dezer orde stond, vermeende Zijne
Majesteit Koning Willem I - wij achten eerbiediglijk ten onrechte! - aanspraak op
het Grootmeesterschap der orde te kunnen maken. Dit mocht echter in 1813 en '14,
bij zooveel andere meer dringende rechten en aangelegenheden gedurende het herstel
van Neêrlands onafhankelijkheid, niet gelukken. Door zelf de Gulden Vlies-orde van
den Koning van Spanje aan te nemen, deed Neêrlands eerste Souverein stilzwijgend
afstand van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903

311
het beweerde recht. Als immer getrouw aan de militaire traditie, leidt Snouckaert uit
het bovenstaande af, dat Koning Willem I de versierselen van de Militaire
Willems-Orde, door het Bourgondische kruis, saamgebonden met den vuurslag en
gedekt door de kroon - nu een Koninklijke in plaats van de Hertogelijke ten tijde van
Philips den Goede -, aan het Gulden Vlies heeft willen herinneren. Inderdaad biedt
de Militaire Willems-Orde een treffende gelijkenis met het wapen van het Gulden
Vlies, zooals het in 1456 was geschilderd op de koorbanken in de Grooteof St.
Jacobskerk te 's-Gravenhage, toen hier het kapittel der Orde werd gehouden, volgens
de beschrijving en de afteekening van de Riemer in zijn beschrijving van
's-Gravenhage.
Behalve zijne militaire studiën en geschriften, herinnert aan A.C. Baron Snouckaert
van Schauburg de door hem op het Rijks-Museum te Amsterdam saamgebrachte
belangrijke verzameling uniformen, die met de collectie Roosdorp den grondslag
voor een krijgsgeschiedkundig Museum moge vormen.
Sinds 1884 was hij lid van de directie der weduwen en weezenkas van de Officieren
der Landmacht: in het tijdperk, gedurende hetwelk de belanglooze zorgen dier Directie
door aanzienlijke verhooging der pensioenen het lot van menige weduwe hebben
verlicht. Tevens was hij bestuurder der Vereeniging ‘Trouw aan Koning en Vaderland’
ter ondersteuning van behoeftige oud-strijders uit de jaren, 1830 en '31, en lid van
talrijke wetenschappelijke en letterkundige genootschappen.
Eerlijk en oprecht diende hij Koning en Vaderland als Cavalerie-Officier van 1 Juli
1860 tot 1 April 1886, toen
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hij, meerendeels als gevolg van teleurstelling, het leger met den rang van majoor
verliet. Warm bleef hij gehecht aan zijne kameraden der jaren 1856-'60, vooral aan
die van zijn eigen studie-jaar op de Koninklijke Militaire Akademie, waarvan alle
reüniën, ook de talrijke officieren en oud-officieren, die hem op 24 December j.l.,
grafwaarts leidden, levendig getuigden.
Hoe wijlen Zijne Majesteit Koning Willem III dacht omtrent het door Snouckaert
gevraagde eervol ontslag uit den militairen dienst, bleek, toen Zijne Majesteit hem
twee maanden later benoemde tot Kamerheer in gewonen dienst, op 31 Januari 1888
bovendien tot Stalmeester; welke laatste functie hij tot kort na 's Konings dood met
groote toewijding heeft waargenomen. Vervolgens vertrouwde Hare Majesteit de
Koningin hem als Kamerheer in buitengewonen dienst en HDz. Bibliothecaris, tevens
als Directeur van het Koninklijk Huis-Archief de plaats toe, waaraan o.a. de traditie
van Mr. Groen van Prinsterer, den schrijver van de ‘Archives de la Maison d'Orange
Nassau’ is verbonden. Zonder in die belangrijke betrekking van vertrouwen iets van
zijne rechten af te staan, alleen verantwoordelijk tegenover de Koninklijke Gebiedster,
schier angstig waakzaam voor de aan zijne zorgen opgedragen historische schatten,
heeft hij deze, naar zijne inzichten, trouw en eerlijk beheerd: al moge het waar zijn,
dat de opvatting van zijn taak niet immer voldoende rekening heeft gehouden met
billijke eischen op het gebied van archivariaat, waaromtrent onze meeningen dan
ook, niettegenstaande jarenlange samenwerking en warme vriendschap, belangrijk
bleven uitéén loopen en verschillen.
Bij de oprichting door Hare Majesteiten de Koningin-Weduwe Regentes en de
Koningin van een geheel nieuw
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gebouw voor het Koninklijk Huis-Archief, groote aanwas van archivalia gedurende
de laatste jaren, bovendien de toevoeging van HoogstDerzelver boekerij en van
kostbare verzamelingen, werd het beheer der Koninklijke instelling nog aanzienlijk
uitgebreid. Altijd edelman en hoffelijk, allereerst en vóór alles de belangen ter harte
nemende der Souvereine, alleen hoekig en kantig tegenover eigenwaan en bedilzucht,
heeft zijne onverpoosde werkzaamheid getracht veel voor te bereiden, waarvan hij
de uitvoering, helaas! niet heeft mogen aanschouwen.
Even geëerd en gezien bij zijne kameraden als bij de leden der Hofhouding, onder
welke de onkreukbare eerlijkheid en oprechtheid van ‘den wijzen hoveling’ helder
fonkelden, vormde de tevredenheid der Hooge Vrouwen, onder Wier bevelen hij tot
zijn dood heeft gearbeid, zijn eenig-en-alleen begeerde belooning. Tot zijn laatsten
ademtocht heeft hij de Hooge welwillendheid van Hare Majesteiten de Koningin en
de Koningin-Moeder, ook van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden,
Hertog van Mecklenburg, mogen behouden.
Wie zou zulk een medelid, zulk een vriend kunnen vergeten?
Door deugd, oprechtheid en onverdroten werkzaamheid heeft Albert Carel Baron
Snouckaert van Schauburg, met recht genoemd een edelman van den ouden stempel,
levenslang de wapenspreuk gehuldigd der hoog opklimmende rij zijner voorvaderen:
‘Virtutis una est via’.
's-G r a v e n h a g e , Mei 1903.
F. DE BAS.
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