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Verslag van de jaarlijksche vergadering, gehouden te Leiden op den
8sten Juni 1904.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
LEIDEN, den 13den Mei 1904.
M.
Bij dezen heb ik de eer U uit te noodigen tot het bijwonen der Jaarlijksche Vergadering
van de M a a t s c h a p p i j d e r N e d e r l a n d s c h e L e t t e r k u n d e t e L e i d e n ,
die gehouden zal worden op Wo e n s d a g den 8sten 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. P.J. BLOK, met eene toespraak.
II.*
Voordracht van eenigen gedeelten van P o t g i e t e r 's Florence door den Heer W.C.
ROYAARDS. Met een woord tot inleiding door den Heer Dr. G. KALFF.
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 te
verleenen:
a. een voorloopig crediet van 250 gulden voor den druk van het nieuwe Repertorium
voor vaderlandsche geschiedenis;
b. een bedrag van 100 gulden, over 2 jaren verdeeld, aan de Vereeniging tot uitgaaf
der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, als bijdrage in de kosten der bewerking
eener kaart van de kerkelijke indeeling van het Bisdom Utrecht.
X.
Verkiezing van twee leden des Bestuurs in de plaats van de aftredende leden, de HH.
Dr. A.E.J. HOLWERDA en Mr. J.B. BREUKELMAN. De door de Maandelijksche
Vergadering voorgedragen dubbeltallen bestaan uit de Heeren:
I. a. Dr. J. VERDAM.
b. Dr. A. BEETS.
II. a. Mr. A. TELTING.
b. Mr. C. BAKE.
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XI.
Verkiezing van een Penningmeester in de plaats van den aftredenden titularis. Het
door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal bestaat uit de Heeren:
a. Mr. A.C. VISSER.
b. Dr. P.A.A. BOESER.
NAMENS HET BESTUUR, S.G. DE VRIES, Secretaris.
De presentielijst werd geteekend door de Bestuursleden: HH. Dr. P.J. Blok, Voorzitter,
F.G. Kramp, Penningmeester, Mr. J.E. Heeres, Dr. G.J. Boekenoogen, Dr. E.B.
Koster, Dr. G. Kalff, Dr. A.E.J. Holwerda, Dr. S.G. de Vries, Secretaris, door den
Heer L.D. Petit, Bibliothecaris, - door de Leden:
de Dames Top Naeff, A. van der Flier, J.A. Wolters, M.W. Maclaine Pont, Th.
Hoven, E. Soer en de Heeren Dr. J. Dyserinck, G.J.W. Koolemans Beijnen, Dr. J.J.P.
Valeton Jr., J. Craandijk, Dr. J. Offerhaus Lz., Dr. A. Borgeld, Mr. S.J. Fockema
Andreae, Mr. A.C. Visser, Mr. J.C. Overvoorde, Dr. W. Martin, F. Smit Kleine, Dr.
G. Wildeboer, Dr. M.J. de Goeje, P.A.M. Boele van Hensbroek, Dr. C.J. Wijnaendts
Francken, Dr. H. Blink, Dr. H.T. Colenbrander, Dr. A. Kluyver, Dr. W.B. Kristensen,
Dr. L. Knappert, Mr. R. van Boneval Faure, Dr. A. Beets, Dr. P.A.A. Boeser, Dr.
B.A.P. van Dam, G.F. Haspels, Dr. E.B. Kielstra, Dr. B. Tideman Jz., Dr. J.W. Muller,
Dr. D.C. Hesseling, Dr. J.J. Salverda de Grave, Dr. W.A.F. Bannier, R.W.P. de Vries,
E.W. Moes, Dr. H.C. Rogge, J.F.M. Sterck, Dr. J.M. Hoogvliet, Dr. W. van
Everdingen, A.G.C. van Duyl, F. Lapidoth, Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck, Dr.
J.S. Speyer, Mr. P.A. Tichelaar, Dr. H.Y. Groenewegen, J.H.L. van der Schaaff, W.
Meijer, Dr. J. Verdam,
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Dr. J.J.M. de Groot, Dr. E.F. van Dissel, Dr. M.A. Gooszen, J.J. Graaf, J. Winkler,
M. Buys, Dr. C.P. Burger Jr., V. Loosjes, Dr. S. Baart de la Faille, H.D.J. van
Schevichaven, H.M. Werner, W.J. Leendertz, W.P. Kops, J.F. Gebhardt Jr., W.C.
Royaards, Dr. A.S. Kok, Dr. F. Pijper, J. de Josselin de Jong, C.W. Bruinvis, Dr.
H.J. Elhorst, Dr. C. Hofstede de Groot, Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, Th. Nolen, Mr.
A. Telting.
I. De Voorzitter, Dr. P.J. Blok, opent te elf uren de Vergadering met eene toespraak,
die hierachter is gedrukt (Bijlage I).
II. 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. De Voorzitter betuigt aan hen den dank
der Vergadering en deelt mede, dat beide in eenigszins meer uitgebreiden vorm in
de ‘Handelingen’ zullen worden uitgegeven (Bijlagen II en III).
V. Namens de Commissie, belast met het nazien van de rekening en verantwoording
van den Penningmeester (zie Bijlage IV), bestaande uit de HH. Dr. P.A.A. Boeser
en Dr. J.J. Salverda de Grave, deelt de Heer Boeser mede, dat alles in de beste orde
is bevonden. De Voorzitter betuigt den dank der Vergadering aan de Commissie voor
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hare werkzaamheid en in het bijzonder aan den Penningmeester, den Heer F.G.
Kramp, voor de vele en gewichtige diensten door hem als zoodanig bewezen. Nu de
Heer Kramp wegens vele andere werkzaamheden genoopt wordt zich niet meer
herkiesbaar te stellen, geeft de Voorzitter hem namens de Vergadering de verzekering,
dat zij hem met groot leedwezen ziet aftreden en zijne goede zorgen voor de
geldmiddelen in dankbare herinnering zal bewaren.
VI-VII. De jaarverslagen der Commissiën voor Taalen Letterkunde en voor Geschieden Oudheidkunde worden door de Secretarissen, de HH. Dr. J.J. Salverda de Grave
en Mr. J.C. Overvoorde, voorgelezen. Beide worden onder dankbetuiging aanvaard
ter uitgave in de ‘Handelingen’ (Bijlagen V en VI).
VIII. De Heer Dr. L. Knappert maakt den uitslag bekend van de stemming over de
te kiezen 25 gewone en 8 buitenlandsche Leden, volgens besluit der Maandelijksche
Vergadering van den 6den Mei. De Commissie voor stemopneming, waarin met den
Heer Knappert zitting hadden de HH. Dr. A. Beets, Dr. P.A.A. Boeser, W. Draaijer,
J. de Josselin de Jong en Dr. S.G. de Vries, heeft uit handen van den Secretaris
ontvangen 179 stembiljetten. Gekozen zijn (in alphabetische orde):

Gewone Leden:
Mr. W. Roosegaarde Bisschop te Londen.
Dr. A.J. Botermans te Zwolle.
Mevr. Wed. S. la Chapelle-Roobol te 's-G ravenhage
J.T. Cremer te 's-Gravenhage.
Dr. P.H. Damsté te Utrecht.
Dr. C.J. Eggink te 's-Gravenhage.
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Mr. Ch. Enschedé te Haarlem.
Maur. Esser te Baarn.
P. Fijn van Draat te Utrecht.
A.A. Ganderheyden te Hilversum.
Dr. J.H. Gunning Wz. te Amsterdam.
G.J. Honig te Zaandijk.
Dr. S.S. Hoogstra te Gouda.
Dr. H.F.R. Hubrecht te Amsterdam.
Dr. C.B. Hylkema te Zaandam.
Dr. A. Lodewyckx te Leiden.
Mej. Dr. H.C.H. Moquette te Rotterdam.
Dr. G.A. Nauta te Warffum.
Mr. J.C. de Marez Oyens te 's-Gravenhage.
Dr. J. Prinsen JLz. te Nijmegen.
Dr. Y.H. Rogge te Amsterdam.
G. van Rijn te Rotterdam.
Dr. M. Schoengen te Leeuwarden.
L. de Vlaming te Amersfoort.
Dr. E. Wiersum te Middelburg.

Buitenlandsche Leden:
M.J. Brink te Kaapstad.
J.H. Hofmeyr te Kaapstad.
N.J. Hofmeyr te Stellenbosch.
J.D. Kestell te Ficksburg.
Adr. Moorrees te Paarl, K.K.
Andr. Murray te Wellington, K.K.
A.J.C. Smuts te Pretoria.
P.J.G. de Vos te Stellenbosch.
De Voorzitter betuigt aan de Commissie voor stemopneming dank voor hare
werkzaamheid en schorst hierop voor ongeveer een uur de Vergadering.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

9
Na de pauze wordt het woord verleend aan den Heer Dr. G. K a l f f voor zijne
inleiding op de voordracht van Potgieter's Florence. De ‘toelichtingen’ op dit gedicht
vangen aan met deze verzen van Alfred de Musset:
Quand on perd, par triste occurrence,
Son espérance
Et sa gaieté,
Le remède au mélancolique,
C'est la musique,
Et la beauté!

Bij minder sterke liefde voor het Fransch, bij meer sympathie voor de middeleeuwen
en meer kennis onzer middeleeuwsche literatuur, ware Potgieter misschien uitgegaan
van het Antwerpsch Liedeboek, dat gewag maakt van liederen: ‘om droefheid ende
melancolye te verdryven’. Maar in allen gevalle die droefheid was er. Uit die droefheid
is Florence geboren. Oorzaak dier droefheid was het afscheid van de Gids. De
beteekenis van dat afscheid voor Potgieter kan slechts worden beseft, indien men
weet wat de literaire kunst voor hem was: allerminst tijdverdrijf, noch afwisseling
van wat men toen te onzent met een teekenend woord noemde: ernstiger zaken; noch
‘de vriendin voor den mensch’ waarvan Keats spreekt, noch ‘l'art pour l'art’ - maar
een kracht ten goede in de ontwikkeling van ons volk, zooals hij het reeds in een
zijner vroegste novellen uitdrukt. Aan de theorie van Schiller's woord tot de
kunstenaars: ‘Der Menschheit Würde ist in eu're Hand gegeben’ beantwoordt zijne
literaire praktijk (Jan en Jannetje en menig ander prozastuk; zijne Zangen des Tijds
enz.). De redactie van de Gids waarin hij - terecht - den toon aangaf, verschafte hem
daartoe eene voortreffelijke gelegenheid. Kort na zijn afscheid noemt hij zich dan
ook ‘een afgedankte guerilla’ (‘guerrillero’ is bedoeld). Bovendien bracht dat afscheid
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de scheiding mede uit een vriendenkring, hetgeen zwaar viel voor hem die aan
vriendschap zulke eigenaardige en hooge beteekenis hechtte. Echter heeft Potgieter
de beteekenis van zijne droefheid niet overdreven, zooals duidelijk uit den aanvang
der ‘Toelichtingen’ blijkt. Eene reis naar Florence zou de gewenschte afleiding
brengen. Italië maakte zich gereed het zesde eeuwfeest van Dante's geboorte te vieren;
ditmaal met buitengewonen luister, omdat het sedert kort één geworden volk besefte,
wat het te danken had aan den eersten en grootsten profeet van die eenheid. Voor
Potgieter was dit feest zeer aantrekkelijk. Steeds heeft hij zich Germaan gevoeld en
het verlangen naar het Zuiden was bij hem sterk, gelijk dit te allen tijde bij de
Germanen het geval was. Duidelijk spreekt hier het voorbeeld van den invloed der
literatuur op het leven. Na een genotvol verblijf in Florence kwam Potgieter terug
met een schat van indrukken en herinneringen. Alles wat hij had gehoord en gezien,
moet hem daarom zoo diep hebben getroffen, omdat hij hier bewondering van een
grootsch verleden als drijfkracht en prikkel voor het heden had gezien; die
bewondering van het verleden, maar zóó opgevat, is het aspunt van Potgieter's
geestelijk leven. Tot verwerken dier indrukken was hij evenwel toen nog niet in staat.
Eerst moest hij zich doopen in den diepen stroom van Dante's poëzie en de bergen
literatuur langs dien stroom opgestapeld, beklimmen. Evenals Hooft's Nederlandsche
Historiën - zij het ook in anderen trant - is Potgieter's Florence geworden: uitbeelding
van historische herinnering. De inhoud laat zich raden: na eene inleiding over Hooft's
reis naar Italië en het hedendaagsch Italië, het gansche leven van Dante: knapenleven,
liefde voor Beatrice, zooals dat in de Vita Nuova is geschetst, zijne opleiding te
Bologna,
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deelneming aan het openbaar leven, in den slag bij Campaldino, ballingschap,
rondzwerven aan onderscheidene hoven, zijn Inferno, Purgatorio en Paradiso, met
tal van ingevlochten, vaak uitnemend vertaalde stukken. Uit den Inferno naar
verhouding weinig; dat was begrijpelijk onder Potgieter's omstandigheden. Dante's
dood; het eeren van Dante door het nageslacht: Boccaccio, Petrarca, Alfieri, Manzoni,
Ugo Foscolo, Silvio Pellico; Italië's eenheid; Ariosto en Tasso; de liefde en de
vrouwentypen bij Dante; zijn zegen: ‘in schoonheid zal het heilige overwinnen’. In
dat slot ligt tevens Potgieter's geloofsbelijdenis als dichter.
Florence is geen muziek om van het blad te spelen. Wie het voortreffelijk hoort
voordragen, kan er ongetwijfeld veel van genieten; maar het volle genot zal eerst
later kunnen komen bij eigen lezing en overdenking. Trouwens Potgieter's poëzie is
niet de eenige van dien aard; ook die van Dante. De duisterheid van Potgieter werd
met die van Dante vergeleken. Ook de vorm: de terzine, waarbij gewezen werd op
het verschil tusschen de terzinen van Potgieter en die van Dante: het doorbreken der
terzine; de rijmen; de gansche bouw van Florence tegenover den
streng-symmetrischen bouw der Commedia (drieéén-heid; veelvouden van drie;
lengte van Potgieter's zangen van 17 af tot over de 100; twee zangen Louterings berg
en Dante's Invloed verreweg de langste; reden daarvan in de subjectiviteit des
dichters). - Potgieter's werk staat lager dan dat van Dante: doch hoeveel werken uit
de wereldliteratuur kunnen nevens de Commedia geplaatst worden? Florence is een
kleinood onzer literatuur dat doet denken aan een historischen optocht; niet zooals
onze tijd die vaak te zien geeft, maar een idealen langzaam statig trekkend langs een
pittoresk-schoone Amsterdamsche gracht met telkens wisselende verschieten.
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Nadat de Voorzitter den Heer Kalff den dank der Vergadering heeft betuigd, houdt
de Heer W.C. R o y a a r d s zijne aangekondigde voordracht van eenige met zorg en
in verband met Prof. Kalff's inleiding uitgekozen gedeelten uit Florence. Veel duisters
in dit schoone maar moeielijk verstaanbare gedicht werd door deze voordracht den
aandachtig toehoorenden duidelijk en velen konden daardoor eerst het ware genot
er van smaken. Onder luide teekenen van instemming der aanwezigen betuigt daarop
de Voorzitter den Heer Royaards hartelijken dank voor het groote genot der
Vergadering bereid en voor de welwillendheid waarmede hij aan de uitnoodiging
van het Bestuur heeft gehoor gegeven.
IX. Het voorstel van de Maandelijksche Vergadering om uit de renten van het Fonds
te verleenen:
a. een voorloopig crediet van 250 gulden voor den druk van het nieuwe
Repertorium voor vaderlandsche geschiedenis;
b. een bedrag van 100 gulden, over 2 jaren verdeeld, aan de Vereeniging
tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, als bijdrage in
de kosten der bewerking eener kaart van de kerkelijke indeeling van het
Bisdom Utrecht
wordt met algemeene stemmen aangenomen.
Wat het Repertorium voor vaderlandsche geschiedenis betreft, zoo is de Heer Petit,
aan wien de samenstelling der kopij, krachtens besluit der Jaarvergadering van 1901
werd opgedragen, thans met zijn arbeid gereed. Zal deze echter nut in ruimen kring
stichten, dan is de druk er van noodzakelijk en mag de prijs van het werk niet te hoog
gesteld worden. Het zal daarvoor noodig zijn de uitgeversfirma voor verlies, althans
gedeeltelijk, te waarborgen, waarvoor een bedrag van ten hoogste 700 gulden vereischt
wordt. Daar daze som voor de beperkte geldmiddelen der Maatschappij te hoog werd
geacht, heeft
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het Bestuur vrijheid gevonden zich tot de Regeering te wenden met het verzoek om
geldelijken steun tot een bedrag van 450 gulden. In verband met het algemeen belang
dezer wetenschappelijke zaak bestaat er gegronde verwachting, dat op tit verzoek
eene gunstige beschikking zal worden ontvangen. Om evenwel reeds thans met de
uitgave een aanvang te kunnen maken, wordt uit de renten van het Fonds een
voorloopig crediet van 250 gulden aangevraagd.
Het onder b. omschreven voorstel is het gevolg van een verzoek van het Bestuur
der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, dat met
den Heer Mr. S. Muller Hz. in overleg is getreden betreffende de samenstelling van
eene kaart der verdeeling van het Bisdom Utrecht in aartsdiakonaten, dekanaten en
parochiën. In de rekeningen van het bisschoppelijk cathedraticum en van de
Domfabriek zijn de authentieke lijsten van de oude verdeeling van het Bisdom ontdekt,
die eene vaste basis leveren en die dus te zamen met eenige andere kleinere bronnen
bij de kaart uitgegeven dienen te worden, waardoor eene betrekkelijk omvangrijke
uitgave der bronnen voor de rechterlijke indeeling van het Bisdom tot stand kan
komen. De uitgave der kaart zal aan eene bepaalde behoefte voldoen: eene dergelijke
onderneming wordt juist thans voor de andere Duitsche Bisdommen door eene
commissie van Duitsche geschiedkundigen met steun van verscheidene
genootschappen voorbereid. Daarbij komt nog, dat de oude parochiale indeeling door
de Hervorming niet noemenswaardig veranderd is: nog steeds dus dient zij als
grondslag voor de inrichting van bijna de geheele Nederduitsch-Hervormde Kerk,
zoodat de kaart voor wijdere kringen groot belang kan hebben.
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X-XI. Tot leden des Bestuurs in de plaats van de aftredende leden, de HH. Dr. A.E.J.
Holwerda en Mr. J.B. Breukelman worden met algemeene stemmen benoemd de
HH. Dr. J. Verdam en Mr. A. Telting; tot Penningmeester in de plaats van den Heer
F.G. Kramp, die aan de beurt van aftreden was en niet voor eene herbenoeming in
aanmerking wenschte te komen, wordt eveneens met algemeene stemmen benoemd
de Heer Mr. A.C. Visser. De Heer Verdam ter vergadering aanwezig, verklaart zich
bereid de benoeming te aanvaarden.
Bij de rondvraag betuigt de Heer J. Craandijk den Voorzitter dank voor zijne leiding
der vergadering en verzoekt hem zijne openingstoespraak ter uitgave in de
‘Handelingen’ af te staan. Nadat de aanwezigen door applaus hunne instemming
hiermede hadden betuigd, verklaart de Voorzitter zich tot die uitgave bereid en sluit
daarop de Vergadering.
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Bijlage I. Toespraak van den voorzitter.
Dames en Heeren, Leden onzer Maatschappij,
Aan het einde van een jaar van rustige werkzaamheid roep ik U namens het Bestuur
een hartelijk welkom toe in deze algemeene vergadering. Wilt mij vergunnen mijne
taak, als voorzitter op dezen dag, te aanvaarden met een kort woord van opwekking
tot krachtige medewerking voor het vervolg aan den arbeid, dien onze Maatschappij
sedert honderd zeven en dertig jaren heeft verricht. Niet dat ik zou meenen, dat zulk
een woord van opwekking in het bijzonder noodig zou zijn om onze Maatschappij
werkelijk te doen beantwoorden aan haar doel. Uit de jaarverslagen, die onze
Secretaris, onze Bibliothecaris, de Secretarissen onzer Vaste Commissiën U straks
zullen voorlezen, zal U overvloedig kunnen blijken, dat onze Maatschappij niet in
het minst op hare lauweren is ingeslapen. Hare maandvergaderingen worden geregeld
door tusschen de twintig en dertig leden bezocht en daaronder mogen wij bijna altijd
eenige leden van buiten Leiden tellen; de onderwerpen, daar behandeld, zijn genomen
uit het gebied van die wetenschappen, waarmede onze Maatschappij zich bezig houdt:
Nederlandsche let-
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teren en taal, geschiedenis en ondheidkunde, in den ruimsten zin dezer woorden, met
name van het woord ‘Nederlandsch’, en uw Bestuur tracht ervoor te zorgen, dat
daarbij de noodige afwisseling niet ontbreekt, opdat ieder lid van onze Maatschappij
zooveel mogelijk zijne gading vinde onder datgene, wat allen te zamen door de
bereidwilligheid onzer medeleden zelf wordt aangeboden. Wel kost dit laatste soms
eenige zorg en kon het dit jaar zelfs voorkomen - wie zou het vóór 10 jaren hebben
durven voorspellen? - dat de taalstudie een zeer bescheiden plaats op onzen disch
moest innemen; wel zijn er in den loop van dit jaar geen dringende redenen geweest
om bepaalde onderwerpen zonder uitstel behandeld te zien; maar noch aan
verscheidenheid van spijze noch aan geschikte keukenmeesters bleek gebrek te
bestaan. Ook de maandelijksche vergaderingen der vaste commissiën werden - gij
zult het vernemen - trouw door hare leden bezocht; de historische commissie zag het
getal harer leden tot 10 stijgen, een cijfer, dat sedert jaren en jaren niet bereikt is
worden; de taalkundige commissie gaf blijken van krachtige werkzaamheid: dat zij
gisteren avond geen buitengewone zitting hield, ligt aan bijzondere redenen, die zij
in haar vorig jaarverslag nader ontwikkelde, niet aan kwijning harer gewone
bijeenkomsten.
De Maatschappij kan dit jaar niet wijzen op nieuwe geschriften, door haar of met
haren steun uitgegeven; buiten hare beide gewone bundels: de ‘Handelingen en
Mededeelingen’ en de ‘Levensberichten’, benevens het ‘van’ harent ‘wege’
verschijnende ‘Tijdschrift’, bepalen zich hare uitgaven tot het overigens omvangrijke
tweede deel van De Vooys' Marialegenden, zoo belangrijk voor de
beschavingsgeschiedenis en de taal der latere Middeleeuwen, en de voortzetting der
serie merkwaardige Volks-
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boeken uit ouden tijd, die op zoo aangename wijze het denken en gevoelen van ons
volk sedert de latere Middeleeuwen toelichten. Op zichzelf zou dit reeds voldoende
geacht kunnen worden maar zoowel het verslag van den Secretaris, de ziel onzer
Maatschappij, als de rekening van den Penningmeester, haar geweten, zullen straks
getuigen van de minder naar buiten uitkomende werkzaamheid, die plaats had, van
de uitgaven, die in voorbereiding zijn, van de niet geringe kosten, die deze met zich
zullen sleepen. Zoo hoog zelfs zijn die kosten gestegen, dat wij in onze
bestuursvergaderingen nu en dan de ernstige waarschuwing van onzen zorgvuldigen
schatbewaarder te hooren kregen om toch vooral voorzichtig te zijn met het op ons
nemen van nieuwe verplichtingen. Onrustbarend is de toestand onzer geldmiddelen
nog wel niet te noemen maar toch is voorzichtigheid in dezen met nadruk aan te
bevelen. Wat onze Bibliotheek aangaat, onder de leiding van onzen waarden
Bibliothecaris, die zich veel moeite geeft om onze prachtige verzameling op
oordeelkundige wijze aan te vullen en voor wetenschappelijk gebruik geschikt te
maken, neemt zij steeds in beteekenis toe en bewijst zij voortdurend onschatbare
diensten aan menig wetenschappelijk onderzoeker binnen en buiten onze grenzen.
Nog op ééne in den loop van dit jaar behandelde zaak moet ik, bij het bespreken
der werkzaamheid onzer Maatschappij, in het bijzonder uwe welwillende aandacht
vestigen. In het begin van dit maatschappelijk jaar verscheen onder ons Dr. W.J.
Viljoen, hoogleeraar te Stellenbosch, buitenlandsch medelid onzer Maatschappij,
met een verzoek van een aantal ‘voormannen’ uit Zuid-Afrika om een antwoord op
de vraag of het naar onze meening op wetenschappelijke gronden en met inachtneming
van
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de behoefte aan eenheid in het gebruik der Nederlandsche taal geoorloofd zou zijn
in de voor Zuid-Afrika aan te bevelen schrijftaal de spelling eenigszins te
vereenvoudigen, in verband met de daar gewone uitspraak, en een aantal woorden
te gebruiken, die daar inheemsch zijn. Wij meenden in overleg met onze Commissie
voor taalen letterkunde gerechtigd te zijn op die vraag bevestigend te antwoorden
en gaven den heer Viljoen verder den raad zich te wenden tot een aantal bekende
taalkundigen ten onzent om ook hun gevoelen te vernemen. Met voldoening mag ik
thans mededeelen, dat het antwoord ook van deze heeren alleszins bevredigend is
geweest en dat de heer Viljoen met de verkregen antwoorden naar Afrika is
teruggekeerd, waar zijne mededeelingen eveneens met groote voldoening zijn
ontvangen. Onze Maatschappij, die in art. 70 harer wet de reeds veel vroeger voor
hare uitgaven geldende bepaling heeft opgenomen, dat ‘de schrijvers hunne eigene
spelling kunbehouden’, en die tegen het opnemen van door het mondeling gebruik
geijkte woorden ook in de schrijftaal niet het minste bezwaar kan hebben, integendeel
de taal daardoor op den duur frisscher en op wenschelijke wijze verrijkt heeft te
achten, kon op deze vragen naar onze meening geen ander antwoord geven. Ten
overvloede heeft het Bestuur op zijne handelingen in dezen de goedkeuring der
maandvergadering gevraagd en zonder moeite verkregen.
Met eenige uitvoerigheid heb ik bij deze zaak in mijne toespraak willen stilstaan,
omdat het mij wenschelijk scheen uitdrukkelijk te doen blijken, dat het Bestuur zich
hiermede volstrekt niet partij heeft willen stellen in de spellingvraag, die ook in onze
vergaderingen reeds herhaaldelijk ter sprake is gekomen en zoo dikwijls in
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allerlei kringen, zoowel onder onze taalgeleerden als elders, tot soms heftige
bespreking aanleiding heeft gegeven. Ook onder onze leden bevinden zich aanhangers
der door de heeren Kollewijn en de hunnen ten onzent op wetenschappelijke gronden
met warmte aanbevolen en verdedigde spellingvereenvoudiging. Onze Maatschappij
wenscht zich vooralsnog, geloof ik, met deze zaak, die als een ‘sub judice lis’ kan
worden aangemerkt, niet verder in te laten en zich in de officieele stukken, die van
haar uitgaan, vooralsnog uitsluitend te bedienen van de overigens ook naar de meening
harer warmste voorstanders volstrekt niet geheel onberispelijke maar in ieder geval
thans nog bijna algemeen ten onzent gevolgde spelling volgens de door De Vries en
Te Winkel voorgestelde regels, indertijd ontstaan uit de dringende behoefte aan
eenheid van spelling der Nederlandsche taal. Een besluit als door het Bestuur in
dezen is genomen, doet naar mijne meening aan die eenheid geen noemenswaarde
afbreuk: de algemeene wensch in Zuid-Afrika diende te worden geëerbiedigd in het
belang van die hoogere eenheid van taal, die naar wij met grond mogen verwachten
tusschen de menschen in Zuid-Afrika van Nederlandsche afkomst en verwantschap
en de bevolking van Nederland zal blijven bestaan. Het Bestuur onzer Maatschappij
meende in het belang zoowel van Nederland als van Zuid-Afrika te handelen door
te doen wat het heeft gedaan. Het zij mij geoorloofd onzen taalbroeders in Zuid-Afrika
- ik weet zeker, dat ik hiermede geheel handel in U aller geest - uit de verte een
heilgroet toe te roepen en hun de zegepraal toe te wenschen in den zwaren strijd,
dien zij hebben te voeren voor het behoud hunner taal, die ook de onze is, het symbool
hunner volkseenheid, die, naar wij vastelijk vertrouwen, ondanks alles
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weder zal opleven, weder zal bekomen van de zware slagen, sedert een paar jaren
tegen haar gericht. Met krachtigen steun uit Nederland vooral aan het onderwijs in
het Nederlandsch in Zuid-Afrika achten onze taalbroeders daar het mogelijk met
goeden uitslag het hoofd te bieden aan de door de tegenwoordige regeering dier
landen ijverig gesteunde pogingen om de Nederlandsche taal voorgoed door de
Engelsche te verdringen. Het voorbeeld van België toont aan wat in dezen ‘goede
couragie’ vermag. De strijd, daar sedert langer dan een halve eeuw onder vallen en
opstaan tegen de overheersching van het Fransch gevoerd, is nog op verre na niet
ten einde gebracht maar de kansen op gelijkstelling der beide talen staan daar
uitstekend. Gelijk het onze heilige plicht is onze taalbroeders in België te steunen in
hun pogingen, hen te versterken in den kamp, zoo is het ook onze heilige plicht de
zaak onzer taal in Zuid-Afrika niet uit het oog te verliezen. Dat onze taal van de
Zambesi tot de Tafelbaai de overheerschende worden zou, is, naar mijne meening,
na de gebeurtenissen der laatste jaren ondenkbaar; maar dat zij goede kansen heeft
om daar naast de Engelsche taal en gelijkgerechtigd met haar te blijven voortleven,
staat vast zoolang de afstammelingen der Nederlandsche kolonisten zelve niet
twijfelen aan haar behoud. En dat zij gezind zijn voor haar te strijden, toont ons
iedere dag.
Er zijn er echter onder ons, en daarginds zelfs, die wanhopen. Er zijn er, die,
wijzend op wat er in Amerika is geschied en nog dagelijks geschiedt, met zekerheid
den ondergang onzer taal ook in Zuid-Afrika meenen te mogen voorspellen. Ik zal
niet ontkennen, dat onze taal in Amerika zoo niet ten doode is opgeschreven dan
toch bestemd is om alleen te worden beoefend door taalgeleerden
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of als een voorwerp van oudheidkundige liefhebberij ter herinnering aan
oorspronkelijke afstamming. Maar ik mag in dit verband toch wijzen op het feit, dat
omstreeks 1750, vijf en zeventig jaren na de Engelsche bezetting van
Nieuw-Nederland, ten platten lande aldaar het Nederlandsch, al dien tijd zonder
eenig zichtbaar verband met het moederland gebleven, nog algemeen gesproken
werd en eerst toen in de steden voorgoed voor het Engelsch begon te wijken. Waar
dit geschiedde, zonder steun of hulp van buiten, zonder dat het nationale taalgevoel
door een ‘eeuw van onrecht’ en een reeks van vrijheidsoorlogen aanhoudend was
versterkt, daar mag men verwachten, dat in Zuid-Afrika de dierbare taal der vaderen,
waarvoor moedig gestreden werd en bitter geleden, zal behouden blijven. Daarom
nog eenmaal: heil den strijders voor hunne, voor onze taal in Zuid-Afrika! Zij kunnen
zeker zijn niet alleen van onze sympathie, van onzen zedelijken maar ook van onzen
stoffelijken steun!
En ik mag mij gelukkig rekenen hier te vermelden, dat ook onze Maatschappij,
hoewel hare kas ten gevolge van aanzienlijke reeds vroeger toegestane uitgaven geen
groote sommen kon missen, in hare laatste maandvergadering besloten heeft een
subsidie beschikbaar te stellen ten behoeve van de verzending van Nederlandsche
boeken naar Zuid-Afrika. Met warmte beveel ik deze zaak, reeds in het vorige jaar
door een rondgaand schrijven onder de aandacht der leden gebracht, nogmaals bij U
aan. Laat ieder in zijn kring doen wat hij vermag om onze ijverige leden Nolen en
Van Everdingen en hun Rotterdamsche commissie te steunen in haar pogen, hetzij
door toezending van voor Zuid-Afrika geschikte boeken, hetzij door geldelijke hulp.
Onze Maatschappij, die vóór
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een kwart eeuw in dezen het voorbeeld gaf, mag ook thans niet achterblijven, en zal,
ik ben ervan overtuigd, ook voortaan aan deze belangen hare aandacht blijven wijden.
Gij ziet het: onze Maatschappij is niet ingeslapen; zij werkt rustig en zonder ophef
maar met kracht voort aan hare taak. Maar er is toch eene schaduwzijde, waarop ik
moet wijzen - het oude euvel van onze Maatschappij: voor vele leden onzer
Maatschappij schijnt zij alleen op dezen dag werkelijk te leven. Hoe komt het toch,
dat betrekkelijk zoo weinige onzer leden buiten Leiden onze maandelijksche
vergaderingen bezoeken? Hoe komt het, dat zelfs betrekkelijk zoo weinige Leidsche
leden, nauwelijks 1/4 van het geheele aantal in deze stad, geregeld op die
vergaderingen verschijnen? Men kan niet meenen, dat de oorzaak ligt in te weinig
bekendheid onzer vaste samenkomsten: de Leidsche leden ontvangen geregeld allen
een oproepingsbriefje, die buiten Leiden, voorzoover zij dit wenschen. Nu is werkelijk
het getal van hen, die dezen wensch te kennen hebben gegeven, totnogtoe betrekkelijk
gering: 1/6 van het geheele aantal onzer leden buiten Leiden. Hoe komt dit? Ik geef
toe, dat voor velen de afstand een beletsel is, dat anderen door hunne dagelijksche
bezigheden worden weerhouden; maar het wil mij toeschijnen, dat de belangstelling
der leden in onze vergaderingen grooter zou kunnen zijn dan zij werkelijk blijkt te
wezen. Maar belangstelling laat zich niet dwingen en ik geloof dan ook genoeg
gedaan te hebben met te wijzen op het verschijnsel in de hoop dat mijne opvolgers
van verbetering zullen kunnen getuigen. Intusschen meen ik te moeten opmerken,
dat naar mijne meening de zaak samenhangt met de inrichting, met het karakter van
een Maatschappij als de onze en dus moeilijk geheel zal zijn te vermijden.
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Ik sprak daar van het doel, van de taak onzer Maatschappij. Dienaangaande bestaat
nog altijd bij velen ook onzer leden eene meening, welker onjuistheid niet genoeg
in het licht kan worden gesteld. Vóór jaren reeds richtte men tegen onze Maatschappij
het verwijt, dat zij, in de wandeling immers ‘de Maatschappij van Letterkunde’
geheeten, juist op het gebied der ‘letterkunde’ te kort schoot. Aanzienlijk is het getal
der, soms werkelijk in hare soort niet onverdienstelijke, aardigheden en
schimpscheuten ten koste onzer Maatschappij, dikwijls zelfs - horribile dictu - door
hare leden op dit punt gericht; en van tijd tot tijd komen die aardigheden in de kranten
en tijdschriften in niet altijd nieuwen vorm weder voor den dag. Het kan misschien
geen kwaad nog eens kortelijk te herinneren aan wat ik thans acht jaren geleden van
daze plaats U mocht mededeelen omtrent de geschiedenis van den oorsprong onzer
Maatschappij. Zij kwam voort uit een studentengezelschap, dat zich zoowel de
praktische beoefening der dichtkunst en letterkunde in het algemeen als den ‘opbouw
van Neerlands moedertaal’ en de beoefening der vaderlandsche geschiedenis en
oudheidkunde ten doel stelde. En onze in 1766 ontstane ‘Algemeene Maatschappij
der Vaderlandsche Letterkunde’ bewoog zich van het begin af in dezelfde richting,
streefde van het begin af naar hetzelfde veelzijdige doel, zooals hare bijeenkomsten
en hare werken van den oudsten tijd af kunnen getuigen. Zoo staat dan ook sedert
jaren in artikel 1 onzer wet, dat onze Maatschappij ‘heeft ten doel de bevordering
der Nederlandsche Taal- en Letter-, Geschied- en Oudheidkunde’. En, bij den aanvang
der nieuwe periode in 1896, in de belangwekkende vergadering van de wetsherziening,
waarin ik nog de herinnering bewaar als aan een dag van veel spreken en aangename
warmte
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van belangstelling, werd bij dit artikel geenerlei debat gevoerd over de vraag, of het
karakter der Maatschappij wetenschappelijk zou moeten blijven, doch slechts over
de trouwens van alle kanten bevestigend beantwoorde vraag, of zij zich niet meer
dan vroeger ook met ‘het heden’ en zijne behoeften zou hebben bezig te houden.
Geen woord werd bij die bespreking vernomen, dat ten doel had aan te dringen op
het meer op den voorgrond stellen der letterkundige ‘kunst’ tegenover de eischen
der ‘wetenschap’.
De oprichters onzer Maatschappij hebben - het is waar - bij hun optreden wel
degelijk gedacht aan gemeenschappelijke beoefening van ‘letterkundige kunst’. Ook
in latere jaren zijn in menige vergadering verzen, ja gansche dichtstukken
voorgedragen door leden, die zich op dit gebied een grooten naam hebben verworven.
Sedert een halve eeuw ongeveer echter is dit steeds minder geschied, zonder dat
intusschen, bij mijn weten, dergelijke voordrachten door het Bestuur opzettelijk zijn
geweerd. Integendeel, de beschrijvingsbrief van heden en meer dan eene vergadering
van dit en andere genootschapsjaren kan bewijzen, dat onze Maatschappij aan de
letterkundige kunst gaarne in hare besprekingen een plaats geeft, wanneer hare leden
iets op dit gebied ten gehoore willen brengen, hetzij dit eigen verzen, of de voordracht
van meesterstukken van anderen of wel zuiver letterkundige kritiek betreft. Maar het
behoort thans blijkbaar tot de uitzonderingen, dat een dichter behoefte heeft om zijne
gedichten, een prozaschrijver om zijn proza in een kring, als de onze is, voor te
dragen ten einde opbouwende kritiek op zijn werk uit te lokken, zooals men in de
18de eeuw placht te doen. Ten deele meen ik de oorzaak van dit verschijnsel te mogen
zoeken in het feit,
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dat de dichters en prozaschrijvers van onzen tijd vrijmoediger dan vroeger voor den
dag plegen te komen met gewrochten van hunnen geest; dat zij meer dan hunne
voorgangers doordrongen zijn van het goed recht van iederen vogel, welk geluid hij
voortbrengt, om te zingen zooals hij gebekt is en minder geneigd tot luisteren naar
het oordeel over hun kunstwerk van het hartgrondig verachte ‘groote publiek’, waartoe
de meerderheid onzer zich wel zal willen rekenen, waartoe zij in ieder geval ons
rekenen. Zoo ontstaat er onder de woordkunstenaars, en niet het minst onder de
woordkunstemakers, zekeren afkeer van kritiek, die trouwens de noch in getal noch
in vrijmoedigheid afnemende critici zelf niet weerhield van tijd tot tijd zelfs het
kritiekste te beoordeelen. Ik wil niet beweren, dat dit laatste in onzen tijd overbodig
zou zijn, maar ik meen als vaststaande te mogen aannemen, dat over het algemeen
de dichters en prozaschrijvers van onzen tijd volkomen tevreden zijn wanneer hun
de gelegenheid wordt geboden om hunne werken in kleineren of grooteren kring
voor te dragen zonder meer, dat is zonder ampele bespreking van de aesthetische
waarde of van den letterkundigen vorm dier werken. En voor dergelijke voordrachten
zijn zooveel gelegenheden ten onzent te vinden, dat onze Maatschappij daarvoor
hare vergaderingen waarlijk niet behoeft in te richten, terwijl ook - het moet erkend
worden - eene discussie over dergelijke zaken door eene onvoorbereide vergadering
dikwijls van twijfelachtig nut zal blijken te zijn.
Zoo is dan onze Maatschappij onder den drang der omstandigheden meer en meer
eene in hoofdzaak wetenschappelijke instelling geworden, welker werkzaamheid op
het gebied van de door hare leden beoefende wetenschappen zich niet alleen tot het
verleden maar wel degelijk ook
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tot het heden uitstrekt. De ook in dit jaar in haren kring behandelde onderwerpen
leveren daarvan het voldingend bewijs. Maar zij is - het worde nog eens met nadruk
verzekerd - geen instelling van wetenschap met uitsluiting van kunst of wat op kunst
betrekking heeft; integendeel, alles wat in den ruimsten zin kan worden begrepen
onder de uitdrukking van art. 1 onzer wet: ‘Nederlandsche Taal- en Letter-, Geschieden Oudheidkunde’, moet als tot haar terrein behoorend worden aangemerkt.
En op het woord ‘Nederlandsche’ vooral moet in dezen de nadruk worden gelegd,
want van haar eerste begin tot op dit oogenblik heeft de Maatschappij er prijs op
gesteld om den vaderlandschen zin hoog te houden in haar midden, om den
vaderlandschen geest aan te wakkeren onder het geheele volk. En op dat gebied is
ook thans nog een schoone taak voor haar weggelegd. Waar het Algemeen
Nederlandsch Verbond de over de aarde verspreide deelen van het Nederlandsche
volk, de loten van den Nederlandschen stam aan de gemeenschappelijke afkomst
tracht te herinneren, ze blijvend aan den hoofdstam tracht te verbinden, daar heeft
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde de taak om in het volk zelf, in de
eerste plaats onder de meer ontwikkelden, het volksbewustzijn levendig te houden
door zorg te dragen, dat in taal en letteren, in wetenschap en kunst de Nederlandsche
volksaard blijve spreken. Onze Maatschappij reikt daarbij gaarne en met hartelijke
sympathie de hand aan hare jongere zuster, het Algemeen Nederlandsch Verbond.
In onze dagen, waarin het gevoel van wereldburgerschap, het vóór eeuwen door het
Christendom op den voorgrond geplaatste en thans weder op allerlei gebied krachtig
oplevende heerlijke ideaal van een broederschap der
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menschheid weder meer veld wint tegenover de vijandigstrenge afsluiting van het
eene volk tegenover het andere - in onze dagen dreigt te verzwakken het gevoel van
in de groote menschenmaatschappij met dat al toch te behooren tot een onderdeel,
tot eene familie, tot een gezin te midden van het geheel. Mocht deze verzwakking
voortgaan, dan zou dit groote schade opleveren voor het gevoel van verwantschap
tot hen, die onmiddellijk naast ons staan, om plaats te maken voor een op een
aanzienlijken afstand werkend, en daardoor volgens de algemeene natuurwet dikwijls
nauwelijks merkbaar, algemeen gevoel van samenhang. Daartegen moet worden
gewaakt. Wat het gezin is in eene familie, in het volk, dat is het volk in de menschheid.
Gelijk iedere poging tot verbreking van den gezinsband zoo mogelijk moet worden
verijdeld, zoo moet worden tegengegaan ieder streven om het rechtmatig
volksbewustzijn - ik spreek niet van overdreven volkszelfgevoel - te verzwakken.
Dat is de ware vaderlandsliefde, die het vaderland liefheeft niet uit een dikwijls zeer
misplaatst gevoel van trots op een schitterend verleden, niet uit een benepen ziekelijk
gevoel van veiligheid in eigen kring maar omdat men behoefte heeft aan zorg voor
de inniger gemeenschap, waartoe men behoort, waarin men is opgegroed, waarin
men zich thuis acht. Nederlanders willen wij daarom zijn en blijven, omdat ons land,
onze gemeenschap toch ten slotte met alle gebreken, die eraan kleven, met alle
diepgevoelde behoefte aan verbeteringen, die wij gaarne zouden verwezenlijkt zien,
met alle erkenning van wenschelijkheid van hervormingen, die wij noodig achten,
toch beter dan eenige andere volksgemeenschap voldoet aan onze eigen, onze
Nederlandsche behoeften en wenschen. De vaderlandsliefde dient te worden
aangewakkerd door allen, die het
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wel meenen met ons volk. En daartoe kan onze Maatschappij krachtig medewerken,
wanneer zij in den kring harer 450 over het gansche land verspreide leden uit de
meest ontwikkelden des lands bij al haren arbeid het besef levendig houdt, dat die
arbeid moet beheerscht worden door vaderlandschen zin, dat de wetenschappen, die
zij bij voorkeur beoefent, bij uitstek zijn ‘vaderlandsche wetenschappen’, zooals
mijn onvergetelijke leermeester Matthijs de Vries U zoo dikwijls ook in deze zaal
heeft toegeroepen.
En wie denkt aan deze taak zal niet behoeven te wanhopen aan de toekomst onzer
instelling. Al kan men zich denken, dat onze wetenschappelijke werkzaamheid even
goed door een kleineren kring van mannen van wetenschap, zelfs door volkomen op
zich zelf staande geleerden zou kunnen verricht worden; al kan men zich voorstellen,
dat andere kringen zich het lot van onze taal en letterkunde wel zouden aantrekken,
wanneer eens onze Maatschappij hare taak te dien opzichte nederlegde; al kan men
zich voor den geest brengen, dat onze Bibliotheek na den ondergang onzer
Maatschappij volgens onze wet onder rijksbeheer evenveel nut zou opleveren - eene
vaderlandsche Maatschappij als de onze zou toch nooit haar recht van bestaan
verliezen, want zoo lang het Nederlandsche volk leeft, zal het wenschelijk zijn het
Nederlandsche zelfbewustzijn, door den glans van het bestaan der groote natiën altijd
bedreigd, hoog te houden.
Ik sprak daar van de mogelijkheid, dat onze Maatschappij, menschelijke en dus
vergankelijke instelling, er eens - moge de tijd nog verre af zijn! - niet meer zal
wezen. Zoolang zij nog, gelijk thans, doet wat hare middelen haar veroorloven,
behoeven wij daarvoor geen vrees te koesteren. Maar wij moeten ook zorgen, dat
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hare middelen blijven vloeien, en waar wij ieder jaar een betrekkelijk aanzienlijk
getal onzer leden door den dood, een enkele door bedanken verliezen, is het
wenschelijk onze rijen door anderen aan te vullen. In dit en het vorige jaar heeft het
Bestuur, lettend op het getal der uitvallenden, U voorgesteld meer leden te verkiezen
dan in de laatste jaren het geval was geweest. Het heeft in verband daarmede getracht
- gij zult het opgemerkt hebben - U voor een ruimere keuze te stellen dan met behulp
van de aanbevelingen der leden zelf kon geschieden en hoopt tegen de volgende
jaarvergadering een grooter aantal door de leden zelf aanbevolenen op de
candidatenlijst te mogen plaatsen.
Maar niet alleen het getal der ons ontvallenen geeft aanleiding tot de klacht, dat
de dood ons ditmaal weder zware verliezen heeft berokkend. Ik herinner U aan den
uitnemenden Jhr. mr. J.W. S c h o r e r , staatsman en geleerde tevens, wiens geschriften
op het gebied van dijk- en polderwezen zijn naam als man van wetenschap zullen
doen voortleven; aan de bekende staatslieden en mannen van veelzijdige praktische
bekwaamheid mr. J.P.R. Ta k v a n P o o r t v l i e t en mr. C.J. S i c k e s z ; aan den
scherpzinnigen rechtsgeleerde mr. B.J.L. b a r o n De G e e r v a n J u t p h a a s en
den wijsgeerigen theoloog dr. G.H. L a m e r s ; aan de talentvolle geschied- en
oudheidkundigen dr. J.J. v a n To o r e n e n b e r g e n , den nauwkeurigen
kerkhistoricus, den bereidwilligen Nijmeegschen archivaris mr. W. v a n d e P o l l ,
M.E. v a n d e r M e u l e n , die zooveel voor Bolsward's oudheidkunde heeft gedaan,
wier namen in eerbiedige herinnering zullen blijven onder de beoefenaars van de
geschiedkundige wetenschappen; aan J.H.W. U n g e r , den Rotterdamschen archivaris,
die de beoefening der
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letteren op gelukkige wijze met die der geschied- en oudheidkunde verbond; aan
onzen betreurden H. d e J a g e r , den onvermoeiden verzamelaar op taal-, letteren
geschiedkundig gebied, bewonderaar van Bilderdijk en liefdevol kenner van Brielle's
verleden; aan den talentvollen schrijver en toonkunstenaar mr. J. E r m e r i n s te
Parijs; aan dr. J.C. S c h a g e n v a n Z o e l e n , den kenner der Indische godsdienstige
belangen; aan dr. C.J. v a n K e t w i c h , M.W. S c h e l t e m a en den trouwen bezoeker
onzer jaarvergaderingen T.N. v a n d e r S t o k , die als mannen van groote kennis
en edele menschenliefde onder onze leden een eigenaardige plaats innamen; aan den
gevierden en hoogbegaafden toonkunstenaar en schrijver over toonkunst R i c h a r d
H o l ; aan onzen A.P.M. v a n O o r d t , die als lid der firma Brill jaren lang zoo nauw
aan de belangen onzer Maatschappij verbonden was en haar op zijn bescheiden
teruggetrokken wijze menigen goeden dienst bewees. En onder onze buitenlandsche
leden, die ons ontvallen zijn, noem ik de Belgische geschiedkundigen C h .
R a h l e n b e c k , uitnemend kenner der zestiende eeuw; P.P.M. A l b e r d i n g k
T h i j m , bekend door zijn uitgaven ook op het gebied onzer eigen geschiedenis en
letteren, als leider der Dietsche Warande en talentvol beoefenaar der oudste
kerkgeschiedenis onzer landen; den Duitschen geschiedkundige O n n o K l o p p ,
trouw aanhanger van het Welfenhuis en trouw zoon zijner Kerk, liefdevol
geschiedschrijver van den tragischen Fall des Hauses Stuart; den Engelschman van
Nederlandsche afkomst W.J.C. M o e n s , die herhaaldelijk ons land bezocht en onze
Maatschappij zoo goed gezind was. Onze Maatschappij herdenkt met dankbaarheid
wat zij allen deden voor de belangen, die ook zij voorstaat, voor de wetenschappen,
die ook zij beoefent.
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De plaatsen, die zij openlieten, zullen straks door anderen worden ingenomen gelijk
eenmaal ook onze plaatsen door anderen zullen bezet worden, maar wij zullen niet
vergeten wat zij voor ons en voor ons volk geweest zijn. Er ligt in het mysterie van
den dood altijd iets wat ontroert. Ook waar wij de gestorvenen niet persoonlijk gekend
hebben, gevoelen wij, bij de herdenking van wat zij geweest zijn, den ernst van het
feit van het heengaan voorgoed uit den kring, waartoe ook wij behooren. Maar niet
minder grootsch dan het mysterie van den dood is het mysterie van het leven. Hun
heengaan mag ons niet in de eerste plaats droevig stemmen: het moet ons herinneren
aan wat zij hebben gedaan en wat er voor onze hand nog te doen valt, want ons, die
den eindpaal nog niet bereikt hebben, past het in de eerste plaats te denken aan wat
wij kunnen doen ook voor onzen kring, zoolang ons het leven nog gegeven is.
En hiermede, dames en heeren, verklaar ik deze honderdachtendertigste vergadering
onzer Maatschappij voor geopend.
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Bijlage II. Verslag van den secretaris.
Het thans afgeloopen jaar bracht in zijn aanvang eene aanzienlijke vermeerdering
van het ledental, belangrijk grooter althans dan sedert jaren gebruikelijk was. Niet
minder dan 26 nieuwbenoemde gewone en 7 buitenlandsche Leden aanvaardden het
lidmaatschap. Ook de beide in Uwe vorige vergadering nieuwbenoemde
Bestuursleden, de HH. Dr. G. Kalff en Mr. J.E. Heeres namen hunne benoeming aan.
Uit het aldus weder voltallig geworden Bestuur werd in de eerste Maandvergadering
van 2 October tot Voorzitter gekozen de Heer Dr. P.J. Blok, die zich bereid verklaarde
opnieuw de leiding der Maatschappij te aanvaarden. Hij deed dit met hartelijke
woorden van dank en hulde aan den aftredenden Voorzitter den Heer Dr. A.E.J.
Holwerda, voor het vele wat hij voor de Maatschappij deed, ondanks zijne talrijke
overige werkzaamheden en zijne minder gunstige gezondheid.
De beide Vaste Commissiën werden in die Octobervergadering weder voltallig
gemaakt door de herbenoeming der HH. Dr. A. Beets en Dr. G. Kalff en de benoeming
van den Heer Dr. D.C. Hesseling tot leden der Commissie voor Taal- en Letterkunde,
en de herbenoeming der HH.
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Mr. S.J. Fockema Andreae en Mr. J.C. Overvoorde en de benoeming van den Heer
G.J.W. Koolemans Beijnen tot leden der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
Allen namen de benoeming aan.
In diezelfde Maandvergadering deed het Bestuur in overleg met de Commissie
voor Taal- en Letterkunde het voorstel steun te verleenen aan het streven van den
Zuid-Afrikaanschen Taalbond, die door tusschenkomst van zijn gemachtigde den
Heer Dr. W.J. Viljoen, mondeling zoowel als schriftelijk instemming had verzocht
met zijne denkbeelden, in eene uitvoerige nota1 nader ontwikkeld, betreffende
vereenvoudiging van de schrijftaal in Zuid-Afrika. Besloten werd het Bestuur te
machtigen tot eene gezamenlijk met de Commissie voor Taal- en Letterkunde af te
geven verklaring:
‘dat de algemeene beginselen volgens welke de Zuid-Afrikaansche
Taalbond bij het vereenvoudigen van de schrijftaal in Zuid-Afrika wil te
werk gaan, in overeenstemming zijn met wetenschappelijke begrippen
omtrent de eischen eener taal;
dat de voorstellen tot vereenvoudiging van de spelling in Zuid-Afrika niet
in strijd zijn met het karakter en de wetten der Nederlandsche taal;
dat het alleszins gerechtvaardigd is om woorden en uitdrukkingen die in
Zuid-Afrika algemeen bekend zijn ook in de schrijftaal te gebruiken, en
dat kleine wijzigingen in woordgebruik en taalvormen, zooals die welke
de Zuid-Afrikaansche Taalbond voorstelt, geen afbreuk doen aan de
hoogere eenheid der Nederlandsche taal’.
Deze verklaring werd naar Zuid-Afrika opgezonden en onlangs had het Bestuur het
voorrecht vandaar te mogen vernemen, dat de gevraagde steun op deze wijze aan
den Zuid-Afrikaanschen Taalbond verleend, door dezen zeer wordt gewaardeerd.
Ook op andere wijze werd nog getracht voor de be-

1

Deze nota is hierachter als aanhangsel op het verslag blz. 48 vv. afgedrukt.
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langen der Nederlandsche taal in Zuid-Afrika werkzaam te zijn. Reeds in het vorige
jaar, toen eene Commissie uit het Algemeen Nederlandsch Verbond zich had gevormd
tot verspreiding van Nederlandsche boeken in Zuid-Afrika en ook elders, naar
behoefte, heeft Uw Bestuur aan alle gewone Leden der Maatschappij een brief gericht
waarin deze nuttige onderneming met warmte werd aanbevolen. Sedert is gebleken,
dat de Commissie met grooten ijver en goede uitkomst werkzaam was en gaarne nog
meer zou willen doen, zoo de geldmiddelen dit slechts veroorloofden. Ofschoon de
kas der Maatschappij niet ruim voorzien is, heeft men toch gemeend, dat voor deze
belangrijke zaak eenig offer moest worden gebracht en heeft de Maandvergadering
van 6 Mei ll. besloten hiervoor een bedrag van 100 gulden beschikbaar te stellen.
Van de overige besluiten der Maandvergaderingen verdient nog vermelding datgene
waarbij aan het Bestuur werd opgedragen de Maatschappij te vertegenwoordigen bij
het huldebetoon aan haar Eerelid den Heer Joz. Israëls gebracht ter gelegenheid van
zijn tachtigsten verjaardag. Het Bestuur heeft zich van deze opdracht gekweten door
Voorzitter en Secretaris af te vaardigen naar het grootsche feest den 27sten Januari te
's-Gravenhage in ‘Pulchri Studio’ gevierd, bij welke gelegenheid onze Voorzitter
den geëerden jubilaris in eene toespraak hulde bracht, in 't bijzonder ook wegens
zijne verdiensten voor de vaderlandsche letterkunde.
Aan eene andere, eigenaardige hulde aan wijlen ons Eerelid Nic. Beets gebracht
door het houden der Beetstentoonstelling te 's-Gravenhage, heeft onze Maatschappij
door inzending van tal van handschriften en boeken kunnen deelnemen. De leider
en de ziel dier onderneming, de Heer Dr. J. Dyserinck, had de beleefdheid Uwen
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Secretaris als zoodanig uit te noodigen tot het lidmaatschap der Commissie van
voorbereiding. Aldus had een lid van Uw Bestuur het voorrecht bij de opening
tegenwoordig te zijn en ook verder getuige te zijn van het welslagen dezer met
evenveel piëteit als kennis en toewijding ingerichte tentoonstelling, die op alle
vereerders van Nic. Beets een onvergetelijken indruk heeft gemaakt.
Het overige in de geregeld gehouden Maandvergaderingen verhandelde bepaalt
zich in hoofdzaak tot de voordrachten, die ook dit jaar groote belangstelling bij vele
Leden vonden, ook bij sommigen niet te Leiden woonachtig, ofschoon dat getal
betrekkelijk niet groot is. Wellicht is dit ten deele te wijten aan onbekendheid met
het laatste lid van art. 39 der Wet, waarin aan alle niet te Leiden wonende Leden het
recht wordt toegekend zich geregeld voor alle Maandelijksche Vergaderingen
schriftelijk te laten oproepen, indien zij slechts hun wensch daartoe aan den Secretaris
mededeelen.
In de Octobervergadering hield de Heer Dr. L. K n a p p e r t eene voordracht: ‘Iets
uit de geschiedenis der Leidsche Latijnsche School tot het jaar 1574’. Voor 't eerst
wordt van de Leidsche Groote School melding gemaakt in 1324, toen graaf Willem
III als secretaris zijner dochter Margaretha een schoolmeester of rector te Leiden
aanstelde. Van dien tijd af kan men eene lijst geven van rectoren en submonitors,
het is waar met groote leemten. Spr. stond achtereenvolgens bij een aantal hunner
stil, de meesten Nederlanders, sommigen uit Parijs of Leuven beroepen. Enkelen
bekleedden nog eene betrekking naast die van rector, zooals Mr. Jan van Haarlem,
die tevens stadsgeneesheer was (1399). Uit de instructies aan de schoolmeesters
gegeven, zoowel als uit de keuren en ordonnanties uitgevaardigd of afgelezen op
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‘die scoele’ betrekking hebbende, deed Spr. een aantal mededeelingen over de leerstof,
over de schoolgelden, over de bij- of particuliere scholen, 't bezoek waarvan door
beperkende bepalingen werd tegengegaan, opdat de Groote School niet door
concurrentie schade zou lijden. Inderdaad echter heeft die beschermende politiek
haar juist kwaad gedaan. De stadsrekeningen (onder 't hoofd ‘tymmeringhe’ b.v.)
doen ons 't onaanzienlijke van het schoolgebouw en de soberheid den inrichting
kennen. Wat de topografie aangaat, maakte Spr., op grond van door hem in 't Archief
gevonden oude bescheiden, aannemelijk, dat de school in de middeleeuwen in de
onmiddellijke nabijheid lag van het in 1600 geopende gebouw, dat op zijne beurt tot
1883 dienst deed. Voorts stelde Spr. in 't licht, dat de Groote School als
parochie-school van St.-Pieter vooral dienst deed als kweekschool voor den koorzang,
waarmede samenhangt dat de rector kerkedienaar was, wat o.a. voor Gouda uitvoerig
door Dr. Kesper is aangetoond. Ook in Leiden ging hij met de klerkjes mede in den
ommegang en leidde hun zang op het koor. Voor een nieuwgezinden conrector als
Bloccius moet dat pijnlijk zijn geweest, en Spr. verklaart daaruit de heftigheid tegen
processies in 's mans geschriften. Ook de verscherpte censuur op de leerboeken en
de instelling van een soort inspecteur wijzen op den invloed der Hervorming, immers
op vrees voor ketterij. In 't jaar 1568 vinden wij als rector Mr. Nicolaas Vorstius,
maar tevens wordt in dat jaar de betaling van zijn tractement gestaakt. De stadskas
was uitgeput. De Groote School ging onder, maar om na het beleg met eere te
herrijzen1.

1

Vgl. Dr. Knappert in Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Rijnland
1904, blz. 93 vv.
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Bij de rondvraag besprak de Heer Dr. J. Ve r d a m eene plaats bij H u y g e n s ,
Hofwijck vs. 2261: ‘Die 't lake doen 't soo wel as die je 't stick verwyte’, waar de
dichter zelf (wiens handschrift nog in de Kon. Bibliotheek bewaard wordt) zich
schijnt te hebben vergist en waarschijnlijk bedoeld heeft te schrijven ‘die se 't stick
verwyte’1.
In November sprak de Heer Dr. G. K a l f f over ‘De verhouding tusschen dichter
en publiek’. De studie der literatuurgeschiedenis hier te lande is te lang beoefend
met een bekrompen opvatting der leuze Stick to Facts. Wat in het buitenland gedaan
is om te komen tot ruimer en dieper opvatting door mannen als Scherer, Wolff,
Volkelt, Elster, Hennequin, Sauvageot, Stapfer, Grant Allen, Posnett, Saintsbury,
Raleigh, Ker, maakt te onzent niet veel indruk. Met uitzondering van een overzicht
van Elster's Prinzipien door den Heer J.G. Talen in Taal en Letteren, van een paar
artikelen in De Gids door Prof. A.G. van Hamel en door Prof. B. Symons en eenige
overzichten door Dr. H.C. Muller, kan niets genoemd worden dat de moeite waard
is. In zijn intree-rede Over de wording van Literaire Kunstwerken heeft Spr. eenige
stappen gezet op een tot dusver te onzent onbetreden pad. De publicatie van dat
onderzoek is gevolgd door een artikel van Dr. H.J. Boeken onder denzelfden titel in
De Nieuwe Gids, door een stuk van Dr. Aletrino in de XXste Eeuw en een van Prof.
Verriest over Guido Gezelle.
Hedenavond wil Spr. trachten eene schets te geven van de verhouding tusschen
dichter en publiek. De dichter, al zingt hij ‘Wie der Vogel singt’, heeft behoefte aan

1

Vgl. Tijdschrift v. Ned. Taal- en Letterk. XXII, blz. 304 vv.
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sympathie. Daardoor komt hij tot mededeeling van zijn werk aan anderen, aan een
publiek. Het woord en het begrip p u b l i e k werden in hunne beteekenis en hun
omvang geschetst, en het verschil tusschen h o o r d e r s , l e z e r s en
t o e s c h o u w e r s uiteengezet. Gewezen werd op den invloed van schrijfkunst en
drukkunst in dezen. De aandacht werd gevestigd op de verscheidenheid onder het
publiek, teweeggebracht door verschil in godsdienst, ontwikkeling en smaak. De
indruk door een literair werk gemaakt in zijne bestanddeelen, werd ontleed en
uiteengezet. Uitvoerig werd gehandeld over aandacht en spanning; over de illuzie,
door een literair kunstwerk teweeggebracht, sterk vooral in het drama; over de
omstandigheden van tijd, plaats en nationaliteit, waarmede men rekening moet houden
bij het onderzoeken van den indruk der literaire kunstwerken.
De Heer L.D. P e t i t deelde daarna, naar aanleiding eener door hem vervaardigde
bibliographie1 van M u l t a t u l i 's werken, in eene causerie, een aantal merkwaardige
bibliographische bijzonderheden mede over de werken van dien schrijver, als eene
bijdrage tot de kennis van Multatuli's leven.
In December sprak de Heer Mr. J.E. H e e r e s over ‘De jongste aanvallen op den
Congo-Staat’, nl. de in dit jaar verschenen boeken van Guy Burrows, Canisius en
Fox Bourne en eene nota der Britsche regeering dd. 8 Augustus ll. aan de
mogendheden die in 1885 de zg. Congo-acte te Berlijn hebben geteekend. Na eerst
in 't kort aan de stichting van L'état indépendant du Congo te hebben herinnerd en
het werk van Burrows en Canisius The Curse of Central-Africa, benevens dat van
Fox

1

Vgl. Dr. A.S. K o k en L.D. P e t i t , Multatuliana. Baarn, 1903.
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Bourne Civilisation in Congoland te hebben besproken, kwam Spr. op de Britsche
nota en het antwoord daarop van de regeering van den Congo-Staat van 17 September.
De grieven in de Britsche nota geuit, komen in 't kort hierop neder, dat de regeering
van den Congo-Staat niet voldoet aan de op zich genomen verplichtingen ten gevolge
der Congo-acte: 1o. ten opzichte harer naturellen-politiek, 2o. ten aanzien harer
handelsstaatkunde, welke laatste zoo nauw verbonden is aan hare agrarische
wetgeving. De Congo-regeering, in haar antwoord op die nota, bestrijdt zeer beslist
dit standpunt der Engelsche dépêche. Spr. ging over het geheel met de zienswijze
van den Congo-Staat mede, al betwistte hij niet, dat misstanden ook daar bestonden
en dat zijne agrarische wetgeving niet bevorderlijk is aan de economische politiek
die de Berlijnsche Conferentie van 1884 tot 1885 in 't algemeen ten aanzien van het
zg. conventioneele Congo-bekken had vastgesteld; vastgesteld echter, volgens Spr.,
zonder dat daarbij voldoende waren onder de oogen gezien hare gevolgen in de
toekomst1.
In Januari sprak de Heer Dr. P.J. B l o k over bronnen voor Nederlandsche
geschiedenis in Amerikaansche openbare en particuliere verzamelingen, naar
aanleiding van twee onlangs verschenen werken van C.H. L i n c o l n , A Calendar
of John Paul Jones' Manuscripts in the Library of Congress (Washington, 1903) en
van Miss H.L. F a i r c h i l d , Francis Adrian Van der Nemp (New-York-Londen,
1903). Hij wees daarbij op de scheeve beoordeeling van den Patriottentijd en de
Patriotten in menig geschrift ook van onzen tijd en op de beteekenis

1

Vgl. Mr. J.E. Heeres, De jongste aanvallen op den Congo-Staat. In: Onze Eeuw IVde jg., blz.
428 vv.
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van Van der Kemp's langdurig verblijf in den staat New-York voor de Amerikaansche
beschaving dier dagen, verder op de nieuwe denkbeelden, omstreeks 1780 hier te
lande het eerst verkondigd, in navolging van Engelsche democraten en letterkundigen
meer nog dan van Fransche.
In de vergadering van Februari hield de Heer Dr. J. Ve r d a m eene voordracht:
‘Een en ander over Maerlant's Historie van Troyen’, het belangrijkste der werken
zijner jeugd, en een uitnemende tekst om daaruit te leeren kennen de wijze waarop
de Mnl. schrijvers bij het vertalen hunne stof bewerkten, alsmede het verschil dat er
is op te merken in de manier, waarop zij vertaalden uit het Fransch en uit het Latijn:
uit beiderlei bronnen putte Maerlant, gelijk bekend is, bij dit werk. Spr. herinnerde
aan het merkwaardige, in de geschiedenis der Mnl. letterkunde nog niet verklaarde
feit, dat drie van Maerlant's werken der eerste periode, de klassieke romans Alexander
en Troyen, en de Britsche roman Merlijn ons in hun geheel slechts bewaard zijn in
afschriften, vervaardigd buiten de oostelijke grenzen van ons vaderland door
schrijvers, die het oorspronkelijke Westvlaamsch van den dichter vermengd hebben
met allerlei bestanddeelen, aan hun eigen tongval ontleend. De taak nu der kritiek is
het, zooveel mogelijk den tekst van die bijmengselen te ontdoen en den
oorspronkelijken vorm van Maerlant's werk te herstellen. Daaraan is, hoewel de
volledige tekst reeds meer dan 10 jaren geleden door de Kon. Vlaamsche Akademie
is uitgegeven, nog nagenoeg niets gedaan, voor een deel omdat de uitgave nog niet
voltooid is: de ophelderende aanteekeningen, door de uitgevers Gailliard en De Pauw,
zijn tot heden niet verschenen. Voor de gedaanteverwisseling, die de Hist. v. Troyen
in eene nieuwe
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uitgave, Maerlant waardig, zal moeten ondergaan, kunnen wij behalve van onze
kennis zijner taal, geput uit zijne andere werken, gebruik maken van een aantal
fragmenten uit 6 verschillende hss., in een afzonderlijk deel aan genoemde uitgave
toegevoegd en voor verreweg het grootste deel reeds vroeger bekend. Deze bedragen
gezamenlijk ongeveer 10.000 verzen, d.i. omstreeks een vierde deel van het geheele
omvangrijke werk. Spr. bepaalde zich thans tot het behandelen van een deel van
hetgeen voor eene dergelijke bewerking noodzakelijk is en van datgene waarop de
toekomstige uitgever zal hebben te letten, nl. de vormveranderingen, die de rijmen
onder de willekeurige hand van den afschrijver hebben ondergaan. In het bijzonder
ging hij na eene reeks van eigenaardige Mnl. woorden en uitdrukkingen, die in den
tekst zijn blijven staan daar waar ze door het rijm waren gedekt, terwijl ze op andere
plaatsen, waar dit niet het geval was, òf verknoeid òf door andere vervangen zijn, en
soms ook met het rijmpaar, waarin zij zich bevonden, eenvoudig weggelaten. Een
en ander is wel ook reeds in Spr.'s uitgave der ‘Episodes’ aangeroerd, maar kan uit
den volledigen tekst natuurlijk veel duidelijker worden in het licht gesteld. Als
voorbeelden werden o.a. besproken Mnl. onthier ende, twi, bedi, op hore, noweder,
banderside, ande, in inne e.a. In een volgend opstel zullen worden aangewezen de
willekeurige veranderingen, waarvan de afschrijver zich zelfs niet heeft laten
terughouden door de overweging, dat daardoor het rijm werd in de war gebracht. En
uit den grooten voorraad van deze wijzigingen zal het duidelijk worden hoevele men
er in den tekst zelven zal kunnen verwachten daar, waar niets dan de eenigszins vage
eischen van het metrum heel in zijne willekeurige handelwijze konden tegenhouden.
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In Maart sprak de Heer Dr. E d w . B. K o s t e r over: ‘Gevallen van overeenkomst
in verschillende literaturen’. Spr. begon met enkele opmerkingen over bewuste en
onbewuste navolging, herinnerde aan de afhankelijkheid der Romeinsche schrijvers
van de Grieksche, aan de poging van Edmundson om Miltons afhankelijkheid van
Vondel te bewijzen en de bestrijding van die bewering door Dr. Aug. Müller en Dr.
J.J. Moolhuizen, aan de parallel door Stedman in zijn Victorian Poetry getrokken
tusschen Tennyson en Theocritus, en bracht daarna een en ander in het midden over
de beoefening van de oude klassieke schrijvers, waarbij gewezen werd op Milton,
Shelley, Matthew Arnold, Landor, William Morris, Tennyson, Swinburne, Goethe,
Leconte de Lisle, Vosmaer, die veel aan hun klassieke studiën te danken hadden. Na
een merkwaardige overeenkomst van een gedicht van Baudelaire met versgedeelten
van Gray en Longfellow geconstateerd te hebben, gaf Spr. eene breede rij van door
hem in den loop van zijn lectuur ontdekte overeenkomsten tusschen schrijvers uit
verschillende literatuurperioden. Wat langer stond hij stil bij het door elkander
gebruiken van de begrippen ‘lachen’ en ‘schitteren’, ‘schel klinken’ en ‘schitteren’
bij verschillende schrijvers - daarbij wijzend op den samenhang tusschen schateren,
schetteren en schitteren - waartoe voorbeelden werden aangehaald uit Homerus,
Hesiodus, Pindarus, Aeschylus, Sophocles, Aristophanes, Horatius, Vergilius,
Catullus, Meleager, Visakhadatta, Eugène Pottier, Schiller en Jacques Perk. Eveneens
werd de beschrijving van zekere physische aandoeningen door een psychische verwekt
nagegaan bij verschillende dichters: Sappho, Catullus, Horatius, Vergilius, Coleridge,
Shelley, Tennyson. Hierna volgde onder meer de vergelijking van gedeelten uit
Swinburne's ‘Atalanta
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in Calydon’ met verzen van Grieksche schrijvers: Homerus, Aeschylus, Sophocles
en Euripides.
Wegens het vergevorderde uur en vermoeidheid van den Spr. moest het overige
gedeelte der voordracht achterwege blijven.
In de vergadering van 8 April sprak de Heer Dr. G.J. B o e k e n o o g e n naar
aanleiding van de fraaie reproductie van het Breviarium Grimani van de Leidsche
firma Sijthoff over Vlaamsche schilderkunst in de middeleeuwen en inzonderheid
over miniaturen. In de laatste jaren is dienaangaande door verschillende geleerden
zeer veel belangrijks aan het licht gebracht. Spr. deelde dus een en ander omtrent de
nieuwe vondsten mede. Vooreerst werd gesproken over den invloed der Nederlandsche
kunstenaars op de kunst in andere landen (inzonderheid in Frankrijk, waar aan het
hof van Koning Karel V en van Jan van Berri, en vooral ook aan dat van de
Bourgondische hertogen, tal van Nederlanders hebben gewerkt) en over den invloed
dien onze kunst van buiten onderging. Daarna werd gehandeld over de quaestie-Hubert
en Jan van Eyck en er op gewezen dat, al is nog niet alles klaar en duidelijk, toch
gebleken is dat de figuur van Hubert van Eyck ten onrechte op den achtergrond was
geschoven. Hierbij werd ook in herinnering gebracht van welk belang de miniaturen
uit de onlangs zoo noodlottig vernietigde Heures de Turin voor deze vragen zijn.
Vervolgens gaf Spr. een kort overzicht van de ontwikkeling der
miniatuur-schilderkunst en sprak hij inzonderheid over de wijze waarop de
handschriften van miniaturen werden voorzien. Daarbij wees hij er o.a. op dat de
versiering van een kostbaar boek doorgaans door verschillende handen werd
uitgevoerd; dat de verluchters gebruik maakten van voorteekeningen van anderen
(ontwerpen
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die in hun atelier voorhanden waren of hun van elders werden toegezonden), zoodat
de miniaturen van denzelfden verluchter een groot verschil in stijl kunnen vertoonen;
hoe de verluchters handwerkers waren, die met leerlingen en knechts werkten, en
hoe in de 15de en 16de eeuw de Vlaamsche miniaturen, geheel Europa door, op hoogen
prijs werden gesteld. Er zijn dan ook tal van voortbrengselen dezer kunst bewaard
gebleven, en daarvan is een der meest beroemde het brevier van den Kardinaal
Grimani te Venetië. Dit heeft reeds tot veel onderzoek aanleiding gegeven, maar de
vragen die het den kunsthistoricus stelt zijn nog niet opgelost. Zij werden door Spr.
kort besproken: Wie heeft het kostbare boek laten maken? Wie zijn de kunstenaars
die het versierden? Door Spr. werd natuurlijk ook gewezen op de groep van fraaie
handschriften waarmede dit Breviarium samenhangt blijkens overeenstemmende
miniaturen. Ten slotte stelde Spr. in het licht van hoeveel waarde voor de
kultuurgeschiedenis het prachtige brevier is.
In de vergaderzaal was eene kleine tentoonstelling van afbeeldingen naar miniaturen
en schilderijen ingericht. Er waren ook een aantal nog niet verschenen platen uit het
Breviarium Grimani, daartoe bereidwillig door de firma Sijthoff ter beschikking
gesteld.
In de Maandvergadering van 6 Mei werd geene voordracht gehouden. Volgens de
Wet werd zij bestemd tot het voorbereiden en regelen der werkzaamheden dezer
Jaarlijksche Vergadering.
In de vorige Jaarvergadering werd bericht, dat aan de Maatschappij een legaat was
besproken door den Heer J.B. van IJsseldijk, overleden te Amsterdam 21 April 1902,
nl. eene verzameling genealogieën in handschrift
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van de familiën Kamferbeek, Ferguson, Van IJsseldijk e.a., welk legaat echter nog
niet kon worden afgegeven, daar de geldigheid van het testament door de wettige
erfgenamen werd betwist. Sedert zijn die bezwaren blijkbaar opgeheven, want onlangs
zijn de papieren ontvangen en door het Bestuur in dank aanvaard ter plaatsing in de
bibliotheek.
Deze ontving nog eene andere merkwaardige aanwinst uit de nalatenschap van
ons op 7 Juni 1903 overleden medelid den Heer H. de Jager, nl. zijne groote en rijke
verzameling betreffende Bilderdijk. Zoo aanstonds zal de Bibliothecaris U hieromtrent
nadere mededeelingen doen; maar reeds hier behoort te worden verklaard, dat zulk
een bewijs van belangstelling en vrijgevigheid door het Bestuur en zeker door U
allen hoogelijk gewaardeerd wordt en dat aan Mevrouw de Wed. De Jager voor dit
geschenk namens haren overleden echtgenoot aangeboden, hartelijke dank
verschuldigd is.
Omtrent de uitgaven dit jaar door de Maatschappij tot stand gebracht, valt in de eerste
plaats te vermelden, dat de Handelingen en Mededeelingen met de Levensberichten
in October konden worden rondgezonden. In de Handelingen zijn opgenomen de
voordrachten van den Heer G.F. Haspels ‘Taalvirtuoos of Apostel?’, van den Heer
Dr. P.J. Blok over ‘Het archief van prins Willem IV’ en van den Heer Mr. J.A. Feith
over ‘Contracten van correspondentie in Stad en Lande’, waardoor deze bundel voor
velen belangrijk is mogen worden. Genoemde heeren en zij die zich met het schrijven
der Levensberichten van afgestorven medeleden belastten, hebben aanspraak op dank
voor hunne welwillendheid.
De uitgave van merkwaardige oude Nederlandsche
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Vo l k s b o e k e n wordt met kracht voortgezet, dank zij vooral de toewijding en de
werkzaamheid van den Heer Dr. G.J. Boekenoogen, die zelf drie nieuwe deeltjes
bewerkte, nl. II. Historie van Floris ende Blancefleur; IV. Historie vanden Reus
Gilias en VI. Historie van Jan van Beverley, terwijl de Heer Dr. E.T. Kuiper zijne
bewerking voltooide van het Vde deel, de Historie van Malegijs. Over het verschijnen
van andere nog voorbereide of nagenoeg voltooide Volksboeken zal het jaarverslag
van de Commissie voor Taal- en Letterkunde nadere mededeelingen bevatten.
Van de reeds vroeger besproken uitgave der M i d d e l n e d e r l a n d s c h e
M a r i a l e g e n d e n , verzameld en bewerkt door den Heer Dr. C.G.N. de Vooys,
kon het tweede deel verschijnen met eene uitvoerige inleiding op het geheele werk.
De Heer De Vooys heeft hiermede aan alle beoefenaars van het Middelnederlandsch
en van het godsdienstig leven in de middeleeuwen een gewichtigen dienst bewezen
en zonder twijfel heeft de Maatschappij een nuttig werk verricht door de geldmiddelen
voor deze belangrijke uitgave te verstrekken.
Van eene oudere uitgave vroeger door de Maatschappij tot stand gebracht, den
C a t a l o g u s der bibliotheek, moet worden vermeld, dat de voorraad nog beschikbare
exemplaren sterk begint te minderen. Vooral van het eerste gedeelte, de beschrijving
der handschriften, zijn nog slechts weinig exx. over. In verband hiermede en met het
oog op art. 10 der Wet heeft het Bestuur exemplaren zonder hat gedeelte
‘handschriften’ laten binden en heeft het de nieuwbenoemde Leden in de gelegenheid
gesteld deze in plaats van volledige exx. te ontvangen voor den evenredig
verminderden prijs van 7 in plaats van 9 gulden. Verscheidene Leden hebben hiervan
gebruik gemaakt.
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De reeds vroeger herhaaldelijk behandelde zaak van een nieuw biografisch
woordenboek der Nederlanden werd ook dit jaar ter sprake gebracht, naar aanleiding
eener vraag van den Heer W. Meijer, die in de Maandvergadering van Mei met
aandrang wees op de wenschelijkheid zulk een hoognoodig werk niet lang meer uit
te stellen. De Voorzitter verklaarde opnieuw, dat zoowel hij persoonlijk als ook het
geheele Bestuur en de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde ten volle
overtuigd waren van het groot nut en de noodzakelijkheid van een dergelijk werk.
Onder verwijzing evenwel naar hetgeen in de vorige Jaarvergadering is medegedeeld1,
kon hij slechts bevestigen, dat de toen genoemde bezwaren nog steeds blijven bestaan:
nog steeds is het niet gelukt den man te vinden die bevoegd en geneigd zou zijn zich
aan het hoofd der zaak te stellen en de verantwoordelijkheid op zich te nemen.
Tegenover de groote, reeds vermelde aanwinst van Leden staat een verlies in den
loop des jaars geleden. Zestien gewone en zes buitenlandsche Leden zijn ons door
den dood ontvallen. Hunne namen zijn U zooeven door den Voorzitter in herinnering
gebracht.
Op dit oogenblik telt de Maatschappij 3 Eereleden, 441 ‘gewone’ Leden in
Nederland, 9 in de Koloniën, 6 in het Buitenland en 166 ‘buitenlandsche’ Leden,
van welke 34 de rechten en verplichtingen der gewone Leden aanvaard hebben.

1

Handelingen 1902-1903, blz. 70-71.
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Aanhangsel. (Zie hiervóór blz. 33). [Zuid-Afrikaansche Taalbond]
Vereenvoudiging van de schrijftaal [in Zuid-Afrika]
A. ALGEMEENE BEGINSELEN.
1. Deze Commissie, die de verschillende richtingen in verband met de Nederlandsche
taal hier te lande vertegenwoordigt, is van oordeel, dat onze volksaard en
landsomstandigheden een merkbaren en onvermijdelijken invloed uitoefenen op den
vorm der taal.
2. Zij spreekt 't tevens als haar vaste overtuiging uit, dat de tijd gekomen is om te
onderzoeken welke wijzigingen door algemeene samenstemming kunnen worden
aangebracht, beide bij wijze van vereenvoudiging van de spelling en grammatica,
en in het gebruik van woorden, woordvormen en uitdrukkingen, die, ofschoon in
Nederland ongewoon, hier algemeen bekend zijn.
3. Zij meent echter, dat men in dezen met de meeste behoedzaamheid en volgens
algemeen erkende beginselen behoort te werk te gaan, en dat daartoe dient te worden
vastgesteld,
a. dat men 't zich geenszins ten doel stelt, een nieuwen taalvorm te scheppen, doch
veeleer slechts datgene zoekt te erkennen, wat in den geest van ons volk reeds lang
leeft, en tot op zekere hoogte burgerrecht heeft erlangd;
b. dat men geen wijzigingen verlangt, die noodzakelijk afbreuk moeten doen aan
de schoonheid, kracht en sierlijkheid der Nederlandsche taal;
c. dat men, derhalve, zoeken zal, bovengenoemd doel op zoo'n wijze te
verwezenlijken, dat men zich voortdurend met vrucht kan blijven bedienen van de
literatuur van Nederland;
d. dat men niet meent, al wat tot deze zaak behoort, meteen te kunnen afdoen,
maar veel zal moeten overlaten aan de verdere, vrije ontwikkeling der Nederlandsche
taal in ons land, en daarom, door samenstemming op hoofdpunten alleen voorzichtig
invloed wenscht uit te oefenen;
e. dat men, derhalve, in de eerste plaats het oog heeft op die veranderingen en
vereenvoudigingen, die in de algemeene spreektaal van Nederland reeds lang bestaan
en, tot op zekere hoogte, ook in de schrijftaal burgerrecht hebben erlangd, om daarvan
gebruik te maken voor zoo verre ze ons van dienst kunnen zijn;
f. dat men echter daartoe den steun en de goedkeuring verlangt van lichamen en
personen in Nederland, die in taalzaken met gezag kunnen spreken.
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4. Zij sluit zich intusschen bij geen taalkundige richting of partij in Nederland aan,
en bedoelt ook niet, dat zoodanige lichamen en personen door met het oog op
Zuid-Afrika een en ander goed te keuren, moeten worden geacht, zich bij de eene of
andere richting of partij aangesloten te hebben.

B. VOORSTELLEN.
I. Spelling.
1. Lange of gerekte klinkers worden in open lettergrepen nooit, in gesloten lettergrepen
steeds door het dubbele letterteeken aangeduid: na, nu, zo, zodanig, jaar, mv. jaren,
uur, mv. uren, derhalve ook, heer, mv. heren, preek, mv. preken, oor, mv. oren, (ik)
geloof, mv. (wij) geloven, enz.
Aanm. 1. Waar de duidelijkheid zulks vereischt, wordt een accentteeken gebruikt,
in gevallen als: bedélen (bedeelen) ter onderscheiding van bédelen, betéren (beteeren)
ter onderscheiding van béteren, enz., evenals het gebruik van een accent nu vrij staat
in vormen als béving naast beving (van bevangen), ónderhouden naast onderhóuden,
óverwegen naast overwégen, enz.
Aanm. 2. In vreemde woorden staat het gebruik van een accent eveneens vrij:
dominé, comité, enz.
2. Evenwel wordt op 't eind van eenlettergrepige woorden en in de daaruit
voortgekomen afleidingen en samenstellingen, alsmede in woorden, die door
samentrekking ontstaan zijn, steeds ee geschreven: twee, tweede, zee, zeevaart, mee,
enz.
3. Waar in de beschaafde uitspraak de n als tusschenletter in samenstellingen niet
wordt gehoord, wordt ze ook niet geschreven, dus: boerewoning, hondehok,
paardeberg, enz.; daarentegen schrijft men de n wel in wagenhuis (vgl. K.H.
wáenhuis), ogenblik (K.H. óenblik en oomblik), goedendag (K.H. goeindag), enz.
4. In samenstellingen schrijft men de s op 't eind van een lettergreep niet, als het
volgende lid met s begint, dus: handelschool, zondagschool, volkstem, volkstam, enz.

II. De Buiging.
1. De tweede naamval op s wordt zooveel mogelijk alleen daar geschreven, waar hij
ook in de beschaafde spreektaal gehoord wordt:
a. in eigennamen en de als zoodanig beschouwde woorden vader, moeder, enz.,
als het regeerende znw. volgt: moeders boek, vaders hoed, enz.;
b. bij zelfstandig gebruikte bnw. in het onz. na iets, niets, enz. niets kwaads, veel
zoets, enz.
2. Het gebruik van de verouderde genitiefsvormen bepaalt zich uitsluitend tot de
verheven spreektaal, de taal der gebeden en van den kansel. Overigens vindt men in
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bogen vormen alleen waar zulks om den stijl en vooral ter wille van de afwisseling
noodig of wenschelijk wordt geacht.
Hierom schrijve men in den 3. en 4. nv. enkv. zooveel mogelijk de vormen zonder
n.
3. De vormen een, geen, mijn, zijn, haar, hun, uw mogen voor alle geslachten en
naamvallen, enkel- en meervoud, worden gebruikt: ik heb een trouwen vriend; zij
heeft geen enkelen vijand; eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd
worden, enz.
4. Bij de bez. vnw. en de telwoorden wordt de meervouds-n slechts dan gebezigd,
wanneer er sprake is van personen: de mijnen en de uwen; vele eersten zullen de
laatsten zijn.

III. De Geslachtsonderscheiding.
1. Alles wat zich niet onderscheidt door het lidwoord het, wordt in alle naamvallen,
enkel- en meervoud, voorafgegaan door de.
2. Mannelijk zijn voor het taalgevoel:
a. de namen van mannelijke personen: koning, man, enz.
b. de namen van mannelijke dieren, als er een afzonderlijke naam voor het wijfje
bestaat: leeuw, haan, enz.
c. de woorden mensch en hond.
3. Vrouwelijk zijn voor het taalgevoel:
a. de namen van vrouwelijke personen: koningin, vrouw, enz.
b. de namen van vrouwelijke dieren: leeuwin, hen, enz.
4. Alle overige znw., behalve de onzijdige, nemen steeds de voor zich als bepalend
lidw. in alle naamv., enkel- en meervond.
Voor o n s taalgevoel zijn ze echter n i e t mannelijk of vrouwelijk, maar onzijdig,
gelijk uit onderstaande voorbeelden genoegzaam blijkt:
Is de koffie zoet genoeg? Ja, ik vind dit (het) reeds te zoet naar mijn smaak.
Waar koopt u die wijn? Dit (het) is heel goed.
Wij kunnen de azijn, die wij gisteren hier gekocht hebben, niet gebruiken; dit (het)
is veel te zuur.
Waar heb-je die pen gekocht? Ik heb dit (het) bij Juta gekocht.
Waar heb-je de inkt gezet? Ik heb dit (het) op de tafel gezet.
De Commissie spreekt 't als zijn overtuiging uit, enz.

IV. De Voornaamwoorden.
1. De zwakke of onbetoonde vormen der vnw. worden steeds gebruikt, waar geen
nadruk vereischt wordt: me naast mij, ze naast zij of haar, we naast wij, 't naast het,
enz. Eveneens wordt in de uitspraak streng onderscheiden tusschen een ('n), eng. a,
en één, eng. one.
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meerv. volge men al meer en meer de beschaafde spreektaal:
gij of ge wordt in de beschaafde spreektaal nooit gezegd, komt, evenals thou in 't
Eng., alleen voor in de taal der gebeden en van den
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kansel, wordt, als men tot zijn meerdere of vreemden spreekt door u, en in de gewone
omgangstaal door jij, je, meerv. jullie vervangen.
3. Het weglaten van het bepalend lidw. vóór de bez. vnw. zelfstandig gebruikt,
worde niet als fout gerekend: dit is (het) mijne, of van mij, (het) zijne, of van hem,
enz.
4. Aan te bevelen is het gebruik in de schrijftaal van uitdrukkingen als Jan z'n
hoed; moeder haar doek; wie z'n boek heb-je daar?; de dominé z'n eerste preek, enz.
5. Hun mag niet in plaats van hen, maar ze mag in plaats van beide staan: ik heb
't hun of ze gezegd; ik heb ze of hen niet gezien, enz.
6. Hun mag wèl, naast haar, als meervoudsvorm van haar gebezigd worden vóór
vrouwelijke znw.: gelijk de oogen der dienstmaagden zijn op de hand (harer, hunner)
van haar of hun vrouwen, enz.

V. De Vervoeging der w.w.
1. De aandacht van onderwijzers wordt bepaald bij de volgende tafel van vervoeging
der hulpwerkwoorden:
1. Zijn.
Onv. tegenw. tijd:
Enkel1. ik ben

Meervoud.
wij, we zijn

2. u bent, is; jij, je bent

u zijt; jullie zijt, zijn

3. hij is

zij, ze zijn.

2. Hebben.
1. ik heb

wij, we hebben

2. u heeft (hebt); jij, je hebt

u hebt, jullie hebt, hebben

3. hij heeft

zij, ze hebben.

3. Zullen.
1. ik zal

wij, we zullen

2. u zal (zult); jij, je zult

u zult

3. hij zal

zij, ze zullen.

enz. enz.
Aanm. De vormen met gij mogen wel geschreven worden, maar komen in de
spreektaal, behalve in deftigen stijl, in de taal der gebeden en van den kansel, niet
voor.
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2. In den onv. verl. tijd van alle werkwoorden zijn de vormen van den 2. persoon
enkv. geheel verdrongen door die van den 1. en 3. persoon: derhalve mist de tweede
persoon de t: u of je nam, kreeg, sprak, trok, enz.
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3. Bij inversie valt de t van den 2. persoon altijd, ook in den onv. tegenw. tijd weg:
ben-je, heb-je, zul-je, zal-je, ging-je, loop-je, enz.
4. Voor de aanvoegende wijs worden ook in de schrijftaal de vormen der
aantoonende wijs gebruikt: ik hoop, dat het regent of zal regenen.
Ook de optatief wordt meestal vervangen door den onv. tegenwoordigen of
toekomenden tijd: ik wensch, dat ze komt of zal komen.
Alleen in verheven taal, b.v. van den kansel, blijven de vormen met e: de Heere
zegene U en behoede U, enz.

VI. De Woordenkeus.
Geloorloofd is het gebruik van woorden, woordvormen en uitdrukkingen, die, hoewel
ongewoon of zelfs geheel onbekend in het Nederlandsch, hier algemeen gangbaar
en geldig zijn. Deze zijn:
a. woorden, die voortleven in hun oorspronkelijken (17de eeuwschen) vorm en
beteekenis;
b. woorden, die voortleven met gewijzigde beteekenis;
c. woorden en uitdrukkingen, die, naar het karakter van ons volk en den aard van
het land, ontstaan zijn, en,
d. woorden en uitdrukkingen, die aan vreemde talen ontleend zijn en door iedereen
gebruikt en begrepen worden.
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Bijlage III. Verslag van den bibliothecaris.
Dames en Heeren!
Gelukkig acht ik mij, nu ik wederom de eer mag hebben, U het een en ander over
onze Bibliotheek mede te deelen, dat ik evenals vroegere jaren niets dan goeds van
haar te zeggen heb. Vele en belangrijke geschenken mocht ik ontvangen; vele
aankoopen konden geschieden, en het letterkundig verkeer met 170 binnen- en
buitenlandsche Genootschappen en Maatschappijen vond geregeld plaats en verrijkte
onze boekerij met een groot aantal vervolgwerken.
Onder de zoo welkome geschenken noem ik U in de eerste plaats, dat van Mevrouw
de Weduwe H. de Jager geb. Lely, te 's-Gravenhage, die ter gedachtenis aan haar
echtgenoot, ons betreurd medelid H. de Jager aan ons schonk zijne bekende
verzameling oorspronkelijke uitgaven der werken van Bilderdijk, niet minder dan
248 deelen uniform gebonden; verder eene groote menigte brieven en handschriften
van hem, en een groot aantal brieven van Nederlandsche geleerden aan den Heer de
Jager over Bilderdijk, benevens twee Alba Amicorum, een van F. Dobbrauski van
1777, waarin gedichten van: De Lannoy, R. Feith, Bilderdijk, e.a., keurig gebonden,
en een van Bilderdijk, getiteld ‘Vriendenrol’, van 1781, dus toen hij
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25 jaar oud en student te Leiden was. Daarin komen voor gedichten van zijne vrienden,
B. de Bosch, Jan de Kruyff, W.J. Spaan, J. van Hoogstraten, G. Beijer, e.a. allen zóó
vol lof en vleitaal over Bilderdijk, dat deze zelf in zijn eigen ‘Vriendenrol’ een blad
invulde en schreef:
Genoeg gevleid, ja al te veel!
Den dwaas vermaak' dit laf gestreel,
In God en waarheid is mijn lust
Bij dezen vindt de boezem rust.

De overige blaadjes bleven daarna oningevuld.
Verder is daarbij eene portefeuille met gedichten van zijn vader Dr. Jan Bilderdijk,
allen gelegenheidsgedichten op bijzondere personen, in klein getal gedrukt en
bijgevolg moeilijk verkrijgbaar, benevens een groot aantal fraaie portretten van
beroemde personen, met daaronder gegraveerde dichtregelen van Bilderdijk enz.
Voeg ik nu nog daarbij, dat in deze verzameling ook voorkomt eene menigte portretten
van Bilderdijk zelf, allen in fraaie exemplaren en afzonderlijke afdrukken der in zijne
gedichten voorkomende vignetten, dan geloof ik dat ik U eenig denkbeeld zal gegeven
hebben van de waarde dezer verzameling, waaraan de geachte geefster voorzeker
geen betere bestemming kon geven dan haar te schenken aan onze Maatschappij. Natuurlijk zijn een groot aantal der dichtwerken reeds in ons bezit, die worden als
duplicaat verwijderd, maar de collectie De Jager blijft in haar geheel; daaraan zal,
zoodra ik haar zal gecatalogiseerd hebben, eene eereplaats gegeven worden in onze
Bibliotheek, naast het Museum Catsianum, ter blijvende herinnering aan ons betreurd
medelid H. de Jager, die, èn door zijne verzameling, èn door zijne menigvuldige
studiën over Bilderdijk zooveel bijgedragen heeft tot vermeerdering van den roem
van onzen vermaarden landgenoot.
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Verder ontvingen wij een legaat van iemand die nooit lid onzer Maatschappij geweest
is, zelfs nooit met haar in eenige betrekking gestaan heeft, zooals reeds verleden jaar
in het Verslag van onzen Secretaris voorloopig medegedeeld werd. De heer J.B. van
Ysseldijk overleden te Amsterdam, 21 April 1902 vermaakte ons in zijn testament
‘de genealogieën in handschrift van de familieën Bernard, Ferguson, Kamferbeek,
van Leendt, Schnitzler, van Ysseldijk, de correspondentie van Abraham Tierens met
Scheltus van Kamferbeek, de genealogie van Scheltus enz.’, een heuglijk bewijs dat
onze Maatschappij ook buiten den kring der leden haar vrienden heeft.
Ruim 100 leden en andere belangstellenden schonken ons hunne nieuwe uitgaven
of aan onze verzameling nog ontbrekende werken. Daaronder noem ik vooral ons
buitenlandsch lid, den Hertog de Loubat die ons wederom verraste met een kostbaar
facsimile van een oud-mexicaansch handschrift vol illustraties, voor zijne rekening
uitgegeven en niet in den handel verkrijgbaar. De ‘Vereniging tot vereenvoudiging
van onze schrijftaal’ zond ons een compleet ex. van 't door haar uitgegeven tijdschrift
en een ex. van al de door haar verspreide geschriften en propagandablaadjes. De
titels der overige ontvangen boeken en de namen der geëerde gevers zullen volgens
gewoonte in de bijlage tot dit Verslag afgedrukt worden.
Evenzoo zal dit geschieden met de titels der gekochte boeken. Daarvan wil ik nu
slechts mededeelen dat o.a. aangekocht werd een buitengewoon compleet ex. der
talrijke boeken en tijdschriftartikelen van onzen bekenden taalkundige Dr. A. de
Jager, door zijn zoon H. de Jager met veel piëteit verzameld en gelijkvormig gebonden
in 49 deelen, met ingevoegde portretten, recensiën, brieven enz.;
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een ex. van het kostbare plaatwerk Amsterdam in de 17de eeuw, 3 dln. Ook kocht ik
een volledig ex. van het fraaie tijdschrift: De Aarde en haar volken, waarnaar ik reeds
lang gezocht had en dat ik nu voor een zeer matigen prijs machtig werd. Een aantal
romans uit de 18de eeuw werd eveneens door aankoop bij onze verzameling gevoegd,
en onze merkwaardige collectie oude kinderboekjes werd ook door aankoop en
geschenken belangrijk vermeerderd.
Behalve met de collectie Bilderdijk en De Jager werd, door al die geschenken en
aankoopen onze bibliotheek vermeerderd met 282 boeken, 72 overdrukjes en de
vervolgen van 225 tijdschriften en Genootschapswerken. De groote rijkdom van deze
laatsten bleek opnieuw toen ik verleden jaar ten behoeve der Universiteits-Bibliotheek
eene lijst samenstelde der aldaar te raadplegen periodica, en waarin niet minder dan
2200 tijdschriften enz., waaronder ook die behoorende aan onze Maatschappij,
vermeld werden. Deze lijst, gedrukt, op ruime schaal onder belangstellenden verspreid,
trok in hooge mate de aandacht, en deed het gebruik dat van onze tijdschriften gemaakt
wordt, zeer toenemen.
Vermeld ik nu ten slotte dat het gebruik onzer boekerij in de Leeszaal der
Universiteits-Bibliotheek steeds toeneemt; dat de redactie van het Woordenboek
voortdurend honderden boeken raadpleegt, en 23 handschriften en 3077 boeken, 200 meer dan verleden jaar en 1300 meer dan in 1901 - tegen reçu uitgeleend werden,
dan heb ik U het voornaamste over onze bibliotheek medegedeeld en betuig ik U
mijn dank voor de door U aan dit Verslag geschonken 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 1903-1904 met
geschenken hebben vereerd.
1

Dr. P.P. Alberdingk Thijm te Leuven.

2

Ch. R. Bakhuizen van den Brink te
Batavia.

3

C. Bakker te Broek in Waterland.

4

Dr. J.W. van Bart te Utrecht.

5

Joh. H. Been te Brielle.

6

Dr. D.H.G. Bellaard te 's-Hertogenbosch.

7

Mr. N.P. van den Berg te Amsterdam.

8

Dr. A. Bernhardt te Erfurt.

9

L. Bizio te Venetië.

10

Dr. P.J. Blok te Leiden.

11

Dr. G.J. Boekenoogen te Leiden.

12

G.M. Boissevain te Amsterdam.

13

E. de Bom te Antwerpen.

14

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

15

G.H. van Borssum Waalkes te Utrecht.

16

J.H. van den Bosch te Gouda.

17

J. Bouchery te Antwerpen.

18

Dr. D.A. Brinkerink te Bovenkarspel.

19

P. van den Broeck te Hamme.

20

B. Brons Jr. te Emden.

21

C.W. Bruinvis te Alkmaar.

22

Dr. F. Buitenrust Hettema te Zwolle.

23

Commissie der Buma-Bibliotheek te
Leeuwarden.

24

F. Caland te 's-Gravenhage.

25

A. de Cock te Denderleeuw.

26

J. Craandijk te Haarlem.

27

Dr. S. Cramer te Amsterdam.

28

Departement van Binnenlandsche Zaken
te 's-Gravenhage.
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J.L. Dieten Sr. te Rotterdam.

30

N.D. Doedes te Utrecht.

31

S.C. van Doesburgh te Leiden.

32

P.N. van Doorninck te Bennebroek.

33

Dr. A.C. Duker te Haarlem.

34

Dr. Joh. Dyserinck te 's-Gravenhage.

35

G. Edmundson te Southall.

36

J.W. Enschedé te Overveen.

37

D.G. van Epen te 's-Gravenhage.

38

Mej. A. van der Flier te Oegstgeest.

39

P.J. Frederiks te Amersfoort.

40

Dr. H. van Gelder te Utrecht.

41

Gemeentebestuur van Leiden.

42

C.J. Gonnet te Haarlem.

43

Mej. Dr. C.C. van de Graft te Utrecht.

44

Th. Hartkamp te Amsterdam.

45

Dr. J. Heinsius te Gouda.

46

Dr. J. Herderscheê te 's-Hertogenbosch.

47

Dr. D.C. Hesseling te Leiden.

48

Dr. J. Hoeksma te Amsterdam.

49

Hoogheemraadschap van Rijnland te
Leiden.

50

W. Hoogvliet te Nijmegen.

51

Dr. J. de Hullu te 's-Gravenhage.

52

Mevr. Wed. H. de Jager-Lely te
's-Gravenhage.

53

P.H. van der Kemp te 's-Gravenhage.
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54

P.J. Kooreman te Amsterdam.

55

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

56

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

57

Dr. R. Krul te 's-Gravenhage.

58

Dr. P. Leendertz Jr. te Amsterdam.

59

G. Lefèvre-Pontalis te Parijs.

60

Library of Congress te Washington.

61

J.B. van Loenen te Leiden.

62

Hertog F. de Loubat te Parijs.

63

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

64

Ministère des Cultes te Kopenhagen.

65

Dr. P.C. Molhuysen te Leiden.

66

J. Monsma te Witmarsum.

67

Dr. J.W. Muller te Utrecht.

68

Dr. P.L. Muller te Leiden.

69

Mr. S. Muller Fzn. te Utrecht.

70

Dr. G.A. Nauta te Warffnm.

70*

Firma Mart. Nijhoff te 's-Gravenhage.

71

Wouter Nijhoff te 's-Gravenhage.

72

J.A. Ort te 's-Gravenhage.

73

Dr. Mr. J.C. Overvoorde te Leiden.

74

Louis D. Petit te Leiden.

75

Dr. F. Pijper te Leiden.

76

J.B. Planten te New York.

77

M.A.P.C. Poelhekke te Nijmegen.

78

Dr. J. Prinsen J. Lz. te Nijmegen.

79

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

80

Redactie v.d. Bijdragen v. vaderl.
geschied- en oudheidkunde te Leiden.

81

Redactie van De Gids te Amsterdam.

82

Redactie v.h. Jaarboekje Erica.
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Redactie v.h. Noord en Zuid te
Amsterdam.

84

J.H. Riemersma te Giekerk.

85

Rijks-Archief te 's-Gravenhage.

86

Rijks-Universiteit te Groningen.

87

Th. M. Roest van Limburg te Dordrecht.

88

Dr. M. Rudelsheim te Antwerpen.

89

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

90

Arm. Sassen te Amsterdam.

91

Mevr. H. Scheele-van Nederveen te
's-Gravenhage.

92

D.F. Scheurleer te 's-Gravenhage.

93

J.C. van Slee te Deventer.

94

Königl. Staats-Archiv te Stuttgart.

95

J.F.M. Sterck te Amsterdam.

96

Is. Teirlinck te St. Jans-Molenbeek.

97

Mr. A. Telting te 's-Gravenhage.

98

A. Troelstra te Burgwerd.

99

Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam.

100

Dr. J.S. van Veen te Arnhem,

101

Vereniging tot vereenvoudiging onzer
schrijftaal.

102

A. Verwey te Noordwijk.

103

Dr. S.G. de Vries te Leiden.

104

Dr. J.A. Worp te Groningen.

105

Wijlen J.B. van Ysseldijk te Amsterdam.
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Alphabetische lijst der handschriften en boekwerken waarmede de bibliotheek
is vermeerderd1
I. Handschriften.
B i l d e r d i j k (W.), Verschillende handschriften en brieven (52).
Deze zullen in het volgend jaarverslag nader beschreven worden.
G e e l (J.), Brief aan R.C. Bakhuizen v.d. Brink. 8 Maart 1844 (2).
H u y g e n s (C h r i s t .), Brief aan zijn zoon Const. Huygens, 12 Dec. 1622.
J a g e r (A. d e ), Prijsverhandeling van 1827.
Genealogieën van de familiën Bernard, Boursse, Ferguson, Kamferbeek, van
Leendt, Schnitzler, van Ysseldijk, de correspondentie van Abraham Tierens met
Scheltus van Kampferbeek, de genealogie van Scheltus enz. (105).

II. Boeken.
Aarde (De) en haar volken. 1865-98. Met Register 1866-89. Haarl. 1865-92. 34 dln.
Adelsboek (Nederlandsch) 1903 [uitg. d.D.G. v a n E p e n ]. 's Hage 1903 (37).
A l b e r d i n g k T h i j m (P.P.), Middeneeuwen. Gent 1903 (1).
Album-Kern. Opstellen geschr. ter eere van H. Kern. Leid. 1903 (32).
Amsterdam in de XVIIe eeuw. Afl. 1-24. 's-Grav. 1899-1904.
d'A r b e z (ps. van J.F. v a n O o r d t ), Aan Tafelbaai's strand. Amst. 1903 (47).
A r k e l (G.v.) en A.W. We i s s m a n , Noord-Hollandsche oudheden. VI. Amst.
1903.
Av e l l a n e d a (A.F. d e ), Nieuwe Avonturen v. Don Quichot. Utr. 1706.
Bastaardwoorden en ie-spelling. 1902 (101).
B e e k m a n (A.A.), Iets over onze groote rivieren. De Maas. Amst. 1904..
B e e n (J o h . H.), The History of a dutch Boy. Transl. by R. A c t o n Amst. 1903
(5).
B e e n (J o h . H.), Uit de Gedenkschriften van een schooljongen door H. E b e n .
Amst. 1903 (5).
B e l l a a r d (D.H.G.), G.v.d. Schueren's Teuthonista. 's-Hert. 1904 (6).
B e r g (N.P.v.d.), Uit de dagen der Compagnie. Haarl. 1903 (7).
B i b l i a , dat is de gansche Heilige Schriftuur in de thans gangbare taal
overgebracht door A. K u y p e r e.a. Rott. 1904.
Bibliotheca Reformatoria Neerlandica I. 's-Gravenh. 1904 (27, 75).

1

De cijfers achter de titels geplaatst, verwijzen naar de met diezelfde cijfers gemerkte namen
der schenkers hiervoren op blz. 57 opgenomen. De titels zonder zoodanige cijfers zijn van
boekwerken door aankoop of ruiling verkregen.
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B i l d e r d i j k (W.), Volledige verzameling der oorspronkelijke uitgaven zijner
werken (52).
Deze zullen in het volgend jaarverslag nader beschreven worden.
B j ö r k m a n (E.), Everhards von Wampen Spiegel d. Natur. Ups. 1902.
B l a a u w Azn. (J.), Het Graftermeer in 1845. Wormerv. 1845 (11).
B l i n k (H.), Van Eems tot Schelde. Afl. 6-16. Amst. 1903-4.
B l o k (P.J.), Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis. I. Gron. 1903
(10).
B o c c a t i o (J.), XX Lustighe Historien overgheset d.D. C o o r n h e r t . Uitg.
d.G.A. N a u t a . Gron. 1903 (70).
B o d e n h e i m (N.), In Holland staat een huis. Amst. 1903 (11).
B o d e n h e i m (N.), Het regent, het zegent. Amst. 1903 (11).
B o h n e n s i e g (G.C.W.), Catalogue de la Fondation Teyler. T. III. Harl. 1904.
B o n e b a k k e r (E.), Van een malle Koning en een mooie taal. Gron. 1903 (101).
B o n t (B.J.M. d e ), Geneal. en biogr. mededeelingen over J. Buyck Szn. Amst.
1902 (74).
B o s c h (J.H.v.d.), Taal en spelling en Vereenvoudiging. 's-Grav. 1900. (101).
B o t s (P.M.), Van Erasmus naar Vondel. Haarl. 1892.
B o u c h e r y (J.), Eenige gedichten. Gent 1904 (17).
B o u g h t o n (G.H.) and E.A. A b b e y , Sketching Rambles in Holland. Lond.
1885.
B r a n d t v. D o o r n e (C.P.), De Spreektaalveredelingsbond. Kluchtspel. Amst.
1900 (101).
B r i n k (J. t e n ), Geschiedenis d. Noord-Nederl. letteren. 2e druk. Afl. 21-32.
Rott. 1903-4.
B r o e c k (P.v.d.) en A. d'H o o g e , Kinderspelen uit het land van Dendermonde.
Brecht 1902 (19).
B r o e d e r (J. d e n ), Het ontstaan en de ontwikkeling van Rotterdam. Rott. 1900.
B r o n s J r . (B.), Friesische Namen. - Mittheilungen darüber. Emd. 1878 (20).
Bruiloftsdichten 1691-1755 (91).
B r u i n v i s (C.W.), Archief d. gemeente Alkmaar. Alkm. 1903 (21).
B r u i n v i s (C.W.), De Alkmaarsche Vroedschap tot 1795. Z.p.e.j. (21).
B r u i n w o l d R i e d e l (J.), Voeding en kleeding van schoolgaande kinderen.
Amst. 1903.
B u n j a n (G.), Christens reize in rijm gevolgd door E.J.S. Dev. z.j. (11).
B u r g e r v. S c h o o r l (D.), Chronyk van Medemblik. Amst. 1710.
B u r g h (W. t e r ), Het Gereformeerd Bloemhof. Amst. z.j. (3).
B u s k e n H u e t (C.), Nalezing. Haarl. 1903.
Catalogus der Buma-Bibliotheek. 4de Vervolg. Leeuw. 1904 (23).
Catalogus der Buma-Bibliotheek. d. HSS. d. Universiteits-Bibliotheek te
Amsterdam. III. Schenking Diederichs. Fransche Afd. Amst. 1903 (99).
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Catalogus v. voorwerpen betrekking hebbende op de geschiedenis der firma Joh.
Enschedé & Zonen. Haarl. 1904 (103).
Catechesis d.i. Onderwyslyck gespreck tusschen Vader ende Soon. Z.p.e.j.
C e r v a n t e s (M. d e ), Vermakelijke Minneryen. Vert. d.B.v.d. M e e r . 3e druk.
Amst. 1764. 2 dln.
C o c k (A. d e ) en I. Te i r l i n c k , Kinderspel en Kinderlust. III. Gent 1903 (25,
96).
Codex diplomaticus Lusatiae Superioris II. herausg. v.R. J e c h t . II 4. Görl. 1903.
Codex Vaticanus No. 3773. An old Mexican Pictorial Manuscript publ. at the
expense of H.E. the Duke of L o u b a t . Elucidated by E. S e l e r . Berl. 1902-3. 2
vol. (62).
Comedie (Een) ofte Spel van Homulus met inleiding van J.W.v. B a r t . Utr. 1904
(4).
C o o p m a n (Th.) en L. S c h a r p é , Geschiedenis d. Vlaamsche letterkunde. Afl.
8, 9. Amst. 1903.
C o r n e l i s s e n (P.J.) en J.B. Ve r v l i e t , Idioticon v.h. Antwerpsche dialect.
Afl. 4. Gent 1903.
C o s t e r (S.), Boere-klucht, met inleiding en aanteekeningen van R.K. K u i p e r s .
Amst. 1891 (74).
Daghregister geh. in 't Casteel Batavia 1647-48 bewerkt d.J. d e H u l l u . 's-Grav.
1904 (85).
Daghregister geh. in 't Casteel Batavia Id. 1676 uitg. d.J.A. v a n d e r C h i j s .
Bat.-'s-Grav. 1903.
D a m s t é (P.H.), Feriae aestivae. Acc. II poemata laudata. Amst. 1903.
D e v e n t e r J.Szn. (S.v.), Ter gedachtenis. Zwolle 1839 (74).
Dialogue (The) or communing between Salomon and Marcolphus. Ed. by E.G.
D u f f . Lond. 1892.
D i j k s t r a (R.), Holländisch. Phonetik-Grammatik-Texte. Lpzg. 1903.
D i j k s t r a (W.), Friesch woordenboek. Afl. 18-19. Leeuw. 1904.
D o d g e (W.P.), From Squire to Prince, being a History of the rise of the House
of Cirksena. Lond. 1901.
Doechden (Van den) der ... susteren van diepen veen. Uitg. d.D.A. B r i n k e r i n k .
Afl. 2. Gron. 1903 (18).
D o e f f (H.), Nederland en Zuid-Afrika. Amst. 1903 (103).
D o l l m a y r (V.), Die Sprache der Wiener Genesis. Strassb. 1903.
D u k e r (A.C.), Gisbertus Voetius. II. Leid. 1904 (33).
D u P a r c , 't Kluchtig leven van vrolijke Fransje. Vert. d.D.V.R. Amst. 1643.
D u y s e (F. v a n ), Het oude Nederlandsche lied. Afl. 17-21. 's-Grav. 1903-4.
D y s e r i n c k (J.), Dr. Nicolaas Beets. Haarl. 1903 (34).
D y s e r i n c k (J.), Catalogus der Nicolaas Beets-tentoonstelling. Leid. 1904 (34).
E b b i n g e W u b b e n (C.H.), Over middelnederl. vertalingen van het O.T. 's-Grav.
1903. (103).
E e d e n (F. v a n ), Van de passielooze lelie. Amst. 1901.
E e d e n (F. v a n ), Studies. III. Amst. 1897.
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E l i s a v.S. Te r e s a , Leven van de H. Moeder Teresa van Iesus. Antw. 1632.
E n g e l b e r t s G e r r i t s (G.), Kern van gedenkw. tafereelen uit de Ned.
Geschiedenis. Amst. 1828-36 (11).
E n s c h e d é (J.), Het bedrijf der Enschedé's. Haarl. 1903 (103).
E n s c h e d é (J.W.), De Grassetletter. Amst. 1904 (36).
Epistel totten Friesen bewerkt door G.H.v. B o r s s u m Wa a l k e s . Leeuw. 1903
(15).
Erica. Jaarboekje voor 1904. Amst. 1904 (82).
Festschrift zur Feier d. 25 j. Bestehens d. Städtischen Historischen Museums in
Frankfurt a/M. Frankf. 1903.
F i e l d i n g (H.), Gevallen van David Simple. Amst. 1745. 2 dln.
F l i e r (A.v.d.), Toen de duisternis dreigde. Nijk. 1903 (38).
F o k k e r (M.), Zelandia Illustrata. 3e Vervolg. Middelb. 1902.
Fortidsminder (Nordiske). Hft. 5, 6. Kjobenh. 1901.
F r e n s s e n (G.), Van strijd en vrede. Vert. d.J. H e r d e r s c h e ê . Amst. 1903
(46).
F r u i n (R.), Verspreide geschriften. Afl. 42-49. 's-Grav. 1903-4 (10, 68, 69).
G a l l é e (J.H.), Vorstudien zu einem altniederdeutschen Wörterbuche. Leid. 1903.
G e l d e r (H. v a n ), Algemeene geschiedenis. I. Gron. 1903 (40).
G i l l (A.), Logonomia Anglica herausg. v.O.L. J i r i c z e k . Strassb. 1903.
G i l s e (J. v a n ), Twaalftal leerredenen. Amst. 1860 (11).
G o n n e t (C.J.), Inventaris v.h. Archief d. Heeren en Heerlijkheid van Schagen.
Haarl. 1904 (42).
G r a f t (C.C.v.d.), Middelnederl. Historieliederen toegelicht en verklaard. Epe
1904 (43).
's-Gravenhaegse Extra-Courant 7 Sept. 1772 (61).
G r e v e (H.E.), De bronnen van Carel v. Mander van ‘Het leven der Nederl. en
Hoogd. schilders. 's-Grav. 1903.
G r e y s o n (E.), En Hollande. Juffer Daatje en Juffer Doortje. Brux. 1873 (74).
G r i f f i n (A.P.C.), A list of books on the Philippine Islands. Wash. 1903 (60).
G r o t e f e n d (H.), Der Königslieutenant Graf Thoranc in Frankfurt a/M. Frankf.
1904.
H a m e l b e r g (J.H.J.), De Nederlanders op de West-Indische eilanden. II. Met
documenten. Amst. 1903.
H a m e r (C. d e n ), De Tjandi Mendoet voor de restauratie. Batav.-'s-Grav. 1903.
Handelingen v.h. XXVIe Ned. Taal- en Letterk. Congres te Nijmegen. Nijm. 1902.
Handleiding uitg. d.d. Vereniging tot vereenvoudiging d. schrijftaal. Gron. 1903
(101).
H a r t e n s t e r n (O.), Studien zur Hornsage. I. Heidelb. 1902.
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H a z e l i u s (A.), Sommarbilder frän Skansen. Stockh. 1901.
H a z e l i u s (A.), Vinterbilder frän Skansen. Stockh. 1901.
H a z e l i u s (A.), Minnen frän Nordiska Museet. II. 8-12. Stockh. 1902.
H e e r m a n (F.), Guldene Annotatien. 13e druk. Leeuw. 1661.
H e n d r i c h s (F.). H.J.A.M. Schaepman. Een levensbeeld. Leid. 1903.
H e y m a n (H.E.), Studies in the Havelok-tale. Ups. 1903.
Historie (Dit es de) ende leven van Jan van Beverley. Uitg. d.G.J.
B o e k e n o o g e n . Leid. 1903.
H o e k s m a (J.), Jacobus Bellamy. Amst. 1903 (48).
H o l d e r (A.), Altceltischer Sprachschatz. Lfrg. 15. Lpzg. 1903.
H o l l e c k - We i t h m a n n (F.), Zur Quellenfrage v. Shakespeare's Lustspiel
‘Much Ado About Nothing.’ Heidelb. 1902.
H o o r n b e e k (J o h .), Tractaet van Catechisatie. Leyd. 1654.
H o u g h (P.M.), Dutch Life in town and country. Lond. 1901.
H o o g v l i e t (W.), In ledige uren. Nijm. 1904 (50).
H u l l u (J. d e ), De verovering van het land van Cadzand in 1604. Bresk. 1904
(51).
H u y g e n s (C.), Korenbloemen, III. IV. 3e druk uitgeg. d.J. H e i n s i u s . Zutph.
1904. (45).
H u y g e n s (C.), Kostelick mal en Voorhout. Uitg. d.J. Ve r d a m . 3e druk bezorgd
door P. L e e n d e r t z J r . Amst. 1904 (58).
I b s e n (H.), Peer Gynt. In 't Plattdüts vert. d.B. B r o n s J r . Emd. 1899 (20).
Jaarboek d. Rijks-Universiteit te Groningen 1902-3. Gron. 1903 (86).
Jaarboekje van Alberdingk Thijm voor 1902-4. Amst. 1902-4. 3 dln.
Jaarboekje van Alberdingk Thijm voor 1902-4. (Amsterdamsch) voor 1904. Amst.
1904.
Jaarboekje van Alberdingk Thijm voor 1902-4. (Leidsch) voor 1904. Leid. 1903.
Jaarboekje van Alberdingk Thijm voor 1902-4. (Utrechtsch) voor 1895-1903. Utr.
1894-1902. 9 dln.
J a g e r (A. d e ), Volledige verzameling zijner werken met bijgevoegde brieven,
portretten enz. 49 dln.
J a n s e n (W.P.H.), Het klokkenspel van den Haagschen St. Jacobstoren 's-Grav.
1895.
J a n z o n i u s (J.), Korte beschrijving van Moordrecht. Gouda 1729.
J o u b e r t (J.), Les armoiries de la Rép. Sud-Africaine. Par. 1903 (10)
Kaleidoskoop (De) van Jonas. Dordr. 1842 (11).
K a l f f (S.), Onder een worstelend volk. Haarl. 1899.
K e r n k a m p (G.W.), Van Wagenaar tot Fruin. Haarl. 1903 (103).
K e y s e r (A.), Die öffentlichen Bibliotheken und die schöne Literatur. Coeln
1903 (11).
Kinderboeken uit 't begin der 19e eeuw. 30 stuks.
K l i k s p a a n (ps. v.J. K n e p p e l h o u t ), Studententypen. Leyd. 1841.
K l o o s (W.), Veertien jaar literatuurgeschiedenis. 1880-93. Amst. 1898. 2 dln.
K o k (A.), Tweede Eeuwgetij van Bergens Kerkverwoesting. Alkm. 1774.
K o k (A.S.) en L o u i s D. P e t i t , Multatuliana. Baarn 1903 (74).
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K o l l e w i j n Nzn. (A.M.), Geschiedenis d. Spellingkwestie. Amst. 1896 (101).
K o l l e w i j n Nzn. (R.A.), Onze lastige spelling. Amst. 1891 (101).
K o l l e w i j n Nzn. Opstellen over spelling en verbuiging. Amst. 1899 (101).
K o l l e w i j n Nzn., F. B u i t e n r u s t H e t t e m a en J.J. S a l v e r d a d e G r a v e ,
Nederlandse Woordelijst. Zwolle 1903 (89).
K o n i n c k (L. d e ), Het menschdom verlost. Antw. 1874.
K o n i n c k (L. d e ), Galerij van vaderlandsche tafereelen. Turnh. 1872.
K o n i n c k (L. d e ), Kerk en Paus. Jubelzang. Turnh. 1887.
K o n i n c k (L. d e ), Ode aan Vondel. Turnh. 1879.
K o o r e m a n (P.J.), Nog eens de Koelie-ordonnantie in de Res. Oostkust van
Sumatra. Amst. 1903 (54).
K o s t e r (E d w . B.), Litteratuurtoestanden. ['s-Grav.] 1904 (56).
K o s t e r (E d w . B.), Verzamelde gedichten. Rott. 1903 (56).
L a g e m a n s (E.G.), Recueil de Traités etc. XV, 1. La Haye 1903 (28).
L a z o t t e , De verliefde duivel. Een Spaansch verhaal. Amst. 1792.
Let op de teekenen des tijds. Dev. 1895 (101).
Leven (Het kluchtige) van Don Francisco de Pocoropa. Amst. 1679.
Leven (Het wonderlycke) van Esopus. Amst. z.j. (3).
Leven (Verwonderenswaardig) en bedrijf van Jean Jacques de Berville. Leide
1737 (66).
Lijst van boeken. Leiddraad bij de samenstelling van Volksbibliotheken. Amst.
1904.
Lijst van boeken. (Nieuwe verbeterde) v.d. Namen d. Ambassadeurs ... tot de
generale Vrede te Rijswijk (73).
Lijst van boeken. (Voorloopige) v. Nederlandsche volksnamen voor planten. Z.p.
1904.
L i n c o l n (C.M.), A Calendar of John Paul Jones Mss. in the Library of Congress.
Wash. 1903 (60).
List (De Provencaalsche) en den ongetrouwen bespot. Amst. z.j.
L o u w (P.J.F.), De Java-oorlog van 1825-30. Dl. III. Bat. 1904.
L o v e l i n g (R. en V,), Gedichten. 3e verm. druk. Gent 1889.
L o v e l i n g (R. en V,), Polydoor en Theodoor en andere novellen. Gent. 1883.
L o v e l i n g (R. en V,), (V.), Eene Idylle. Amst. 1893.
L o v e l i n g (R. en V,), Het hoofd van 't huis en andere schetsen. Gent 1883.
L y n n L i n t o n (E.), De ware geschiedenis v. Jozua Davids, vert. d.C.
Vo s m a e r . Leid. 1874 (11).
Mannen (De weerbare) van het Land van Waes in 1480, 1552 en 1558. Gent 1861.
Marialegenden (Middelnederl.), uitg. d.C.G.N. d e Vo o y s . II. Leid. 1903.
M e e s t e r (J. d e ), De menschenliefde in de werken van Zola. Rott. 1903.
M e y e r -L ü b k e (W.), Grammaire des langues Romanes. IV, 1. Tables. Paris
1904.
M i j s (D.), De visch-afslag te Middelharnis. 1597-1856. Sommelsd. [1896].
M.M. Quelques échantillons d'une collection de bévues à propos de 1302. Gand
1903.
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M o n t (P o l d e ) en A. d e C o c k , Zoo vertellen de Vlamingen. Gent 1903 (25).
M o o n s (F.J.), Zedelyck-Vermaek-veld. 2e druk. Antw. 1764.
M o o n s (F.J.), Seedelyck Vermaeck-Tooneel. Antw. 1675.
M o r r e n (T h .), Zorgvliet, Buitenrust en Rustenburg. Amst. 1904.
M u l d e r (P.H.), Handleiding bij het gebruik der vereenvoudigde schrijftaal. Gron.
1903 (101).
M u l t a t u l i [ps. van E. D o u w e s D e k k e r ], Minnebriefe und Millionenstudien
in Auswahl von P. S e l i g e r . Leipz. 1904 (74).
Musyck boeck (Een) van 1572 uitg. d.F. v a n D u y s e . Amst. 1903.
N a n n i n g a U i t t e r d i j k (J.), Een Kamper handelshuis te Lissabon. 1592-1594.
Zwolle 1904.
N i j h o f f (W.), Bibliographie de la Typographie Néerlandaise. Feuilles provisoires.
Livr. 8. La Haye 1903 (71).
N i p p o l d (W.K.A.), Wilhelm III. Prinz von Oranien. Berl. 1900.
[N o l t h e n i u s , H.], Beschrijving en rijen van Vondels Lucifer. Utrecht 1904
(103).
Notulen geh. ter Staten-vergadering v. Holland (1671-75) d.C. Hop en N. Vivien
uitg. d.N. J a p i k s e . Amst. 1903.
Onder Neerlands vlag. Album. Amst. 1899.
Opschriften (Koddige en Ernstige) op Luifels enz. Amst. 1682 (3).
Oranje-Nassau-Mecklenburg-Schwerin. Gedenkboek. Amst. 1901.
O u d e (J.v.d.) [ps. van C.v. N i e v e l t ], Uit de poppenkraam onzer Romantiek.
Leid. 1904 (31).
O v e r v o o r d e (J.C.), Catalogus der Bibliotheek over Leiden. Leid. 1904 (41).
P h i l o l o g u s P h i l i a t r o s à G a n d a , [ps. van J. V i v e r i u s ], De Wintersche
avonden. Amsterd. 1617.
P i e r s o n (A.), Geschriften. 2e Reeks. Afl. 1-5. 's-Grav. 1903-4.
P l a a t s (J.v.d.), S. Gorter's beoordeeling van W. Bilderdijk. Sneek 1870 (11).
P o e l h e k k e (M.A.P.C.), Modernen. Nijm. 1898 (77).
P o e l h e k k e (M.A.P.C.), Het land der zon. Nijm. 1901 (77).
P r e n a u (S.L.), Het nut v.d. zuivere uitspraak d. Nederl. taal. Gent 1903.
R a b e n e r (G.W.), Verzameling van Hekelschriften. I. 2e druk. Amst. 1766 (11).
Rapport over den arbeid door leerplichtige kinderen. Utr. 1904.
Records (Ecclesiastical). State of New-York. Publ. by H. H a s t i n g s . Vol. I-IV.
Albany 1901-4 (76).
Regestes des Evèques de Thérouanne in 500-1553 publ. p.O. B l e d . I 2. St. Omer
1903.
Register van Leenaktenboeken van Gelre en Zutphen. IV. Arnh. 1903.
R e i n i u s (J.), On transferred appellations of human beings chiefly in English
and German. I. Göteb. 1903.
Reisfragmenten (Eenige) en Anecdotes. Amst. 1795.
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R i t c h i e (G.R.), A list of Lincolniana in the Library of Congress. Wash. 1903 (60).
R o c q u a i n (F.), Funérailles de M.A. Lefèvre-Pontalis. Discours. Paris 1903
(59).
R o e s t v. L i m b u r g (Th. M.), Het Kasteel van Breda. Afl. 1-5. Schied. 1904.
R o e s t v. L i m b u r g (Th. M.), Feestrede bij het 75-jarig bestaan der Koninkl.
Militaire Akademie. Breda 1903 (87).
R o e v e r (N. d e ) en G.J. D o z y , Het leven onzer voorouders. Afl. 59-62. Amst.
1903-4.
R o o i j e n (A.J.S. v a n ), Het Burgemeestersambt te 's-Gravenhage. 's-Hage 1895.
R u d e l s h e i m (M.), Peter Benoit-nummer van Kunst en Letteren. Antw. 1903
(88).
S c h a e p m a n (H.J.A.M.), Menschen en boeken. V. Utr. 1903.
S c h a r r o n , De kluchtige Romant, vert. d.N. H e i n s . Leeuw. 1762. 2 dln.
S c h a r t e n (C.), Guido Gezelle. Amst. 1903 (11).
Schetskaarten (Historisch-statistische). No. 8, 12, 17, 22.
S c h e u r l e e r (D.F.), Catalogus zijner Muziekbibliotheek. Vervolg. 's-Grav. 1903
(92).
Schutterspel (Nieuw Nederl.). Met speelregels. Amst. 1830 (11).
S h a k e s p e a r e (W.), De Koopman v. Venetië, vert. d. E d w . B. K o s t e r . Rott.
1903 (56).
S l e e (J.C. v a n ), Franciscus Martinius, Predikant te Epe. 1638-53. Dev. 1904
(93).
Spar en Hulst. Redact. M. E m a n t s en F. S m i t K l e i n e . 's-Grav. 1872.
S p e c x (J.), Rym verhael over de geboorte Christi. Gorinch. 1660.
Stadrecht van Grafhorst en Wilsum, uitg. d.A. Te l t i n g . Zwolle 1903 (97).
S t a m p e r i u s (J.), Bij de kroning onzer Koningin. Amst. 1898 (74).
S t a r i n g (A.C.W.), Poezie uitg. d.J.H.v.d. B o s c h . 3e druk. Zwolle 1903 (16).
Student (De dwaalende) of de snaaksche Dominé. Dordr. [1740].
Studenten-Almanak (Utrechtsche) voor 1889, 1894-1903. 11 dln.
Swanneblummen. Jierboekje for 1904. Ljouw. 1903.
Ta m m (F.), Etymologisk Svensk Ordbok. 6. Stockh. 1903.
Te i r l i n c k (Is.), Reinaert en Rabelais. Gent 1904 (96).
Teunis bruyloft oft Hoogh-tiidt. Zutph. 1634.
T r o e l s t r a (A.), Stof en methode der Catechese in Nederland vóór de Reformatie.
Gron. 1903 (98).
Uitlegging d. glazen binnen de St. Janskerk te Gouda. 1807 (11).
Urkundenbuch (Wirtembergisches). Bd. VIII. Stuttg. 1903 (94).
Vereenvoudiging. Jrg. II-VII (101).
Verslag der Gemeente Leiden over 1902 (41).
Verslag d. Rijkspostspaarbank over 1902 (90).
Ve r w e y (B.), Christelijke droefheid en troost. Amst. 1821 (11).
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Ve r w i j s (E.) en J. Ve r d a m . Middelnederl. Woordenboek V, 15-18, VI, 1. 's-Grav.
1903-4 (70*).
V l o t e n (G. v a n ), Sprinkhaansnek 14 Dec. 1900 (65).
Vo e t (P.), Origine, progres et gestes memorables des Seigneurs de Brederode.
Trad. par B. P a i l h o t . Amst. 1663.
Volksalmanak (Groninger) voor 1904. Gron. 1903.
Volksalmanak (Nieuwe Drentsche) voor 1904. Ass. 1904.
Voorstellen tot vereenvoudiging v.d. schrijftaal. Zutph. 1895 (101).
Vos Reynaerde (Van den), uitg. d.F. B u i t e n r u s t H e t t e m a en J.W. M u l l e r .
I. Tekst. Zwolle 1903 (22, 67).
We v e l i n c h o v e n (I.V.), Elpenor en Rodope. Bly-eyndich Spel. Gorinch. 1643.
W i j b r a n d s (C.N.), Het Menniste zusje. [Nummers v.d. Zondagsbode 1901-3]
(11).
W i l d e m a n (G.), Aanteekeningen uit de Rentmeestersrekeningen d. Groote kerk
te 's-Gravenhage. 's-Hage 1902.
W i m m e r (L.F.A.), Danske Runnemindesmaerker. IV, 1. Köbenh. 1903-4 (64).
Wörterbuch (Deutsches). X, 11, 12, XIII, 3. Leipz. 1903-4.
X, 11, 12 bearb. von M. H e y n e .
XIII, 3 bearb. von K.v. B a h d e r .
Wo l f f (B) en A. D e k e n , Brieven uitg. d.J. D y s e r i n c k . Afl. 1-5. 's-Grav. 1904
(34).
Woordenboek der Nederlandsche Taal. II. 19; VI. 4; IX. 1; XI. 8. 's Grav. - Leid.
1903-4.
II, 19 bewerkt door A. K l u y v e r en A. L o d e w y c k x .
VI, 4 bewerkt door A. B e e t s .
IX, 1 bewerkt door A. K l u y v e r en A. L o d e w y c k x .
XI, 8 bewerkt door G.J. B o e k e n o o g e n .
Wo r p (J.A.), Geschiedenis v.h. drama en h. tooneel in Nederland. Dl. I. Gron. 1904
(104).
Wo u d e (C.v.d.), Kronyk van Alckmaer. Amst. 1742.
W r i g h t (J.), English Dialect Dictionary. XXI-XXIV. Lond. 1904.

OVERDRUKKEN.
C. Bakker. - A.A. Beekman (2 stuks). - N.P.v.d. Berg. - E. Bernhardt. - L. Bizio (2
stuks). - P.J. Blok (3 stuks). - G.M. Boissevain (4 stuks). - E. de Bom (4 stuks). - B.
Brons Jr. (3 stuks).- C.W. Bruinvis (7 stuks). - F. Caland (3 stuks). - A. de Cock. J. Craandijk. - N.D. Doedes (2 stuks). - J.L. Dieten Sr. - J. Dyserinck. - G. Edmundson
(2 stuks). - P.J. Frederiks. - J. Herderscheê (6 stuks). - P.H.v.d. Kemp (2 stuks). E.F. Kossmann. - Edw. B. Koster (2 stuks). - R. Krul. - P.C. Molhuysen (6 stuks).J.A. Ort. - Louis D. Petit. - J. Prinsen J.L.zn. (2 stuks). - Lord Reay. - J.H. Riemersma.
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Bijlage IV.
A. Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1903.
Ontvangsten.
1903.
Januari 1

Aan Saldo van oude
rekening

ƒ 433,66

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 499 binnenen
buitenl. leden
(waaronder 7 à ƒ
10.- en 19 over
1902/3)

ƒ 3022,-

af: Kosten van
incasseeren

ƒ 28,59

Aan contributiën
van 11 leden in
Ned. Indië

ƒ 66,-

December 31

ƒ 2993,41
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(waaronder 1 over
1901/2)
af: Kosten van
incasseeren

ƒ 1,90

ƒ 64,10

--December 31

Aan Catalogus: 16 ƒ 214,exempl. à ƒ 9.- en
10 exempl. à ƒ 7.af: Bindloon voor
34 exx

ƒ 45,90

ƒ 168,10

--December 31

Aan diversen

ƒ 2,08
--ƒ 3853,99
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Uitgaven.
1903.
December 31

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

ƒ 308,325

Levensberichten

ƒ 529,975

Vracht, inpakken,
enz.

ƒ 72,175

Klein drukwerk, enz ƒ 119,05
13 Exx.
Volksboeken

ƒ 47,45

ƒ 1076,975

--Aan tractementen
en pensioen

ƒ 641,45

Aan verschotten
van den Secretaris

ƒ 76,06

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

ƒ 524,125

Bindloon

ƒ 159,20

Assurantiepremie

ƒ 28,13

Verschotten
Bibliothecaris

ƒ 18,55

ƒ 800,005

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

ƒ 35,-

Aan lokaalhuur,
verlichting,
verwarming, enz.

ƒ 222,95

Aan schrijfloon

ƒ 20,-

Aan onkosten
jaarlijkschen
maaltijd

ƒ 242,20
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af: Bijdragen van 12 ƒ 114,leden binnen en 33
leden buiten Leiden

ƒ 128,20

--Aan reiskosten van
sprekers op de
vergaderingen

ƒ 28,90

Aan de Commissie
voor Geschieden
Oudheidkunde,
voor huishoudelijke
onkosten

ƒ 25,-

Aan kleine
onkosten der
bewerking
Maria-Legenden I
en II

ƒ 30,-

Aan diverse
onkosten

ƒ 10,-

Aan Saldo op
nieuwe rekening

ƒ 759,455
--ƒ 3853,995

Aldus opgemaakt door den Penningmeester, F.G. KRAMP.
L e i d e n , 26 Maart 1904.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt. Leden:
J.J. SALVERDA DE GRAVE.
P.A.A. BOESER.
L e i d e n , 15 April 1904.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
G.J. BOEKENOOGEN.
J.E. HEERES.
L e i d e n , 1 April 1904.
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B. Rekening en Verantwoording over het Vaste Fonds, over het jaar 1903.
Ontvangsten.
1903.
Januari 1
Januari 1

Kapitalisatie.
Aan Saldo van het ƒ 24,92
oude jaar

5

Aan rente van ƒ
15.900.- 2 1/2 %
N.W. Schuld ƒ
196.46,
waarvan 1/4
gedeelte

ƒ 49,115

en 3/4 gedeelte
Juli 1

December 31

Aan rente van ƒ
15.900.- 2 1/2 %
N.W. Schuld ƒ
196.46,
waarvan 1/4
gedeelte

Vlottend.
ƒ 1289,46

ƒ 147,34
ƒ 49,115

en 3/4 gedeelte

ƒ 147,34

Aan rente van
prolongatie bij de
Leidsche
Bankvereeniging

ƒ 49,93

---

---

ƒ 123,155

ƒ 1634,085
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1903.
Mei 14

Kapitalisatie.
Per Commissie voor
Taal- en
Letterkunde, 1e
gedeelte subsidie
1902, herdruk
Volksboeken

Uitgaven.
Vlottend.
ƒ 50,-

Juli 1

Per Commissie voor
Geschied- en
Oudheidkunde, 4e
en 5e bijdrage nieuw
Repertorium van
werken betreffende
de geschiedenis des
Vaderlands

ƒ 200,-

Juli 1

Per aankoop van ƒ ƒ 81,06
100.- 2 1/2 % N.W.
Schuld

October 20

Per Historisch
Genootschap 4e
bijdrage verv. hist.
kaarten

ƒ 25,-

December 31

Per Commissie voor
Geschied- en
Oudheidkunde, 2e
en 3e bijdragen voor
Catalogus
Epistologr.
Verzameling

ƒ 230,95

December 31

Per rekening Firma
E.J. Brill. Subsidie:
de Vooys,
Maria-Legenden II

ƒ 305,-

December 31

Per Saldo op
nieuwe rekening

ƒ 42,095

ƒ 823,135

---

---

ƒ 123,155

ƒ 1634,085

Aldus opgemaakt door den Penningmeester, F.G. KRAMP.
L e i d e n , 26 Maart 1904.
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Gezien en goedgekeurd door de gecommitt. Leden:
J.J. SALVERDA DE GRAVE.
P.A.A. BOESER.
L e i d e n , 15 April 1904.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
G.J. BOEKENOOGEN.
J.E. HEERES.
L e i d e n , 1 April 1904.
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Bijlage V. Verslag van de Commissie voor Taal- en Letterkunde.
De Commissie voor Taal- en Letterkunde heeft in het afgeloopen jaar achtmaal
vergaderd, onder voorzitterschap van Dr. G. Kalff. Als nieuw lid der Commissie
werd benoemd Dr. D.C. Hesseling.
In onze bijeenkomsten werden in de eerste plaats de belangen van het Tijdschrift
behartigd en werd vastgesteld welke bijdragen daarin zouden worden opgenomen.
Sedert het vorig verslag is het 22ste deel volledig geworden en is van het 23ste deel
de eerste aflevering verschenen.
Voorts beraadslaagden wij over de uitvoering of over de voorbereiding van andere
uitgaven vanwege de Maatschappij.
Zooals bekend is, verscheen in het afgeloopen jaar het tweede deel der door Dr.
C.G.N. de Vooys uitgegeven Marialegenden. Tot onze spijt kon met den druk van
de Reizen van Mandeville ook dit jaar nog niet worden begonnen: wij kunnen echter
mededeelen dat de tekst en de aanteekeningen gereed zijn en dat de bewerker, de
Heer N.A. Cramer, de Inleiding vóór 1 Juli meent te zullen kunnen inzenden.
Dank zij den lofwaardigen ijver van Dr. G.J. Boekenoogen, werd de uitgave der
Volksboeken krachtig voortgezet. Sedert de vorige Jaarvergadering zijn verschenen:
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Historie van Jan van Beverley, uitgegeven door Dr. G.J. Boekenoogen, Historie van
Turias ende Floreta, uitgegeven door Dr. C. Lecoutere en Dr. W.L. de Vreese, Een
suverlijc Exempel hoe dat Jesus een Soudaensdochter wech leyde wt haren lande,
uitgegeven door Dr. G.J. Boekenoogen. Binnenkort zullen verschijnen: Dat dyalogus
of twisprake tusschen Salomon ende Marcolphus, uitgegeven door Dr. W.L. de
Vreese, Historie vanden Jongen geheeten Jacke, Historie vanden Ridder metter
Swane, beide door Dr. G.J. Boekenoogen. Andere volksboeken zijn in voorbereiding.
Evenals het vorige jaar besloot onze Commissie ook thans geen avondvergadering
uit te schrijven op den dag vóór de jaarvergadering.
Onze vergaderingen werden, volgens gewoonte, besloten met mededeelingen en
besprekingen van wetenschappelijken aard. Dr. Hesseling voerde het woord over
een boek van Victor Henry, getiteld Le Langage martien, dat een onderzoek bevat
van de zonderlinge taal die een Geneefsch medium in hypnose sprak en die zij zelf,
door inspiratie van een anderen geest van de planeet Mars, wist te vertalen. Hij
behandelde tevens de uitdrukking ketelaar van iets blijven, en het gebruik van een
genitief in plaats van andere casus. Dr. Salverda de Grave besprak het verschijnsel
dat, na de begin-consonant van uit het Fransch overgenomen woorden, bij ons l of
r wordt ingelascht; ook stelde hij een afleiding voor van het subst. lawaai. Dr. Verdam
hield ons bezig met de volgende middelnederlandsche en nieuwnederlandsche
woorden en uitdrukkingen: putten en palen, pilter, pijnappel, pier, Pieter, ontpluiken,
pollepel, dat klopt (niet) en verder met de verdubbeling van pronomina. Dr. J.W.
Muller deelde een en ander mede over middelnederlandsche fragmenten
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gevonden in de Universiteits-bibliotheek te Utrecht. Dr. Kalff voerde het woord o.a.
over de samenstelling van het volksboek van Jan van Beverley en over een werk van
Richard Verstegen (1622). Dr. Boekenoogen behandelde een passage uit Huygens
Costelick Mal, deelde bijzonderheden mede over het volksverhaal van het ‘Meisje
met het varkenshoofd’, en besprak de woorden slochter, darmscheel, overscharig
en vangaerde.
Ten slotte deelen wij mede dat de Commissie in de maanden September en October
drie buitengewone vergaderingen heeft gehouden naar aanleiding van een verzoek,
door Prof. W.J. Viljoen van Stellenbosch tot het Bestuur der Maatschappij gericht
en in handen onzer Commissie gesteld. Het betrof zekere maatregelen in het belang
van het Nederlandsch in Zuid-Afrika. Deze vergaderingen, die door alle leden der
Commissie - ook die van buiten de stad - werden bijgewoond, en tot één waarvan
ook het Bestuur der Maatschappij en de HH. Viljoen en Mansvelt waren uitgenoodigd,
hebben tot het resultaat geleid, dat de Commissie, gezamenlijk met het Bestuur der
Maatschappij, aan den Zuid-Afrikaanschen Taalbond de verklaring heeft afgegeven
die in het jaarverslag van den Secretaris der Maatschappij is medegedeeld (zie
hierboven, blz. 33).
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Bijlage VI. Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
De Commissie hield dit jaar haar gewone vergaderingen, welke zich voortdurend in
de belangstelling der leden mochten verheugen. Het aantal leden werd op het bij de
wet der Maatschappij bepaalde maximum gebracht door de benoeming van den Heer
G.J.W. Koolemans Beijnen. Het verheugde de Commissie den Heer Beijnen, die, na
jaren lid te zijn geweest, bij zijn vertrek naar Amersfoort zijn ontslag had genomen,
weder in haar midden te zien, zoodra verandering van woonplaats hem daartoe de
gelegenheid bood. Dr. L. Knappert verklaarde zich op haar verzoek bereid om als
raadgevend lid aan de samenkomsten der Commissie deel te nemen. Dr. P.L. Muller
was dit jaar door ongesteldheid verhinderd de avondvergaderingen bij te wonen. Tot
voorzitter der Commissie werd benoemd Dr. P.J. Blok; het secretariaat werd
waargenomen door Mr. J.C. Overvoorde.
Het door den Heer L.D. Petit onder toezicht der Commissie tot 1900 bijgewerkte
en tot één deel vereenigde Repertorium der verhandelingen betreffende de
geschiedenis des Vaderlands kwam gereed; aan het Bestuur der Maatschappij konden
reeds voorstellen tot het doen drukken worden toegezonden. De Commissie vertrouwt,
dat dit met veel zorg door den Heer Petit bewerkte Repertorium

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

76
voor velen een gewaardeerde vraagbaak zal kunnen zijn bij hunne historische
onderzoekingen. De Heer Dr. P.C. Molhuysen ging voort met de bewerking van een
lijst der gedrukte brieven van en aan Nederlanders.
Verschillende onderwerpen werden door de leden op de maandvergaderingen
besproken.
Mr. S.J. F o c k e m a A n d r e a e wees er op, dat de costumen van Rotterdam,
uitgegeven in de Verslagen en Mededeelingen der Vereeniging tot uitgave der bronnen
van het oude Vaderlandsche recht, waarschijnlijk niet in 1570, maar later zijn te boek
gesteld. Art. 1 zegt, dat er Zuid-Hollandsch versterfrecht geldt met representatie ook
verder dan den vierden of vijfden graad. Bij de Politieke Ordonnantie van 1580 werd
de representatie tot den vierden graad beperkt. Vóór dien tijd was er geen reden voor
de tegenstelling ‘ook verder dan den vierden of vijfden graad’. Tegenover elkander
stonden toen aasdomsrecht zonder, en schependomsrecht met onbeperkte representatie.
Na 1580 was ook Rotterdam aan de Politieke Ordonnantie gehouden tot 1604, toen
het representatierecht er werd uitgebreid. En toen was er reden voor de tegenstelling
in art. 1 gemaakt.
Spreker wees op de in art. 15 voorkomende verklaring van: ‘de jongste schepen
wijst het vonnis’ en op het in 1540 te Schiedam gedaan verzoek om het citeeren van
plaatsen uit de Pandecten te verbieden, waaruit blijkt, dat de receptie van het
Romeinsch recht niet zonder tegenstand geschiedde.
Door Dr. P.J. B l o k werden eenige mededeelingen gedaan over het Huisarchief
van Prins Willem V, waarbij uitvoerig werd stilgestaan bij de belangrijke schets over
den toestand der republiek door Van de Spiegel in
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1782 opgesteld en grondslag van latere beschouwingen van dien raadpensionaris
over den toestand van ons land en de middelen tot herstel van het onmiskenbare,
doch volgens hem niet onherstelbare verval op allerlei gebied. Een overzicht van het
archief van Prins Willem V is hierachter onder de ‘Mededeelingen’ opgenomen.
In eene volgende vergadering besprak Dr. B l o k het in het Rijks-archief
opgenomen archief van den raadpensionaris Steyn, waarbij o.a. uitvoerig behandeld
werden de in een hs. op het archief van Holland voorkomende belangrijke gegevens
over de hier te lande geplaatste buitenlandsche leeningen, een door den koopman
Goodrich ontworpen handelsverdrag met Engeland (1753) en de met zooveel succes
bekroonde pogingen van Steyn tot verbetering van Holland's financiën toegelicht uit
een uitvoerig, door den raadpensionaris zelf opgesteld overzicht.
Een ander maal werd de aandacht gevestigd op een werkje van De la Barre de
Beaumarchais, getiteld: ‘Le Hollandais’ en in 1738 te Frankfort verschenen. Het
bevat, in 49 brieven, eene reisbeschrijving door Holland, die niet ongunstig is voor
ons land. Men vindt hierin niet onbelangrijke opmerkingen over de werklieden, de
boekdrukkers, de Katholieken, het tooneel, de studenten en het huiselijk leven.
Door Dr. F. P i j p e r werden eenige mededeelingen gedaan over door hem
bezichtigde portretten van Nederlandsche godgeleerden in de Universiteits-bibliotheek
te Leuven.
Door Mr. A. Te l t i n g werd in aansluiting met het door hem reeds in het vorig
jaar behandelde, een overzicht gegeven van de families van stadrechten in Nederland.
Het verband met de moederstad kan bestaan in: a. het toekennen van het stadrecht
der moederstad, b. het hiernaar verwijzen voor het beleeren (verklaren), zooals
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de hofvaart bij een Duitsch ‘Oberhof’ en c. het toekennen van een appèl op een
moederstad. Belangrijke moedersteden waren Deventer, Zutphen, Haarlem, Utrecht
en Middelburg. Somtijds werden de dochtersteden op haar beurt weder moedersteden
van andere plaatsen. Uitvoerig werd stilgestaan bij Amsterdam, dat eerst ter hofvaart
ging binnen het sticht van Utrecht en later te Haarlem, terwijl van Hout Leiden als
moederstad vermeldt, en bij Delft, waar de oudste keuren van 1246 overeenkomen
met die van Haarlem, doch in 1259 's-Hertogenbosch voor hofvaart wordt aangewezen.
Voor Friesland is verwantschap der stadrechten, die soms woordelijk overeenstemmen,
aan te toonen, doch het is nog niet gelukt de moederstad aan te wijzen. Het appèl
geschiedde daar op het platteland.
Somtijds werd dadelijk appèl gegeven op het Hof, o.a. te Burghorn, Staverden en
Bergen op Zoom, of op steden buiten Nederland als Aken (voor Limburg en voor
Nijmegen), Gelder (voor Maas-Bommel) en Kleef (voor Gennep, tijdelijk). Het
verband der stadrechten werd door Spreker met een kaart verduidelijkt, waarbij hij
erop wees, dat de steden, die het eerst stadrechten verkregen, handelssteden waren
aan een der groote verkeerswegen gelegen, waaronder ook de oude Middelzee in
Friesland te rekenen is.
In eene der volgende vergaderingen besprak Mr. Te l t i n g de uitgaven van het
keurboek van Haarlem en vestigde hij naar aanleiding hiervan de aandacht op de
veel voorkomende oude benamingen der keurboeken, welke gewoonlijk aan den
uiterlijken vorm of de versieringen zijn ontleend. Aardig gekozen is de naam liber
filiorum perditionis voor het correctieboek te Deventer.
Door Dr. A.H.L. H e n s e n werd een overzicht gegeven van den inventaris der
Abdij van Egmond van 27 Januari
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1570. De belangrijkste kleinoodiën werden te Haarlem in veiligheid gebracht en den
28sten Mei 1578, kort voor de anti-Roomsche beweging aldaar, door bisschop Godfried
van Mierlo aan vertrouwde personen ter bewaring gegeven. Deze kostbaarheden
worden in Van Mierlo's testament van 1581 en diens latere beschikking van 7 Mei
1583 genoemd. Dit testament is bij Van Heussen afgedrukt, doch hierbij worden de
kostbaarheden niet genoemd, wellicht uit vrees, dat de Staten van Holland hierop,
als behoorende tot de abdijgoederen, aanspraken zouden doen gelden.
In het bijzonder werd door Spreker stilgestaan bij: a. 8 gouden ringen in de sacristij,
waarschijnlijk afkomstig van de abten, die als zoodanig gerechtigd waren tot het
dragen der pontificaliën; b. 24 zilveren bekers met vergulde banden vervaardigd
onder den abt Van Mathenesse (c. 1480); c. verschillend tafelgerei, grootendeels van
tin; d. 4 mandaatlepels of ‘scupkens’, rijk met edelsteenen versierd en met
afbeeldingen van St. Joris en St. Anna; e. een kruis geschonken door Egbertus van
Trier, dat een partikel van het H. Hout bevatte. Dit kruis werd later toevertrouwd aan
aartshertog Albrecht, als patroon van de kerk van Haarlem; f. het ook uit Trier
afkomstige Evangeliarium, dat in 1830 door het Rijk werd aangekocht en thans in
de koninklijke bibliotheek berust. Merkwaardig is, dat in dezen inventaris geen
melding wordt gemaakt van de gouden altaartafel, die nog door Heda wordt vermeld.
In eene latere vergadering werd de vestiging der Karmelieten te Leiden besproken,
waarvan de beschrijving door Dr. Frenay kon aangevuld worden door de belangrijke
bescheiden door Spreker te Parijs gevonden, met name een handschrift: Histoire des
missions des Carmes
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déchaussés door Père Louis de Sainte Thérèse, van kort na 1665 (Parijs L. 932) en
een handschrift: Clara relatio, omstreeks 1660 geschreven door Pierre de la Mère de
Dieu (Abraham Bertius, Bibl. Nat. 25049). Het moederhuis was te Parijs gevestigd.
De Leidsche statie werd gesticht door Vincent de Saint Louis (Vincent Stalpaert van
der Wiele), in 1601 te Kampen geboren en opgevoed bij een katholiek bloedverwant
te Leiden. Na een verblijf te Douai en te Brussel vestigde hij zich in 1648 te Leiden,
waar hij van Rovenius, den pauselijken gevolmachtigde, verlof kreeg eene statie op
te richten voor de katholieke Walen, Vlamingen en Bovenlanders uit Münster, Keulen
en Berg. Hij liet Abraham en Johannes Bertius overkomen en verdeelde met hen den
arbeid. Zelf behield hij de Bovenlanders verbonden aan de statie aan het Utrechtsche
veer en aan Bertius vertrouwde hij de zorg toe voor de Walen, toen 1500 zielen sterk,
waarvoor deze de schuilkerk aan de Haarlemmerstraat stichtte. Vincent stierf den
6den October 1655 aan de pest en werd te Katwijk begraven. Wegens de strenge
plakkaten werd de godsdienstoefening in het geheim en dikwijls des nachts gehouden.
Eenmaal werd de dienst door een inval van het gerecht gestoord.
Naar aanleiding van deze voordracht werden door Dr. Blok en Mr. Overvoorde
eenige nadere bijzonderheden medegedeeld over de schuilkerken te Leiden, het aantal
katholieke uitgewekenen aldaar en het verband met Gulik en Berg, vanwaar veel
halffabrikaten voor de draperie betrokken werden.
In een volgende vergadering gaf Dr. Knappert nog eenige aanvullingen over het
proces gevolgd op de ontdekking van de schuilkerk aan het Utrechtsche veer.
Mr. J.E. H e e r e s deed eenige mededeelingen over het
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ontslag van Daendels. Een uitvoerig onderzoek in het Rijksarchief te 's-Gravenhage,
de Division Hollandaise de la marine et des colonies te Parijs en de particuliere
archieven en brieven van Van der Heim, Daendels, Van Polanen en Van den Bosch
toonde aan dat Daendels werkelijk den 16den November 1810 is ontslagen, dus vóór
den bekenden brief van Napoleon, waarin deze zijn vertrouwen in Daendels uitspreekt.
Door de klachten van door Daendels persoonlijk verongelijkten, die een gretig onthaal
vonden bij Mr. Rogier Gerard van Polanen, een oudhooggeplaatst ambtenaar in
Ned.-Indië, toen te New-York gevestigd, werd de positie van Daendels verzwakt.
Het rapport van Prediger, die 30 Maart 1810 via New-York in Holland terug kwam,
gaf den doorslag, zoodat reeds in Juni 1810 tot het ontslag van Daendels was besloten.
Waarschijnlijk schreef Napoleon den geruststellenden brief, omdat hij Daendels
wantrouwde. Er liepen in April 1810 te Bordeaux geruchten, dat hij zich onafhankelijk
wilde verklaren. Deze geruchten zullen wel allen grond hebben gemist, doch zij
geven misschien een verklaring waarom Napoleon aanleiding vond, om Daendels
met het ontslag te overvallen, hetgeen zoo goed gelukte, dat deze het ontslag eerst
vernam toen zijn opvolger Janssens reeds voor hem stond.
De Heer G.J.W. K o o l e m a n s B e i j n e n behandelde uitvoerig de houding van
den prins van Oranje vóór den slag van Quatrebras, naar aanleiding van het werk
van Prof. Julius von Pflugk Harttung over Wellington en den slag bij Belle-Alliance.
Uit een brief van den Prins uit St. Symphorien aan Chassé gezonden en afgedrukt
door Bosscha in diens Leven van Willem II (1852) blijkt, dat de Prins's morgens na
zijne inspectie der voorposten uit het hoofdkwartier
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te Braine le Comte ondernomen, kennis droeg van het gevecht der Franschen met
de Pruisen te Thuin. Zijn rit naar Brussel is waarschijnlijk hieruit te verklaren, dat
hij nadere orders wenschte te ontvangen van Wellington en door dezen, die het
naderen der Franschen langs Thuin slechts als een schijnbeweging beschouwde, werd
opgehouden.
In eene andere vergadering werd door Spreker de toenadering van Oranje tot de
Katholieken in verband met de voorgenomen tegen-omwenteling in 1799 besproken.
Een overzicht hiervan is hierachter onder de ‘Mededeelingen’ opgenomen.
Dr. L. K n a p p e r t vestigde de aandacht op het reisjournaal van Balthasar Bekker
en op een brief van Friesche Wederdoopers aan de Inquisiteurs in den Haag.
Waarschijnlijk werd de brief geschreven na de inneming van Oldeklooster en vóór
den val van Munster, dus tusschen April en Juni 1535. Deze brief is uitgegeven in
het Ned. Archief v. Kerkgeschiedenis, N. Serie, dl. III, blz. 96 vv.
Door denzelfden Spreker werden eenige bijzonderheden medegedeeld over de
gevangenis Gravensteen te Leiden, waarbij werd gewezen op een plaats in de
Vroedschapsboeken van 14 Maart 1554, waaruit blijkt dat de gevangenis slecht was
en men de gevangenen alleen kon houden, door hen voortdurend in den stok te sluiten,
‘daer doer altemet het vuer gescapen is inde beenen te coemen’.
Door Mr. J.C. O v e r v o o r d e werd de inrichting van het kapittel der O.L.V. kerk
te Dordrecht besproken, waarbij door hem een vergelijking werd gemaakt met het
slechts weinig oudere kapittel van S. Pancras te Leiden. Spreker wees uitvoerig op
het verschil in ontstaan van beide kapittelen en den o.a. hieruit te verklaren grooteren
invloed
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van den bisschop op het Leidsch kapittel. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar
de inleiding op de door hem uitgegeven statuten en rekeningen van het kapittel van
Dordrecht, opgenomen in de Bijdragen voor de Geschiedenis van het bisdom van
Haarlem, 28ste deel, 3de aflev.
Door denzelfden Spreker werden eenige oudheidkundige belangen besproken en
werd gewezen op eenige belangrijke kerkelijke oudheden in Katwijk, Noordwijk en
Oegstgeest.

Aanhangsel.
Vergadering der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde, gehouden op 7 Juni 1904.
Aanwezig de leden: Mr. S.J. Fockema Andreae, Dr. W.A.F. Bannier, Dr. A. Beets,
G.J.W. Koolemans Beijnen, Dr. P.J. Blok, Dr. H.T. Colenbrander, Mej. A. van der
Flier, Dr. M.J. de Goeje, Dr. H.IJ. Groenewegen, Dr. J.J.M. de Groot, Mr. J.E. Heeres,
Dr. A.H.L. Hensen, Dr. D.C. Hesseling, Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck, Dr. L.
Knappert, F.G. Kramp, W. Meijer, Mr. J.C. Overvoorde, Mej. M.W. Maclaine Pont,
Dr. F. Pijper, J.H.L. van der Schaaff, Mr. A. Telting, Mr. P.A. Tichelaar, Dr. J.
Verdam en Mr. A.C. Visser.
Na een kort woord van welkom geeft de Voorzitter het woord aan Dr. W.A.F.
B a n n i e r tot het houden van een voordracht over de wording van Nederlandsch
Limburg.
Het deel van het gebied van de Midden- en Beneden-Maas, dat thans de
Nederlandsche provincie Limburg vormt, werd bij de rijksverdeeling van 843 ingelijfd
bij
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het Midden-Frankische rijk, dat aan den oudsten zoon van Lodewijk den Vromen,
aan Lotharius, werd toebedeeld, doch reeds sedert het verdrag van Meersen liep de
grens tusschen Oost- en West-Francië van N. naar Z. door dit gebied heen, terwijl
negen jaren later het thans Limburgsch territoir voor goed, ten minste tot 1648, in
het oostelijke deel van het Frankenrijk, in het latere Duitschland, opging en wel in
het in den loop der 10de eeuw ontstaande hertogdom Lotharingen. De bewoordingen
van het verdrag van Meersen, zooals Hincmar van Rheims ons die overlevert, leeren,
dat in het laatst der 9de eeuw het Limburg van thans geheel of gedeeltelijk de comitatus
Hattuaria, Masau superior en subterior, alsmede Luikgouw, omvatte, terwijl niet
onmogelijk ook stukken van den pagus Hasbaniensis en van Taxandria, op het gebied
onzer Nederlandsche provincie lagen.
Wanneer sedert de 11de en 12de eeuw deze oude administratieve indeeling van het
Frankenrijk plaats maakt voor de kleine feodale machtsgebieden, wordt in deze
streken de verbrokkeling nog veel erger. Het in het gebied van de oude Luikgouw
ontstane graafschap, later hertogdom Limburg, dat zijn naam zoo ver over zijn
oorspronkelijke grenzen heeft zien uitbreiden, wordt slechts voor een zeer klein deel
op vaderlandschen bodem teruggevonden, daarentegen lagen de min of meer door
leenverband met Limburg verbonden graafschappen Daelhem, Valkenburg en
's-Hertogenrade grootendeels, inzonderheid het tweede, binnen de hedendaagsche
limietpalen van ons gewest. Al dit gebied kwam achtereenvolgens aan Brabant en
werd in 1396 tot een afzonderlijke provincie van dat hertogdom, de ‘Pays d'Outre
Meuse’ vereenigd. Gedurende den opstand der Nederlandsche gewesten tegen den
koning van Spanje waren deze streken meer-
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malen het tooneel van den oorlog, zoodat toen de Munstersche vrede op den grondslag
van het ‘uti possidetis’ werd gesloten, Spaansch en Staatsch bezit in deze streken
dikwijls onuitwarbaar in elkander greep. De ‘chambre mi-partie’ slaagde er dan ook
niet in beide partijen tot overeenstemming betreffende de verdeeling der landen van
Overmaze te brengen en eerst in 1661 wees het partagetractaat de landen van Daelhem,
Valkenburg en 's-Hertogenrade (Limburg bleef Spaansch) gedeeltelijk aan den
Koning, gedeeltelijk aan de Staten toe. Tot dit Generaliteitsland van Staatsch-Limburg,
dat zich ook buiten het gebied der huidige provincie van dien naam uitstrekte, werd
ook gerekend te behooren de in 1632 door Frederik Hendrik veroverde stad
Maastricht, waar van ouds het merkwaardige condominium van Luik en Brabant
bestond en bleef bestaan, in dier voege dat voortaan de Staten-Generaal in de rechten
van den hertog van Brabant traden. Hoewel niet immer met instemming van den kant
der tegenpartij, ging ook het van ouds met Maastricht verbonden graafschap
Vroenhove, alsmede het rechtsgebied van het kapittel van St. Servaas aan onzen
Staat over. Het verdere, uitermate versplinterde gebied der provincie Limburg bleef
nog lang verre van het staatsverband met de Nederlanden. Bijzonder talrijk waren
hier de heerlijkheden, die zich met meer of minder recht ‘rijksonmiddelbaar’ noemden;
waaronder in het bijzonder het land van Thorn, het gebied van de vorstin-abdis van
de beroemde abdij van dien naam, verdient genoemd te worden. Verder waren het
de hertogen van Gulik, die van Kleef en de prins-bisschoppen van Luik, die tot op
het einde der 18de eeuw in sommige deelen van Limburg de souvereiniteit bezaten.
Een groot deel van deze provincie heeft eens behoord tot het gebied van den hertog
van
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Gelder en wel tot het sedert 1648 Spaansch gebleven Overkwartier van dit gewest.
De vrede van Utrecht hechtte door den afstand aan de Staten van eenige deelen van
dit kwartier, opnieuw weer eenig Limburgsch gebied aan het Nederlandsch territoir,
doch eerst in den Franschen tijd, toen al het land tusschen Maas en Rijn aan de alom
zegevierende Republiek verviel, werden de grondslagen gelegd tot den
tegenwoordigen toestand, toen met miskenning van alle historische wording deze
streken eenvoudig in een aantal departementen werden verknipt, waarvan die van
de Neder-Maas en de Roer het hedendaagsche Limburg omvatten.
Na Napoleon's val kwam men weer een stap nader tot den tegenwoordigen toestand,
toen uit nagenoeg het geheele departement van de Neder-Maas en een deel van dat
van de Roer de groote Nederlandsche provincie Limburg werd gevormd, die door
de bekende gebeurtenissen van 1830 en volgende jaren in een Belgisch en een
Nederlandsch gewest van dien naam zijn gesplitst.
Van de gelegenheid tot debat wordt geen gebruik gemaakt. De Voorzitter bedankt
den Spreker voor zijne belangrijke mededeelingen.
Mr. J.E. H e e r e s verkrijgt daarna het woord en houdt eene voordracht: ‘Verspreide
gegevens over de betrekkingen tusschen de Oost-Indische Compagnie en Arabië’.
De eerste gegevens levert ons de Itinerario (uit 1595/6) van Jan Huyghen van
Linschoten, den bekenden Hollander in Portugeeschen dienst. Dit werk is
vertrouwbaar voor hetgeen door hem zelf werd waargenomen, doch voor de verdere
gegevens met voorzichtigheid te gebruiken. De berichten over Arabië zijn er
schaarsch. Het blijkt dat
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de Portugezen Ormuz in bezit hadden, doch verder weinig invloed bezaten en de zee
niet beheerschten.
Tijdens de wilde vaart, 1595-1602, deden de Hollanders geen pogingen om zich
in Arabië te vestigen, doch na de vestiging der V.O.C. werd meer de aandacht
gevestigd op het belang van den handel op dit land. In 1604 vatte Steven van der
Haegen reeds het plan op om de Roode Zee te bezoeken en in 1614 werd Pieter van
den Broecke met het schip de Nassau daarheen gezonden.
Spreker schetst uitvoerig het bezoek aan Aden, toen nog altijd een belangrijke
handelsplaats, waar de Hollanders eerst zeer vriendelijk werden ontvangen, doch
spoedig beleefd werden uitgenoodigd om er zich niet blijvend te vestigen. Gelukkiger
was men te Shihr in Arabia Felix, waar drie Hollanders werden achtergelaten om de
taal te leeren. Van den Broecke richtte daarna den steven naar Bantam. In 1615 werd
hij weder naar West-Azië gezonden, waarbij hij ook Shihr en Mekka bezocht. Hij
verkreeg dat vrije handel werd toegestaan en dat de rechten van 5 tot 3% werden
verlaagd, doch voor het vestigen van een vast handelskantoor te Mekka werd vergeefs
toestemming verzocht. Van den Broecke maakte een tocht naar Sana, de hoofdplaats
van Yemen, waar hij zeer vriendelijk werd ontvangen. Hij geeft hiervan eene
uitvoerige beschrijving en geeft bijzonderheden over de bedevaarten en de koffie.
In 1618 gelukte het aan Cornelis Haga, den gezant te Constantinopel, om een
verdrag te sluiten, waarbij de vestiging van consuls werd toegestaan en de vrije handel
op Mekka, Aden en Shihr. In 1620 werd Van den Broecke tot opperhoofd van den
handel op Arabië enz. aangesteld en werd er te Mekka een kantoor gevestigd. Reeds
in 1623 werd dit echter opgeheven, daar men in Nederland, volgens Valentijn, hierin
geen voordeel zag.
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In dit jaar werd de toestand gespannen door het aanhalen van Moorsche schepen van
de kust van Coromandel. Er werd beslag gelegd op de goederen van de faktorij te
Mekka en het volk werd gevangen genomen. Nadat in 1625 de vrede was hersteld,
was er nog wel eenige handel, doch schijnt er geen vaste faktorij meer bestaan te
hebben.
Van de gelegenheid tot debat wordt gebruik gemaakt door Dr. de Groot, die
betwijfelt of aan het bericht over Aden als belangrijke stad wel waarde te hechten
valt. Ook nu nog, na de belangrijke werken door de Engelschen tot stand gebracht,
blijft het steeds moeilijk het noodige water te vinden. Vroeger moet Aden vrijwel
onbewoonbaar zijn geweest, of lag het wellicht toen op een andere plaats?
Dr. de Goeje bevestigt de berichten over Aden als belangrijke handelsplaats en
Mr. Heeres wijst op het reeds in de 17de eeuw aanwezig zijn van waterreservoirs. Er
waren toen 6000 huizen te Aden en het stond op dezelfde plaats blijkens de later
gevonden ruïnen.
De Voorzitter dankt den Spreker voor zijne belangrijke en door tal van
bijzonderheden toegelichte voordracht en sluit, na rondvraag, de vergadering.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

89

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 8sten October 1904.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

90
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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Koolemans Beijnen, G.J.W., 's-Gravenhage. 1892.
Kops, W.P., Hoorn. 1903.
Kossmann, Dr. E.F., 's-Gravenhage. 1901.
Koster, Dr. Edw. B., 's-Gravenhage. 1895.
Krämer, Dr. F.J.L., 's-Gravenhage. 1893.
Kramp, F.G., Leiden. 1895.
Kristensen, Dr. W. Brede, Leiden. 1902.
Kronenberg, Dr. A.J., Deventer. 1879.
Krul, Dr. R., 's-Gravenhage. 1894.
Kruyf, Dr. E.F., Groningen. 1882.
Kuiper, Dr. E.T., Amsterdam. 1900.
Kuiper, Dr. K., Amsterdam. 1889.
Kulk, T.C. van der, 's-Gravenhage. 1875.
Kuyper, Dr. A., 's-Gravenhage. 1869.
Lamberts Hurrelbrinck, Mr. L.H.J., Amsterdam. 1890.
Lamping, Dr. J.A., De Steeg. 1861.
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Lange, Daniël de, Amsterdam. 1889.
Langeraad, Dr. L.A. van, Lekkerkerk. 1894.
Lapidoth, F., 's-Gravenhage. 1891.
Lapidoth-Swarth, Mevrouw S. Hélène, 's-Gravenhage. 1893.
Laurillard, Dr. E., Amsterdam. 1858.
Leemans, W.F., 's-Gravenhage. 1893.
Leendertz, C.J., Leiden. 1892.
Leendertz Jr., Dr. P., Amsterdam. 1897.
Leendertz, W.J., Amsterdam. 1892.
Leent, F.H. van, Gouda. 1880.
Leignes Bakhoven, Dr. H.G.A., Deventer. 1888.
Leopold, Joh. A., Nijmegen. 1878.
Leopold, L., Groningen. 1878.
Leopold, M., Arnhem. 1875.
Levy, Mr. J.A., Amsterdam. 1877.
Liefsting, zie Coninck.
Lijnden (van), zie Melvil.
Limburg Stirum, Mr. O.J.H. Graaf van, 's-Gravenhage. 1887.
Linden (van der), zie Cort.
Lodewyckx, Dr. A., Leiden. 1904.
Löhnis, F.B., 's-Gravenhage. 1893.
Loenen Martinet, J. van, Bussum. 1878.
Loffelt, A.C., 's-Gravenhage. 1873.
Loghem, Mr. M.G.L. van, Amsterdam. 1883.
Lohman, zie Savornin.
Loos, Dr. D. de, Leiden. 1865.
Loosjes, V., Sneek. 1889.
Loup, zie Macalester.
Louwerse, P., 's-Gravenhage. 1881.
Lovendaal, G.W., Grave. 1894.
Macalester Loup, Mr. R., Amsterdam. 1880.
Mackay, Mr. AE. Baron, 's-Gravenhage. 1888.
Mackay van Ophemert, Mr. D.J. Baron, Ophemert. 1872.
Maclaine Pont, Mejuffrouw M.W., Zetten. 1896.
Manssen, W.J., Zaandam. 1881.
Marchant, Mr. C.A., Velp, Geld. 1891.
Marez (de) Oyens, zie Oyens.
Margadant, J., 's-Gravenhage. 1863.
Martin, Dr. W., 's-Gravenhage. 1902.
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Martinet, zie Loenen.
Mathenesse (van), zie Dijk.
Matthes, Dr. B.F., 's-Gravenhage. 1860.
Maurik Jr., Justus van, Amsterdam. 1879.
Mees, Mr. M., Rotterdam. 1897.
Mees R. Az., Dr. R.P., Rotterdam. 1875.
Meester, E.J. de, Rotterdam. 1903.
Meijer, W., 's-Gravenhage. 1899.
Meinsma, Dr. K.O., Zutfen. 1899.
Melvil Baron van Lijnden, Mr. R., 's-Gravenhage. 1889.
Mendes da Costa, Dr. M.B., Amsterdam. 1888.
Meulen, R. van der, Rotterdam. 1886.
Meulen, Dr. W.W. van der, Scheveningen. 1900.
Meurs, B. van, Rotterdam. 1880.
Meurs, Mr. P.A.N.S. van, 's-Gravenhage. 1895.
Mey, H.W. van der, Leersum. 1886.
Meyboom, Dr. H.U., Groningen. 1884.
Meyer, Dr. C.H. Ph., 's-Gravenhage. 1894.
Meyer Jr., D.C., Amsterdam. 1885.
Meyier, W. de, Arnhem. 1874.
Meys, P.C.J., Arnhem. 1877.
Modderman, Dr. R.S. Tjaden, 's-Gravenhage. 1875.
Moes, E.W., Amsterdam. 1888.
Molhuysen, Dr. P.C., Leiden. 1897.
Moorrees, F.D.J., Buurmalsen. 1878.
Moquette, Mejuffrouw Dr. H.C.H., Rotterdam. 1904.
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.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.
Nauta, Dr. G.A., Warffum. 1904.
Neve, Mejuffrouw L. de, 's-Gravenhage. 1893.
Nieuwenhuis, Dr. A.W., Leiden. 1902.
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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.
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.
Oyens, Mr. J.C. de Marez, 's-Gravenhage. 1904.
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.
Plemp van Duiveland, Mr. L.J., 's-Gravenhage. 1899.
Poelhekke, M.A.P.C., Nijmegen. 1903.
Polak, Dr. H.J., Groningen. 1871.
Pont, zie Maclaine.
Prins, zie Winkler.
Prinsen J. Lz., Dr. J., Nijmegen. 1904.
Quack, Mr. H.P.G., Amsterdam. 1862.
Rees, R.P.A. van, Hilversum. 1885.
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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.
Rijn, G. van, Rotterdam. 1904.
Ritter, Dr. P.H., Amsterdam. 1891.
Robbers, H.J., Amsterdam. 1901.
Roelants, H.A.M., Schiedam. 1903.
Röell, Jhr. Mr. J., 's-Gravenhage. 1889.
Rogge, Dr. H.C., Haarlem. 1860.
Rogge, Dr. IJ. H., Amsterdam. 1904.
Rollin Couquerque, Mr. L.M., 's-Gravenhage. 1900.
Roo, Dr. L.W.G. de, 's-Gravenhage. 1892.
Rouffaer, G.P., 's-Gravenhage. 1902.
Rovers, E.A., Asten, N.B. 1879.
Royaards, W.C., Amsterdam. 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.
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.
Schoengen, Dr. M., Leeuwarden. 1904.
Schrijnen, Dr. Jos., Roermond. 1902.
Seyffardt, A.L.W., 's-Gravenhage. 1889.
Siccama, zie Hora.
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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.
Snelleman, J.F., Rotterdam. 1903.
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.
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.
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., Arnhem. 1881.
Tromp, zie Hettinga.
Tutein Nolthenius, R.P.J., Amsterdam. 1898.
Uhlenbeck, Dr. C.C., Leiden. 1891.
Uitterdijk, zie Nanninga.
Valeton Jr., Dr. J.J.P., Utrecht. 1892.
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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.
Verrijn Stuart, Dr. C.A., 's-Gravenhage. 1900.
Viotta, Mr. H., 's-Gravenhage. 1892.
Visser, Mr. A.C., Leiden. 1903.
Vlaming, L. de, Amersfoort. 1904.
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, Utrecht. 1893.
Werner, H.M., Brummen. 1887.
Wessem, Mr. A. van, Tiel. 1889.
Wichers, Jhr. L., 's-Gravenhage. 1892.
Wiersum, Dr. E., Rotterdam. 1904.
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.
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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.

B. IN NEDERLANDSCH-INDIË GEVESTIGD.
Abendanon, Mr. J.H., Batavia. 1897.
Brandes, Dr. J.L.A., Weltevreden. 1890.
Brink, A.J. ten, Batavia. 1875.
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.

C. IN HET BUITENLAND GEVESTIGD.
Jong van Beek en Donk, Mevrouw C. de, Parijs. 1898.
Kate Jr., J.J.L. ten, Antwerpen. 1887.
Muller, Dr. P.J., Pretoria. 1898.
Reiger, A.F.J., Meran. 1882.
Roosegaarde Bisschop, Mr. W., Londen. 1904.
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, Cheschire (Engeland). 1898.
Amicis, E. de, Turijn. 1875.
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*Anthonisz, R.G., Colombo (Ceylon). 1902.
Bäumker, Dr. W., Rurich bij Baal. 1889.
*Banta, Th. M., New-York. 1900.
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.
Brink, M.J., Kaapstad. 1904.
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, Schaarbeek (Brussel). 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., Valenciennes. 1899.
*Dosker, Dr. H.E., Louisville, K.J. 1899.
Duyse, Fl. van, Gent. 1890.
*Edmundson, G., Southall (Middlesex). 1886.
*Engelenburg, Dr. F.V., Pretoria. 1900.
Even, Edw. van, Leuven. 1875.
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*Fastenrath, Dr. J., Keulen. 1879.
Fischer, Dr. H., Tubingen. 1885.
Fischer, Dr. Kuno, Heidelberg. 1898.
*Flou, K.F.I. de, Brugge. 1894.
Förstemann, Dr. E., Dresden. 1858.
*Franck, Dr. J., Bonn. 1878.
Fredericq, Dr. P., Gent. 1882.
Fridericia, J.A., Kopenhagen. 1881.
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.
*Hofmeyr, J.H., Kaapstad. 1904.
*Hofmeyr, N.J., Stellenbosch. 1904.
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.
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Kelle, Dr. J., Praag. 1875.
Keller, Dr. L., Charlottenburg. 1885.
Kestell, J.D., Ficksburg. 1904.
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 de Wed. 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.
Mont, K.M. Pol de, Antwerpen. 1882.
Müller, Ernest, Langnau (Kanton Bern). 1890.
Murray, Andr., Wellington, KK. 1904.
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., Harrisburg (Pennsylvania). 1901.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

109
Périer, O., Brussel. 1877.
Peyster (de), zie Watts.
Pirenne, Dr. H., Gent. 1894.
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., Pretoria. 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.
Smuts, J.C., Pretoria. 1904.
Snieders, Dr. A., Antwerpen. 1862.
Stein, Henri, Parijs. 1891.
*Teirlinck, Is., St.-Jans Molenbeek (Brussel). 1901.
Theal, G. McCall, Kaapstad. 1882.
Toit, S.J. du, De 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, Geerh., Princeton N.J. 1900.
*Vos, Dr. F.H. de, Galle (Ceylon). 1901.
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Vos, P.J.G. de, Stellenbosch. 1904.
*Vreese, Dr. W.L. de, Gent. 1893.
Vriendt, Jul. de, Antwerpen. 1898.
*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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Oranje en de Roomsch-Katholieken in 1799.
Den 19den December 1798 had de toenmalige erfprins van Oranje (later Koning
Willem I), tijdelijk in Engeland zijnde, van zijn vader, den ex-stadhouder, volmacht
ontvangen, om, met het oog op eene herstelling van het gezag van hun Huis in de
Republiek der Vereenigde Provinciën, in naam zijns vaders die maatregelen te treffen,
welke tot bereiking van dit doel zouden noodig zijn.
In Berlijn teruggekeerd in het laatst van Januari 1799, vond hij den Russischen
gezant Graaf Panin daar reeds werkzaam, om uit naam van den czaar den koning
van Pruisen over te halen, zich bij Engeland en Rusland aan te sluiten, ten einde
gezamenlijk de Bataafsche Republiek, en de vroegere Oostenrijksche Nederlanden
aan de macht van de Franschen te ontrukken.
Half Februari kwam ook Thomas Grenville, de broeder van den Engelschen minister
van buitenlandsche zaken te Berlijn, om met Panin in denzelfden geest te werken.
Niettegenstaande beider bijna onuitputtelijk geduld en grooten tact zijn zij er niet in
geslaagd, den al te zachtzinnigen Frederik Willem III voor hunne plannen te winnen.
De erfprins, hoewel als Pruisisch luitenant-generaal niet openlijk aan die
diplomatieke onderhandelingen kunnende deelnemen, werkte uit den aard der zaak
het streven der beide gezanten zooveel mogelijk in de hand. Voor hem was dat streven
eene levenszaak, en optimistisch als hij
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was, vertrouwende op zijn gelukkig gesternte, zag hij in gedachten binnen afzienbaren
tijd zijn vader in zijne waardigheden in de oude Republiek hersteld, en ..... liet hij
zijne phantasie werken, dan zag hij het grondgebied van die Republiek al vergroot
met de toenmalige Départements-réunis, waarvan Oostenrijk bij den vrede van Campo
Formio afstand had gedaan.
Wat hij daaraan kon doen, connectiën aanknoopen in de beide landen, ten einde
ze op eene contra-revolutie voor te bereiden, inlichtingen doen inwinnen, ten einde
den gezanten politieke en militaire gegevens te verschaffen, invloedrijke personen
doen bewerken, om zich mede de zaak van zijn Huis aan te trekken - daarin bleef hij
niet achter. In de Bataafsche Republiek ging dit gemakkelijk genoeg; daar was het
aantal oranjegezinden nog zeer uitgebreid; en zelfs den echten patriotten begon het
nijpende dwangjuk der Franschen reeds gehaat te worden. Maar in België moest het
terrein geheel nieuw worden beploegd.
Intusschen was ook daar de toestand op dat oogenblik gunstig, om aanhang te
verkrijgen. Sinds September 1798 bleef daar het verzet voortduren tegen de uitvoering
der conscriptie-wet, bekend onder den naam van Boerenkrijg. Kon aan de
opstandelingen hulp worden verschaft, dan kon ook daar aan invloed worden
gewonnen. Engeland had er reeds geheime agenten, o.a. een naar het Munstersche
uitgeweken Belg, Mr. de Villette, ‘ci-devant agent en cour à Bruxelles’, omtrent
wien Th. Grenville aan den erfprins inlichtingen had gevraagd, welke den prins den
15den Februari 1799 werden verstrekt uit Munster door den gewezen majoor in
Staatschen dienst B. Morack. De oud-luitenant-kolonel Schutter en diens brooder,
oud-kapitein in Staatschen dienst zonden hunne berichten aan
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Graaf Charles Bentinck te Varel, die ze aan de Engelsche regeering overbracht. Iets
later lezen we van eenen Rottiers van Duijvelande, als Engelsch berichtgever - mede
een oud-officier van het Staatsche leger. De gewezen luitenant-ter-zee Helleman stak
herhaalde malen van Zeeland naar Engeland over, om persoonlijk inlichtingen te
geven aan de ministers Grenville en Dundas.
In den voortvarenden ijver, dien de erfprins van den beginne af heeft ten toon
gespreid, om tot het welslagen der beraamde onderneming mede te werten, begreep
hij, ook van zijn kant betrekkingen met de Belgen te moeten aanknoopen en
inlichtingen te moeten inwinnen over den geest der bevolking, voornamelijk ten
aanzien van den meerderen of minderen aanhang, aldaar voor het Huis van Oranje
te verkrijgen.
Als tusschenpersoon, om die betrekkingen aan te knoopen, koos hij Maximiliaan
Louis van Hangest Baron d'Yvoy van Mijdrecht (geboren in 1753), die eerst de
republiek der Vereenigde Provinciën als officier gediend had in het regiment
Hollandsche gardes te voet, in 1792 benoemd was tot lid van den kolonialen raad
voor West-Indië, en in 1789 en 90 door Willem V belast was geweest met
verschillende zendingen in Braband. In 1795 was d'Yvoy den stadhouder naar
Engeland gevolgd; in het laatst van 1798 was hij voornemens geweest naar het
vasteland over te steken, doch had dat plan uitgesteld toen hij vernam, dat de erfprins
met het oog op mogelijke gebeurtenissen naar Engeland zou komen. Blijkbaar
eenigszins op de hoogte gesteld van de verwachtingen, die Oranje op dat tijdstip
meende te kunnen koesteren, was hij den erfprins, toen deze naar Berlijn terugkeerde,
spoedig naar het vasteland gevolgd, en had hij zich in het laatst van Januari te Bremen
gevestigd, wachtende op een opdracht,
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om zijne gehechtheid aan het Huis van Oranje te toonen.
Ongeveer twee maanden later ontving hij aldaar van den erfprins den navolgenden
brief in cijferschrift, dd. Berlijn 16 Maart 1799.
En conséquence de ce que je vous promis, je m'empresse de vous informer
immédiatement qu'il y a une occasion de vous tirer de votre inactivité
actuelle et de rendre des services véritables à la bonne cause. Quoique le
moment d'agir est encore incertain et peut-être éloigné, il est cependant
d'une importance majeure, de connaître la force, les moyens pécuniers et
de résistance, la nature et les chefs reconnus ou secrets de l'insurrection
de la Belgique, afin d'être instruit des espérances que l'on peut former sur
la suite de celle-ci, des projets qu'ils peuvent avoir, et de combiner la
manière dont il serait possible de les soutenir et celle dont ils pourraient
aider à cet effet.
J'ai cru que personne ne serait plus à même que vous de pouvoir procurer
des renseignements par rapport à ces objets, et que les relations que vous
eûtes autrefois dans ce pays vous pourraient faciliter les moyens d'en être
instruit; c'est pourquoi je vous propose cette commission et au cas que
vous voulussiez bien vous en charger, je vous prierais de vouloir vous
rendre sur la frontière là où vous le jugerez le plus convenable et de tâcher
de parvenir à pouvoir juger par vous même de ces objets et de vous
aboucher avec quelques personnes principales. Vans jugerez vous-même
l'importance de l'objet et la nécessité absolue de devoir garder le plus
profond mystère afin de prévenir tout éclat. Cette affaire quoique tout-à-fait
indépendante de ce qui a rapport à la Hollande se trouve cependant
intimement liée avec elle, et il serait d'une importance majeure de pouvoir
déterminer la manière dont une insurrection dans la république pourrait
être combinée avec celle de la Belgique quand le moment que celle-ci
éclate fut arrivé, ce qui n'est point encore; au contraire nous continuons
de recommander la plus grande tranquillité on Hollande ..... Le colonel
Bentinck vous remettra l'argent nécessaire.....
C'est avec la connaissance de Grenville et même à sa demande que je vous
écris sur cette matière; ainsi si vous parvenez à vous aboucher avec les
chefs vous pourrez leur assurer que l'Angleterre n'est pas éloignée à les
aider; mais qu'auparavent il faut exactement connaître leur position. Il
serait aussi d'une importance majeure de tâcher de savoir l'opinion dans
la Belgique et en particulier des insurgés au sujet de la Hollande et en
particulier de notre maison, et de s'assurer si des mesures combinées et
qui pourraient mener à une réunion serait de leur goût. Ceci est également
aussi important à savoir qu'à tenir bien secret.
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d'Yvoy nam de opdracht gaarne aan, en verplaatste zich, daar hij zich in België zelf
niet veilig achtte, naar Emmerik.
Alvorens hem daar te volgen, zij hier vermeld, dat tegelijkertijd langs nog twee
andere kanalen den erfprins inlichtingen omtrent België toevloeiden. Men stelle zich
daarbij voor, dat de geheele grensstreek in Duitschland langs België en de Bataafsche
Republiek overvuld was met uitgewekenen, - oranjegezinden, voornamelijk
oudofficieren; priesters, die den in Frankrijk geëischten burgereed niet hadden willen
afleggen; en burgers, die zich niet aan de conscriptie wilden onderwerpen.
Den 12den Maart nu had de oud-ritmeester in Staatschen dienst D.J. van Tuyll van
Serooskerken uit Munster aan den erfprins een schrijven gericht, waarin hij zijn
voornemen te kennen gaf, om, indien de prins en diens vader, de stadhouder, het
goedkeurden, met eenige andere oud-hollandsche officieren te gaan dienstnemen
onder de Belgische insurgenten, ten einde zoodoende door het bestrijden der Franschen
toch eenigszins in het belang van hun eigen vaderland en misschien van het Huis
van Oranje werkzaam te zijn.
Vóór hij nog antwoord op dat schrijven ontvangen had, verzond hij, omdat de zaak
hem te belangrijk voorkwam, den 11den April een tweeden brief van den navolgenden
inhoud:
..... J'ai l'honneur de Lui envoyer la copie de deux lettres, écrites au
capitaine de Westerholt, qui a été à Curaçao. C'est avec lui et le capitaine
de Normann, que j'agis de concert, sans cependant nous avancer trop ni
nous compromettre. Ce dernier revient depuis peu d'un voyage dans la
Belgique, fait dans l'intention d'examiner les choses par ses yeux, et de
faire des connaissances utiles et nécessaires dans le cas d'une organisation
de l'insurrection du Brabant. Je supplie Votre Altesse que mon indiscrétion,
si c'en est une, ne nuise pas à un camarade que j'estime.
Les lettres que j'envoie à Votre Altesse Sérénissime sont d'une personne
très marquante des Pays-Bas (België), fort réservée, mais qui serait de la
plus grande utilité, si tout ceci pourrait avoir
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lieu, et que je sais d'ailleurs être très attachée à la Maison d'Orange.
Vous voyez Mgr. combien il serait nécessaire de lui donner quelque espoir
fondé d'autorisation et que sans cela il se découragera. Le tout dans la
supposition que l'on ne rejette pas le projet en question.
De beide bijgaande brieven waren zonder datum of plaats van afzending onderteekend
met: L'évèque d'***, en hielden in hoofdzaak in, dat die prelaat, zeer in 't geheim,
wel geneigd was inlichtingen omtrent den toestand in België te geven aan iemand
die deugdelijke waarborgen kon overleggen dat hij van Engeland toestemming en
volmacht had om de Belgen te hulp te komen.
Langs anderen weg was de erfprins hiervan ook reeds op de hoogte gesteld. De
kapitein van Westerholt had namelijk hetzelfde meedegedeeld aan zijn neef A.R.
vrijheer van Heeckeren Suideras, en deze, blakende van ijver voor het Huis van
Oranje en gaarne als gewichtig persoon fungeerende, had zich gehaast den erfprins
hiermede in kennis te stellen, tevens den naam van dien kerkvorst opgevende als
Mgr. d'Arberg, bisschop van Yperen. Suideras meende nu ook de opdracht te zullen
ontvangen, om met dien bisschop in nadere betrekking te treden; doch hierin zag hij
zich bedrogen. Men wilde wel van zijn ijver partijtrekken, doch vond hem om zijn
onbesuisdheid niet den rechten man, om op diplomatieke wijze onderhandelingen
aan te knoopen. Die taak werd door den erfprins opgedragen aan Carel van Lijnden
(den lateren gouverneur van Gelderland), die toen te Brunswijk was en zich tijdens
zijne zending naar Berlijn1 als een zeer geschikt persoon daartoe had doen kennen.
Deze begaf zich den 22sten April op weg naar Munster, trad van daar in
correspondentie met den bisschop, die zich

1

Zie Handelingen en Mededeelingen onzer Maatschappij 1899-1900, bladz. 162 v.v.
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te Crecht of Krechting (zuidoostwaarts van Bocholt) ophield, bracht hem daar een
bezoek en opende de onderhandelingen. Ofschoon die met tusschenpoozen tot het
laatst van Juli werden voortgezet, brachten zij de zaak weinig verder. Mgr. d'Arberg
bleef zeer gereserveerd en latere onderzoekingen hebben bewezen, dat hij grooter
vriend was van het Huis van Oostenrijk dan van het Huis van Oranje; want zijne
briefwisseling met van Lijnden en andere oranjegezinden werd ter kennis gebracht
van Thugut, en is gedeeltelijk te vinden onder de protocollen van de kanselarij der
Nederlanden (België) te Weenen.
Van meer beteekenis waren de berichten van den kapitein de Normann, die - zooals
Tuyll meldde - reeds uit eigen beweging een uitstapje naar België had gedaan. Hem
werd verzocht te Berlijn te komen, waar hij den 21sten Mei een schriftelijk verslag
over zijne bevinding aan den prins aanbood met een ‘Plan général’, aangevende op
welke wijze van den opstand moest worden partijgetrokken, en hoe 't best den
opstandelingen hulp zou kunnen worden geboden. Toen later Engelsche officieren
(de kolonel Malcolm, de generaal Maitland) waren gezonden, om na te gaan hoe
Engeland op de meest afdoende wijze bijstand zou kunnen verleenen, en zoo noodig
de leiding op zich te nemen, werd de Normann, die intusschen nog een reis in België
gemaakt had, hun vertrouwde raadgever.
Het is intusschen niet mijn voornemen, hier nader in te gaan op de omtrent den
toestand van België aangebrachte tijdingen, en daarom keeren we tot d'Yvoy terug,
die den 16den April zijn eerste bericht uit Rees aan den erfprins inzond. Hij had, tot
het aanknoopen van connectiën met eenige Brabandsche uitgewekenen veel dienst
gehad
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van den oud-luitenant-kolonel van Schwartz,1 die hem in kennis had gebracht o.a.
met den heer de Jong, oudpensionaris van de Staten van Braband en met den secretaris
van den bisschop van Roermond. Hij meende toen reeds te kunnen mededeelen, dat
de geestelijkheid, voor het grootste gedeelte uitgeweken, niet gaarne onder het Huis
van Oostenrijk zou terugkeeren, doch daarentegen wel zich bij de Vereenigde
Nederlanden zou willen aansluiten. Den volgenden morgen hoopte hij naar Emmerik
te gaan, om den aartsbisschop van Mechelen (kardinaal Frankenberg) en den bisschop
van Roermond (Mgr. des Barons van Velde de Melroy) te ontmoeten
Terecht had d'Yvoy ingezien, dat, wilde men voor Oranje aanhang krijgen in de
Zuidelijke Nederlanden, waar het grootste gedeelte der bevolking roomsch was, men
dan vooraf de geestelijkheid moest trachten te winnen, die, hoewel voor 't meerendeel
uitgeweken, in 't geheim met de bevolking betrekkingen bleef aanhouden. Meermalen
keerden lagere geestelijken onbemerkt naar hunne dorpen terug, om - waar dit noodig
was - aan hunne parochianen geestelijken bijstand te verleenen.
Na den 29sten April een eerste bezoek aan den aartsbisschop gebracht te hebben ‘une visite absolument de cérémonie’ - schreef d'Yvoy den 4den Mei aan den erfprins
o.a.:
Je n'ai pu voir qu'aujourd'hui de cardinal in 't particulier; mais hij is d'une
prudence rare en heeft mij gezegd te kennen absolument aucun van de
hoofden, ni avoir des notions sur l'état actuel des choses in Braband; ik
heb opgemerkt, dat hij varie point avec les sentiments van den pensionaris
de Jong, quoiqu'on n'a niemand genoemd in deze conversatie. Comme zijn
secretaris n'est point lié par les mêmes heilige banden en dat hij mij schijnt
een homme d'esprit hoop ik en avoir meer nut quoiqu'en général het mij

1

Zoon van Z.C. Baron van Schwartz, Heer van Ansen, lid van de Ridderschap van Drenthe,
overleden 13 Juni 1799.
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voorkomt dat de geestelijkheid sont moins réellement instruits als
pensionaris de Jong en dat men ne tirera van de eerste aucune utilité que
als in 't oogenblik dat men agira1.
Behalve den hiergenoemden secretaris van den kardinaal werden door d'Yvoy nog
als tusschenpersonen, door wie hij op de stemming der Belgen bleef inwerken, en
van wie hij inlichtingen ontving, gebezigd Henry of Harry van der Duyn, de deken
Ruijs te Cleef en diens broeder Edmond Ruijs, oud-ontvanger van den stadhouder
in Opper-Gelder, alsmede Michiels, oud-ontvanger van den stadhouder in het land
van Montfort.
De laatste werd allengs de meest vertrouwde berichtgever, en stelde zich ook in
verbinding met de Roomsch-Katholieken in de Bataafsche Republiek. Van den
vicaris-generaal van Braband, toenmaals zijn verblijf houdende te Nijmegen, vernam
hij, dat die Katholieken, hoewel over het algemeen gestemd voor het Huis van Oranje,
toch niet gaarne den ouden toestand zouden willen hersteld zien, alleen uit vrees
voor de onverdraagzaamheid en de onaangenaamheden, die zij vroeger hadden
ondervonden vooral in Gelderland, een deel van Overijssel en Friesland en in
Groningen, terwijl de patriotten hun daarbij hadden wijsgemaakt, dat de stadhouder
in deze de regenten had gesteund.
Dit werd door d'Yvoy aan den erfprins medegedeeld. Deze schreef daarover aan
zijn vader in Engeland, doch gaf tevens, toen het vooruitzicht, dat hier de oude
toestand van zaken binnen niet al te langen tijd zoude hersteld worden, meer vasten
vorm begon aan te nemen, aan d'Yvoy te kennen, dat het zaak was, om de pastoors
en andere hoofden van die gezindte te overtuigen van de dwaling, waarin zij op dat
stuk verkeerden en hun

1

In dit eigenaardig geheimschrift waren de Hollandsche woorden door cijfers
aangegeven.
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de verzekering te geven, dat bij een terugkeer tot de vroegere orde van zaken, zij in
de geheele republiek dezelfde verdraagzaamheid zouden ondervinden, als waar die
het meest in hun voordeel was geweest vóór de revolutie van 1795.
Om hieraan kracht bij te zetten, werd aan d'Yvoy in dien zin een ostensibele brief
geschreven, waarvan hij zoo noodig gebruik zou kunnen maken tegenover Michiels
en den bovengenoemden vicaris, die, zooals de erfprins aan zijn vader mededeelde,
grooten invloed had zoowel bij de Belgische geestelijkheid als bij alle pastoors van
de Republiek, door den kardinaal van Frankenberg en de bisschoppen geraadpleegd
werd in alle geestelijke en politieke aangelegenheden, en stellig het Huis van Oranje
was toegedaan.
Die ostensibele brief was van den volgenden inhoud:
Schönhausen 6 Juillet 1799.
Monsieur!
Je crois avoir remarqué par le contenu d'une de vos précédentes lettres
que les Catholiques Romains dans la République des Provinces Unies sont
dans l'opinion que mon père leur est contraire et que s'ils ont essuyé des
désagréments en particulier dans quelques provinces, il y a contribué; que cela occasionne encore maintenant une espèce d'éloignement pour le
rétablissement de la maison d'Orange, et de la constitution dans la
République par la crainte qu'ils auraient de nouveau des entraves que le
gouvernement actuel ne leur oppose point.
Je ne comprends point comment cette opinion a pu prendre si fort racine
et qu'il est possible qu'il y ait des doutes sur l'esprit de tolérance qui anime
mon père et que je partage bien sincèrement, qui ne lui fait point faire de
différence entre les habitants des Provinces Unies, qu'ils soient Réformés,
Catholiques ou de quelqu'autre religion, moyennant qu'ils soient paisibles
et se soumettent aux lois. Il n'a point dépendu de mon père de changer ce
qui était établi dans les provinces ou villes respectives à l'égard de nos
Réformés, mais il a toujours été contraire à toute mesure d'oppression pour
cause de religion et a envisagé que la liberté de conscience était inséparable
de la liberté politique. Je puis vous garantir Monsieur qu'à un rétablissement
de l'ancien ordre des
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choses mon père ne fera pas de difficultés de donner des preuves de ce
que je viens d'avouer sur son opinion, lorsque l'occasion s'en présentera,
et je me crois assez assuré de ses sentiments pour pouvoir affirmer que
bien loin de tâcher de persécuter les bons habitants des Provinces Unies
pour cause de religion il sera au contraire très porté de faire accorder aux
Catholiques Romains dans toutes les provinces les mêmes libertés qu'ils
avaient là où ils étaient le plus avantagés avant la révolution de 1795.
Vous -jugerez par ceci que les Catholiques Romains auraient bien grand
tort d'être porté contre la maison d'Orange, et si il vous arrivait encore que
vous eussiez des preuves que la crainte pour leur religion les empêchât de
désirer le rétablissement de celle-ci, il dépend de vous de faire usage de
ce que je vous marque par ces lignes, étant du reste avec considération,
(signé) G.F. Prince héréditaire d'Orange.
Die brief deed goede uitwerking. ‘Michiels is zeer tevreden’ - zoo schreef d'Yvoy
den 17den Juli aan den erfprins - ‘van la lettre que Votre Altesse m'a faite aangaande
de Roomschen, van dewelke men fera incessamment gebruik bij den vicaris, van
welken mij promet le plus grand bien’, en den 20sten Juli voegt hij daaraan toe:
De brief wegens de Roomschen is den vicaris getoond; la satisfaction
qu'elle a causée a excité le zèle; on écrit à Brancadoro1, fera écrire par de
cardinal de Malines, le tout pour désapprouver qu'on se mêle d'affaires
politiques, d'achat van kerken2 et on
1

2

De nuntius Caesar Brancadoro, aartsbisschop van Nisibi, was vóór de opheffing der
Brusselsche nuntiatuur door Pius VI in 1794, vicesuperior geweest der Hollandsche
zending, en had als zoodanig het opperbestuur gehad over de Roomsch-Katholieken,
die woonden binnen de grenzen van het voormalig aartsbisdom Utrecht.
Dit heeft betrekking op den inhoud van art. 6 der additioneele artikelen van de grondwet
van 1798, inhoudende:
‘Alle kerkgebouwen en pastorijhuizen der voormaals heerschende kerk, voor zoover
zij, door aanbouw uit de afzonderlijke kas der gemeente, geene bijzondere en wettige
eigendommen zijn, worden overgelaten aan de beschikking van ieder plaatselijk bewind,
om deswege tusschen alle kerkgenootschappen eenig vergelijk te treffen, en wel binnen
de eerstkomende zes maanden na de aanneming der staatsregeling. De grondslag van
dit vergelijk is, in iedere plaats, het grootst aantal van leden der onderscheiden kerkelijke
genootschappen, hetgeen alzoo de relatieve meerderheid van zielen zal uitmaken.
Hetzelve zal de voorkeus hebben omtrent de naasting eener plaatselijke kerk en pastorij,
onder bepaling echter, na gedane begrooting van de waarde dier gebouwen, van eene
matige uitkeering, hetzij in eens of bij termijnen, aan de andere kerkgemeenten, naar
evenredigheid van derzelver leden, welke allen door deze bepaling worden gehouden
voor altijd afstand gedaan te hebben van de gemeene aanspraak.
De alzoo genaaste kerken en pastorijen blijven te alle tijden onder de bezitting,
beheering en het speciaal onderhoud dier kerkgemeenten, aan welke dezelve volgens
het hier voorgaand onderling contract zijn toegewezen.
De geschillen, over dit een en ander ontstaande, worden ten spoedigste beslist door
het Vertegenwoordigend Lichaam.
De torens aan de kerkgebouwen gehecht, benevens de klokken met derzelven huizingen,
worden verklaard eigendommen te zijn en te blijven der burgerlijke gemeenten, staande
te alle tijden onder derzelver beheering en onderhoud’.
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m'a fait dire de vouloir venir me voir afin de convenir de ce qu'il y aurait
de mieux à faire pour contribuer à un heureux retour d'ordre et montrer
que de Roomschen sont dignes des sentiments, welke Uwe Hoogheid
heden voor haar hebbe. J'espère que V.A. aura engagé Erfstadhouder qui
doit lui avoir écrit à ce sujet, om ook te schrijven....
Den 24sten Juli meldt d'Yvoy wêer:
Hier le vicaire général est venu me trouver. J'ai eu un long entretien avec
lui; l'achat ou l'occupation des églises réformées par les Catholiques sera
empêché, et on travaille à faire restituer celles occupées déjà. Dans une
congrégation de curés on a bu à la santé et le prompt retour de Votre
Altesse. Il y en avait parmi qui ne pensaient pas comme cela il y a quatre
mois. Il est allé trouver le cardinal pour qu'il coöpère avec lui et sous peu
il se promet qu'on verra le changement que cela a produit. Cela me parait
un homme dont il y a grand parti à tirer.
Natuurlijk was de erfprins met dien gang van zaken ten hoogste ingenomen. Den
dag van zijn vertrek uit Berlijn, om zich naar Lingen te begeven, den 29sten Juli schreef
hij aan zijn vader, den erfstadhouder o.a.
La lettre au sujet des Catholiques a fait ici(?) bon effet; déjà les ordres
sont donnés à tous les croyants d'être pour le rétablissement des affaires
et ne point acheter nos églises. Vous aurez vu que je leur ai moins fait
espérer que vous aviez disposé à leur accorder et je me flatte par conséquent
que vous approuverez ma conduite. Au reste une lettre de votre part serait
d'une utilité
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majeure puisque cela les convaincrait encore plus de votre façon de penser
à leur égard.
‘Le vicaire général’ - zoo meldt d'Yvoy den 3den Augustus aan den erfprins - ‘m'a
fait proposer si je le trouverais utile qu'il allait parler aux Simplissimi de Haarlem,
Amsterdam, Utrecht, Groningue, Leeuwarden, duquel voyage il se promettait le plus
grand bien’. Hij - d'Yvoy - keurde dat plan wel goed. Gedeeltelijk is het ook tot
uitvoering gekomen, zooals mag blijken uit het hiervolgend gedeelte van een verslag,
door Michiels uitgebracht over zijne bemoeiingen, ingevolge eene vertrouwelijke
samenspreking met d'Yvoy met betrekking tot het plan van vereeniging der 17
provinciën. In margine van dat verslag staat: ‘au cas que l'Autriche y renonçait et
que ce fut l'intention des Puissances et le désir des deux pays’. Michiels zelf noemt
zich daarin de ontwerper van het voornemen, om den vicaris-generaal zijne rondreize
te doen maken.
Comme il s'agissait de la réunion des dix provinces Belges aux sept
provinces et que tous les habitants peu exceptés des dix provinces sont
attachés à la religion romaine, et par cette raison préfèrent un prince de
cette même religion à celui d'un autre, le soussigné1 a d'abord été d'opinion
qu'il fallait commencer à travailler par le canal du clergé de cette religion,
et a proposé à Mr. d'Yvoy d'envoyer le vicaire-général Syben, ami du
soussigné, dans quelques des sept provinces, afin de détruire l'opinion
désavantageuse que le soussigné savait y règner parmi les catholiques
romains contre la maison d'Orange, opinion que le baron d'Yvoy a goûté
sur le champ. En suite de quelle approbation le soussigné a donc fait des
instances chez son ami, qui après des reprises obtinrent le bût d'engager
le vicaire Syben de faire une tournée à Utrecht, Leyden et Amsterdam afin
de s'aboucher avec les chefs

1

Het stuk, aanwezig in het carton ‘Minuten’, omslag 1799 in het Huisarchief van Hare
Majesteit de Koningin, is niet onderteekend, dus klaarblijkelijk eene copie. Het moet
m.i. het verslag van Michiels zijn, waarvan d'Yvoy melding maakt in zijn schrijven
aan den erfprins dd. Elten, 17 Aôut 1799.
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ou amplissimi de la religion romaine et quelques curés connus pour y avoir
de l'influence.
En conséquence le vicaire susdit, accompagné du curé Smeijers, de
Nimègue a pris la route d'Utrecht, où il a fait les premières ouvertures sur
le bût de sa tournée au père Carnoncle (Carnonde?), curé à Utrecht, tendant
à faire revenir sur l'idée désavantageuse, où étaient les romains contre la
maison d'Orange, relativement à la religion romaine. Ledit vicaire a après
une longue conversation confidentielle fini par avouer qu'il en avait vu les
assurances même par écrit, et que conséquemment il désirait s'entreteuir
sur ce sujet avec l'amplissimus de Maarssen.
Ces assurances eurent un effet si heureux chez le père Carnoncle, qu'il
s'offrit d'accompagner le vicaire chez l'amplissimus, ce qui se fit le
lendemain. Le vicaire rompit d'abord le secret de la visite, et trouva des
dispositions tellement favorables chez l'amplissimus de Maarssen, nommé
van Engelen, qu'il ne pouvait assez témoigner sur un aveu de cette nature,
et lui promit un succès complet sur le clergé sous sa direction, avec la
promesse de travailler par tous les petits et grands moyens que le clergé
romain a sur les habitants dévoués à cette religion.
Le vicaire partit de là pour Leyden où il fit les premières ouvertures au
fameux curé Bouwman, connu par son éloquence évangélique, et trouva
par hasard chez lui l'amplissimus d'Amsterdam. Bouwman fut si content
des ouvertures, des assurances de Sijben, avec lequel il a été lié depuis
des années, qu'il se chargea d'en faire l'aveu à l'amplissimus d'Amsterdam,
et qu'il se flattait d'avance d'une bonne réussite. Tout répondit à cela.
L'amplissimus par reconnaissance témoigna des nouveaux égards à Sijben,
l'engagea fortement à venir loger chez lui à Amsterdam, et se promit tout
aprés de telles démarches.
Sijben afin de gagner plus de personnes alla loger à Amsterdam ailleurs,
y fit les ouvertures susdites à trois curés les plus influents, et eut une telle
réussite chez eux qu'ils se chargèrent de la commission pour la Frise et la
province de Groningue. Bouwman, l'amplissimus et ces trois curés ont de
même que celui de Maarssen promis d'employer tout leur crédit chez les
personnes de leur religion, afin de les faire revenir de cette idée
désavantageuse et erronnée, et les disposer favorablement pour la maison
d'Orange, sur le retour de laquelle ils ont dit, tant l'un que l'autre: qu'elle
vienne plutôt aujourd'hui que demain. Le secrétaire de l'évèque de
Ruremonde en a donné les assurances à l'amplissimus de Bois le Duc, et
attend sous peu sa réponse.
Les communications journalières qui existent entre les sept provinces avec
les dix provinces surtout chez le clergé par le grand nombre
d'ecclésiastiques brabançons, qui séjournent actuellement dans les sept
provinces, feront parvenir en peu de jours
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ces dispositions favorables de la maison d'Orange pour la religion romaine
en Brabant, et deviendront alors les arguments les plus forts pour disposer
favorablement les habitants des dix provinces en faveur de cette maison......
d'Yvoy, die dit verslag den 17den Augustus aan den erfprins inzond, voegde er aan
toe:
Je puis ajouter à cela que non seulement V.A. peut compter maintenant
sur la bonne disposition, non seulement des chefs des Catholiques dans
l'intérieur, mais aussi sur les membres de cette religion, puisque je puis
dire sous secret à V.A. que la majeure partie des curés se sont engagés
d'exhorter et disposer à la confession leurs communiants à la coöpération
de la restauration de la maison d'Orange. Je suis informé encore que les
principaux de cette religion ont concipié une requête, pour être présenté
au prince stadhouder ou à Votre Altesse dans laquelle ils solliciteront à
une restauration la redressement de quelques griefs. J'ai cru ne pas devoir
déconseiller pareille démarche, parce qu'elle n'engage à rien V.A., et pourra
servir toujours de preuve qu'il y avait des griefs portés à la connaissance
de Votre Altesse ....
Eenige dagen te voren, den 14den Augustus had hij den erfprins op een ander aanzoek
van roomsch-katholieke zijde gewezen:
Le vicaire général n'a pas jugé sa présence nécessaire ni en Frise, ni en
Groningue1, mais il est revenu de la Hollande très content de la disposition
où il a laissé les esprits. Seulement m'a-t-il fait prévenir qu'en cas qu'il se
fit une proclamation avant ou à l'approche des troupes et qu'on put y insérer
en parlant du rétablissement de la religion un article concernant les autres
à peu près dans ce goût: ‘ook de herstelling van de vrijheid, die alle andere
gezindheden toekomt in de uitoefening van hunnen godsdienst, en welke
wij ons zullen beijveren zooveel mogelijk daar, waar dezelve voor dezen
zoo algemeen als elders niet was, in hetzelfde genot te stellen’. Il répond
que cette assurance contribuera infailliblement à procurer l'assistance et
la coöpération efficace de tout ce qui est catholique.
Op dat verzoek kon niet worden ingegaan. Den 20sten Augustus schrijft de erfprins
daaromtrent aan d'Yvoy: ‘L'article que le vicaire général désirerait qui fut inséré

1

Zooals uit het verslag van Michiels blijkt, omdat pastoors uit Amsterdam op zich
genomen hadden, daarheen te gaan.
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dans la proclamation ne pourra pas être placé, parce qu'en premier lieu il a été jugé
convenable ne faire aucune mention de ce qui concerne la religion, et qu'une phrase
telle qu'il la propose pourrait indisposer ceux de la religion dominante’. Het verzoek
om herstel van grieven, hetwelk zoowel door d'Yvoy, als door den erfprins zeer
gematigd werd geacht, vond een beter onthaal. De bisschop van Roermond trad
daarin als woordvoerder op. Het luidde als volgt:
L'évèque de Ruremonde expose avec le plus profond respect, qu'ayant eu
communication de la lettre de Votre Altesse Sérénissime du 6 juillet
dernier, adressée à monsieur le baron d'Yvoy, il a de suite et en
conséquence écrit à un des principaux ecclésiastiques du diocèse de
Bois-le-Duc; que son vicaire général monsieur Sijben, résident à Nimègue,
s'est adressé, en suite de la même lettre du 6 juillet et pour remplir les vues
y reprises, à plusieurs et les plus notables du clergé des territories de
Nimègue, Meuse et Waal et du pays de Cuyck, faisant tous partie du
diocèse de Ruremonde. Qu'en suite de la commission de Mr. le baron
d'Yvoy qui lui avait été communiquée par monsieur Michiels, ledit
vicaire-général s'est porté dans différentes villes et places de la république
des Provinces Unies, que cette commission a été remplie avec autant de
promptitude que de succès.
Le suppliant expose que sous la jurisdiction des différents magistrats,
drossards et baillifs des susdits pays situés dans son diocèse, ils se sont
rencontrés ci-devant plusieurs entraves au libre culte de la religion
catholique, entr'autres et nommément que les orphelins catholiques
dépourvus de moyens de subsistance, entrant dans les maisons destinées
à leur entretien, y devaient renoncer à leur religion, où ils sont maintenant
reçus sans être contraints de faire un si triste sacrifice, et où ils sont
cependant élevés maintenant sous des maîtres et des proviseurs de la
religion catholique.
Le suppliant expose de plus que dans différents villages il n'était pas permis
aux Catholiques de bâtir une maison, ni d'avoir des ministres pour le culte
de leur religion, et que dans d'autres villages les prêtres qui se présentaient
et qui étaient demandés pour assister les curés, ne pouvaient prêter leur
assistance sans une permission préalable du magistrat, drossard ou baillif,
permission qui était souvent refusée.
Et comme il convient pour le bien public que le culte de la religion
catholique soit à tous égards libre et sans gène, le sous-
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signé supplie très humblement V.A.S. de daigner y pourvoir de la manière
qu'Elle trouvera dans sa haute sagesse la plus convenable et la plus propre
pour étouffer à jamais tout esprit de dissension.
Emmerich
le 19 Août 1799.
C'est la Grâce
(signé) I.B.R. des Barons van Velde de
Melroy, Evèque de Ruremonde.
Dit verzoekschrift werd door den bisschop in handen gesteld van d'Yvoy met een
begeleidend schrijven, waarvan het slot was:
Vous savez cependant Monsieur que pendant la révolution les Catholiques
se sont comportés d'une manière à mériter la bienveillance de S.A., et je
vous assure que S.A. daignant accorder ce qui est repris dans ma supplique,
ne fera pas seulement chose agréable à ses sujets1 catholiques, mais qu'en
même temps Elle gagnera les esprits d'une manière à être reçue partout
avec acclamation et témoignage de voix.
d'Yvoy zond het op dato (19 Augustus) door aan den erfprins met het hiervolgende
bijschrift:
..... j'aurais cru que les griefs seraient plus nombreux. Si V.A. pourrait y
faire une réponse provisoire dans le goût que fut la lettre ostensible qu'Elle
me fit, je suis persuadé que cela ferait le plus grand bien, surtout dans ce
moment où ce prélat ainsi que beaucoup d'autres font ce qu'ils peuvent
pour servir ses intérêts et ceux de Sa Maison, en attendant qu'Elle trouvera
bon peutêtre d'envoyer cette requette au prince stadhouder, ce qui mettrait
le prince à même de l'apostiller dans le même goût.
Bij de toezending van het verzoek aan zijn vader onthield de erfprins zich van
raadgeving. Hij schreef alleen (22 Augustus) ‘Ces demandes me paraissent modérées,
et n'éprouveront à ce qu'il me semble point de dufficultés. Je vous prierai au reste de
vouloir bien me faire parvenir vos ordres à cet égard; en attendant je me suis borné
à donner provisionnellement la réponse ci-jointe:
Monsieur l'évèque
En possession des représentations que vous m'avez adressées par le canal
de Mr. d'Yvoy, je m'empresse de vous informer que je

1

Waarom koos Zijn Hoogwaardigheid hier het woord: sujets?

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

20
n'ai pas manqué de les porter à la connaissance de mon père, ne m'étant
pas possible de vous donner une réponse positive aux demandes qu'elles
contiennent avant de connaître les intentions sur ses objets. Il m'est
cependant permis de vous assurer d'après la connaissance que j'ai de la
manière de penser de mon père, et ainsi que je l'ai marqué à Mr. d'Yvoy
dans ma lettre du 6 juillet, qu'il est très éloigné d'avoir les sentiments
d'intolérance pour les Catholiques Romains qui lui ont été quelquefois
imputés, et qu'au contraire il est prêt à employer toute son influence quand
il sera rétabli dans ses charges héréditaires, pour faire obtenir à tous ceux
de cette religion les mêmes avantages dont ils ont joui dans les provinces
où ils étaient le moins entravés, à quel égard je me flatte que vous voudrez
être persuadé, que j'ai les mêmes sentiments. En conséquence j'ose espérer
que les points que vous désirez qui soyent accordés ne souffriront pas de
grandes difficultés, et me flatte que tout pourra s'arranger au gré de vos
désirs, vous priant Monsieur l'évèque d'être persuadé de la parfaite
considération avec laquelle je suis
Lingen
le 22 Aout 1799.
Monsieur l'évèque
Votre très humble et très obéissant serviteur
(signé) G.F. Pr. Hér. d'Orange.
Vijf dagen daarna zetten de Engelschen in Noord-Holland 12000 man aan wal, welke
troepenmacht in September met die van de Russen tot 40 à 45000 man is aangegroeid.
Niet alleen de roomsch-katholieke, maar de geheele oranjegezinde bevolking,
voornamelijk in het oosten en noordoosten van het land, was tot den opstand bewerkt
en bereid, doch onder het wachtwoord, dat van den beginne af allen leiders was
voorgehouden: ‘niets doen vóórdat vreemde troepen in de nabijheid zijn’. Noch
Abercromby, de bevelhebber van de eerstgelande troepen, noch de hertog van York,
de opperbevelhebber van het vereenigde Engelsch-Russische leger, hebben het echter
raadzaam geacht een eenigszins beteekenende macht uit Noord-Holland naar de
oostelijke provinciën te detacheeren. Vandaar dat alle in voorbereiding tot den opstand
getroffen maatregelen niet tot uitwerking zijn gekomen, en dat de inval van eenige
honderden oranjegezinde officieren in het oosten van Gelderland en Overijssel eigenlijk in
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strijd met hetgeen bepaald was - tot niets heeft geleid.
De hierboven medegedeelde bescheiden zijn in hoofdzaak ontleend aan het
huisarchief van Hare Majesteit de Koningin, waartoe mij Harer Majesteits hooge
toestemming goedgunstig werd verleend. Behalve de gehechtheid der toenmalige
hoofden van de roomsch-katholieke kerk aan het Huis van Oranje, blijkt uit die
stukken m.i. tevens, hoe algemeen de afkeer was van den bestaanden toestand van
zaken. In de grondwet van 1798 toch waren ook voor de Roomschen de
belemmeringen voor de vrije uitoefening van hunnen godsdienst opgeheven; en
desniettegenstaande wilden zij zich - indien de oude toestand van zaken hersteld
werd - tevreden stellen met beloften tot de vermoedelijke inwilliging van eenige
stellig niet hooggaande eischen.
Deze uitingen der wederzijdsche gevoelens zijn ook eenigszins als voorspel te
beschouwen van hetgeen in 1813 bij de samenstelling der grondwet dienaangaande
is voorgevallen. In de daartoe geroepen commissie staakten tot tweemaal toe de
stemmen met betrekking tot de vraag, of in de grondwet al of niet uitdrukkelijk aan
de belijders der onderscheidene gezindten het recht zou worden toegekend, om aan
de regeering deel te nemen. De helft der leden - ofschoon wel het beginsel toegedaan
- achtten het beter, daaromtrent niets in de grondwet te schrijven.
Dit punt werd toen onderworpen aan het oordeel van den Souvereinen Vorst, die
- misschien terugdenkende aan de correspondentie met de Roomsch-Katholieken in
1799, vermoedelijk ook wel om de aanhangers van die kerk in België voor zich te
winnen, met het oog op de in uitzicht gestelde vereeniging der beide Nederlanden den doorslag gaf ten gunste van een uitdrukkelijk voorschrift.
G.J.W. KOOLEMANS BEIJNEN.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

22

Archief van Prins Willem V.
De welwillendheid van H.M. de Koningin stelde mij in staat om ook van tal van
stukken in het archief van prins Willem V kennis te nemen. Ten vervolge op wat ik
ten vorigen jare omtrent het archief van prins Willem IV kon mededeelen wensch
ik nu hetzelfde te doen wat betreft dat van zijn opvolger.
Dit archief is nog veel omvangrijker dan het vroeger vermelde. Honderden
portefeuilles bevatten de zeer uitgebreide correspondentie van den erfstadhouder,
erfkapitein-generaal en admiraal-generaal zoowel met de hoofdambtenaren der
Republiek als met de premiers en andere op den voorgrond tredende personen in
steden en gewesten en met de vertegenwoordigers der Republiek in het buitenland,
zoowel eigenlijk diplomatieke als consulaire. Nog sterker dan in den tijd van Willem
IV is het stadhouderlijk archief voor de tweede helft der 18de eeuw kabinetsarchief
en dus voortdurend te gebruiken in verband met het archief der Staten-Generaal, der
gewestelijke Staten, van den Raad van State en andere officieele lichamen in de
Republiek, ook met de archieven der regeeringspersonen zelve, die zooals bekend
is hunne persoonlijke niet streng van hunne ambtelijke archieven plachten te scheiden,
zoodat het belang van deze verzameling voor onze geschiedenis in de tweede helft
der 18de eeuw in het oog springt. Wat de buiten-
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landsche betrekkingen aangaat, dient ook te worden gelet op de briefwisseling van
den Prins en van prinses Wilhelmina met vorstelijke personen en met hooggeplaatste
buitenlandsche staatslieden, met name met Frederik den Groote en Frederik Wilhelm
II en hunne ministers, onder wie Hertzberg in dit opzicht moet genoemd worden.
Het gaat natuurlijk niet aan hier melding te maken van alle briefwisselingen van
eenig belang, in deze reusachtige en dikwijls slechts zeer summier gecatalogiseerde
verzameling vervat. Slechts op enkele stukken moet nader de aandacht worden
gevestigd, ten einde te doen zien wat de aard dezer verzameling is.
No. 206 bevat de correspondentie met consuls in de Levant en de Middellandscbe
zee (1766-1794), waarin menige bijzonderheid voor den handel en de werkzaamheid
der zeemacht in die streken is te vinden.
No. 208 vormt een aantal deelen correspondentie met den griffier Fagel
(1764-1801). Het groote vertrouwen, dat de ervaren griffier bij den Prins genoot,
doet hier belangrijke stukken verwachten en die verwachting wordt ook niet
teleurgesteld: over alle belangrijke zaken staan hier intieme bijzonderheden en
uitingen te lezen. De kalme opvatting van den griffier, die ‘altoos naar den sagten
kant overhelde’, zijn aandringen op ‘eendragt en toegeevendheid’ reeds omstreeks
1770, zijn helder inzicht in de gevaren omstreeks 1780 geven aan deze correspondentie
buitengemeene aantrekkelijkheid. Te midden van een overweldigende reeks officieele
stukken vinden wij hier menige uiting, die bewijst, dat vóór het uitbreken van den
oorlog met Engeland zoowel de Prins als Fagel zelf werkelijk engelschgezind waren.
De vrees van beiden voor een ‘rupture’ met Engeland
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was vooral gegrond op de overweging (27 Aug. 1778), dat de Republiek geen
bondgenooten, geen voldoende oorlogsmacht en geen inwendige harmonie bezat.
Zeer belangrijk zijn de overwegingen vóór het uitbreken van den krijg. Niet minder
die uit de kritieke jaren 1785 tot 1787, toen Fagel den Prins geregeld op de hoogte
hield van wat er tijdens diens afwezigheid in Den Haag in de hoogste staatscolleges
gebeurde en deze berichten ijverig commentariëerde. ‘Temporiseeren’, ‘rekken’,
gebruik maken van de toenemende verwarring om dan ten slotte in te grijpen, is
Fagel's gewone raad in zijne minstens eens in de week gezonden brieven.
No. 209 tot 212 bevat de correspondentiën met de secretarissen van den Raad van
State Van Hees (1771-1786) en Mollerus (1786-1794), en die met Van Bleiswijk en
Steyn, van welke de laatste enkele merkwaardige brieven oplevert.
No. 213 bevat de veel belangrijker correspondentie met den raadpensionaris Van
de Spiegel (1788-1799). Ofschoon evenals met Fagel ook met Van de Spiegel veel
mondeling behandeld is, correspondeerden toch de stadhouder en de raadpensionaris
vrij geregeld, ook wanneer beiden zich in Den Haag bevonden, over de dagelijks
over en weder gezonden regeeringsbescheiden. Vooral de zaak betreffende de nieuwe
regeling der quoten wordt door tal van brieven nader toegelicht, een enkele maal de
loop der dingen in het revolutionnaire Frankrijk en de houding der Republiek
daartegenover, ook de patriotsche woelingen na 1790, verder de hervorming van het
zeewezen en de koloniale zaken, ten slotte de oorlog van 1793 en het einde van het
stadhouderschap, waarover zeer merkwaardige stukken hier bewaard zijn. Uit deze
laatste blijkt o.a. dat het besluit van den Prins om
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heen te gaan buiten weten en zeer tegen het gevoelen van den raadpensionaris is
genomen.
No. 214 tot 216 bevat correspondentiën met de Gecommitteerde Raden Mossel en
Van Stralen (1763-1771) en met de secretarissen Groot (1774-1784) en Royer
(1771-1794), alle meer van officieelen aard.
No. 217 en 218 bevatten de correspondentiën met steden en leden der Republiek,
een onafzienbare reeks van dokumenten, waaronder zich telkens vele van groot
plaatselijk belang bevinden. Onder deze stukken zijn ook korte notulen van het
verhandelde in de Statenvergaderingen (1779 -1794), eene groote memorie over het
eerste lid van Utrecht (1772), memoriën over de financiën van Friesland vóór 1785,
stukken over de zaak Van Haren, enz.
No. 226 tot 227 bevat de briefwisseling met Brunswijk, die intusschen na de
publicatie van Nijhoff niet veel bijzonders meer oplevert.
No. 263. Stukken over de verhouding der Republiek tot de oorlogvoerende
mogendheden (1778-1780).
No. 291. Marinestukken, van belang vooral voor de hervormingsplannen
(1790-1792).
No. 302. Correspondentie met den kolonel d'Angely, die in 1793 als emigrant zijne
diensten aanbood tegen de Fransche troepen der Conventie en allerlei berichten gaf
over de woelingen der Patriotten in dat jaar, waarbij hij als spion der Regeering
optrad. Op het einde van het jaar vertrok hij met eene geheime zending naar Londen
en later naar de Vendée, van waar hij zeer merkwaardige rapporten over den toestand
aldaar inzond; een deel dezer briefwisseling ligt in die van Van de Spiegel, die hem
ook als spion gebruikte.
No. 335. Gemengde brieven van partikulieren, zeer
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rijke verzameling, dikwijls ook van groot belang, zoowel over de zaken hier te lande
als over die van de beide groote compagnieën, alles alphabetisch geordend.
No. 336 bevat allerlei stukken over de hervormingen in het staatsbestuur, omstreeks
1789 voorgenomen.
No. 337 vormt eene heterogene verzameling van voor een deel belangrijke
dokumenten o.a. over de houding van den Overijselschen adel in 1759, over den titel
van den Prins en de plannen om hem dien van Koninklijke Hoogheid toe te kennen
(1768), over den toestand van Indië omstreeks 1773 (‘Redekundig berigt’ van een
oudambtenaar), over de ‘geheime plannen’ der hollandsche pensionarissen in 1782.
Zeer belangrijk zijn de notulen der geheime hofconferentiën uit 1782 en 1783, wegens
de pogingen om leiding te geven aan den Prins; aanteekeningen der Prinses over hare
conferentiën met Thulemeyer; belangrijke correspondentie tusschen den Prins en de
Prinses over hunne verhouding in 1782 en 1784, ook over de tegen de Patriotten aan
te nemen houding; notulen der hofconferentiën van 1785 over de mogelijkheid van
in te stellen departementen van bestuur, over de intrigues van Salm enz.; door Van
de Spiegel opgestelde stukken over den toestand des lands in 1782 en de hervorming
der admiraliteiten, zeer belangrijk in verband met de door zijn kleinzoon later
uitgegeven geschriften van den raadpensionaris.
No. 338. Varia betreffende den handel, de zeevaart en de buitenlandsche staatkunde,
met name die tegenover Engeland.
De honderden, ja duizenden dokumenten betreffende dezen tijd verdienen alleszins
een nauwkeurige inventarisatie, waarmede evenwel jaren zullen gemoeid zijn. Ook
betreffende de jaren na 1795 is het archief van
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Willem V buitengemeen rijk aan belangrijke stukken, waaruit o.a. de heeren De Bas
en Koolemans Beijnen reeds veel hebben geput betreffende de krijgsgeschiedenis
en dr. Colenbrander veel materiaal heeft verzameld voor zijne groote uitgave
betreffende onze geschiedenis na den val der Republiek, die eerlang in het licht zal
worden gegeven. De vrijgevigheid, waarmede Hare Majesteit de Koningin het gebruik
dezer stukken veroorlooft, zal ongetwijfeld der beoefening onzer geschiedenis tot
groot voordeel verstrekken; de medewerking van den Directeur van het Huisarchief,
prof. dr. Krämer, en de vriendelijke hulp van zijn assistent, den heer Levoir, maakten
mij in het bijzonder den arbeid gemakkelijk. Een aantal dezer dokumenten werd door
mij gebruikt bij de bewerking van het zesde thans verschenen deel mijner
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, waarin vele aanhalingen uit de gebruikte
stukken voorkomen.
P.J. BLOK.
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Levensbericht van Gijsbert Hendrik Lamers.
Aan het verzoek van het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
‘om een beknopt levensbericht te schrijven van Dr. G.H. Lamers,’ voldoe ik gaarne.
Het geldt het leven van den man, dien ik mijn vaderlijken vriend noemen mocht,
wiens onderricht ik genoten heb als catechisant en als student, en door wiens hand
mij de summi in Theologia honores zijn uitgereikt.
Het leven van Lamers heeft zich weinig buiten den academischen kring bewogen.
Een alom bekende ‘publieke’ persoonlijkheid kan Lamers niet genoemd worden. De
tijden zijn trouwens voorbij, waarin het kerkelijk publiek medeleefde met de
hoogleeraren, die de studenten voor het predikambt opleiden. Niet weinig heeft
daartoe bijgedragen het niet meer optreden als ‘academiepredikers’ der theologische
professoren, terwijl ook het geheele karakter der theologische studiën na 1876 eene
wijziging heeft ondergaan, die dat direkt medeleven van het kerkelijk publiek in den
weg stond. Het gevolg er van was, dat de hoogleeraren, die alleen voor hunne
wetenschap leefden, dan ook alleen in de wetenschappelijke wereld bekend waren.
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Lamers behoorde niet tot hen, die zich als leidslieden der menigte opwerpen. In
bonden, vereenigingen, stichtingen en wat dies meer zij, zag hij geen heil. Hij
verwachtte alles van het persoonlijk optreden in den kring, waarin God den mensch
gesteld heeft. In dien kring moest getuigd worden door den wandel in het licht. Het
gevaar, dat men loopt, over eigen geweten en overtuiging heen te leven - een gevaar,
dat dreigt, door een zich te veel bewegen op de markt des levens - is Lamers ontweken.
Zijne betrekkelijke afzondering heeft het theoretische meer dan het praktische bij
hem tot ontwikkeling gebracht; maar had ook weder dit voordeel, dat hij nooit zijn
karakter heeft verspeeld, en hoe vaak ook door menschen teleurgesteld, optimist
gebleven is tot zijn laatsten ademtocht. Wie hem van nabij heeft leeren kennen, roemt
zijne opgeruimdheid ook onder zwaar leed, en heeft leeren verstaan wat het zegt een
man te zijn vol des geloofs, ‘niet traag in het benaarstigen, vurig van geest en den
Heer dienende’ in alle dingen.
Het teruggetrokkene in Lamers' karakter laat zich wel verklaren. Zijne opvoeding
heeft het hare daartoe bijgedragen. Gijsbert Hendrik was de jongste zoon uit een
gezin van elf kinderen. Zijn achtenswaardige vader, G. Lamers, was predikant te
Harderwijk, en jarenlang de ijverige scriba der classis Harderwijk. Zijne moeder was
uit het bekende betuwsche geslacht der Buddings. De beide ouders leefden met hunne
drie zonen en acht dochters zeer teruggetrokken, en de opvoeding had een
kloosterachtig karakter. De oudste zoon is rector geweest van het gymnasium te
Zetten, een zeer geleerd man maar menschenschuw; de tweede zoon was maar korten
tijd student, en Gijsbert Hendrik, de jongste, geboren 15 December 1834, begon zijne
klassieke studiën op het be-
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kende Nassau-Veluwsch Gymnasium van zijne geboortestad, onder het rectoraat van
Dr. F.G.B. van Bleeck van Rijsewijck. De rector doceerde grieksch, latijn en
wiskunde; maar het was vooral de conrector Dr. A.C. Engelbregt, later rector te
Amsterdam en buitengewoon hoogleeraar aan de Universiteit aldaar, die op den
jongen gymnasiast grooten invloed heeft gehad, en het is ongetwijfeld aan hem te
danken, dat Lamers zulk een voortreffelijk latinist geworden is. Als commilitones
te Harderwijk had Lamers: H.V. Hogerzeyl, A.W. Bronsveld en A. van der Flier, en
de vriendschapsband tusschen deze zonen der Veluwe is nooit verbroken geworden.
Zijn oudste vriend en later zijn schoonbroeder was G.A. Fijnvandraat, gestorven als
em.-pred. van Beesd, die hem met genoemde vrienden in aanraking bracht, en later
in de studentenwereld te Utrecht inleidde.
Lamers' leermeesters te Utrecht waren Prof. H.J. Royaards en later Prof. B. ter
Haar voor de kerkgeschiedenis; Prof. H. Bouman, de beroemde latinist, voor de
exegese van het O. en N.T. en de theologia naturalis, en Prof. H.E. Vinke voor de
dogmatiek en de theologia biblica. Toch schijnt Prof. Opzoomer, de grootmeester in
het denken, meer dan de theologische professoren op den student Lamers invloed
geoefend te hebben, en niet minder de predikant Dr. F.C. van den Ham, die voor
enkele studenten een privatissimum gaf, waarop Scholten's ‘Leer der Hervormde
Kerk’ werd behandeld. Lamers zelf geeft ons in zijn: ‘Vóór Veertig Jaren’ (1897)
een blik op het theologisch onderwijs te Utrecht. ‘Aan kritiek van den Bijbel werd
weinig gedaan, ten minste in Utrecht. De geleerde Bouman moge ons nu en dan zeer
voorzichtig met kritische moeilijkheden van den tekst der Schriften des Ouden en
Nieuwen Verbonds hebben bekend gemaakt,
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en de smaakvolle ter Haar moge al op zijne wijze ons hebben ingeleid tot de kennis
der Schriften des Nieuwen Verbonds, ik meen wel te mogen zeggen, dat wij weinig
zouden hebben bemerkt van de hoogere kritiek, die dreigend het hoofd begon te
verheffen, als wij niet in de door de pen van den Leidschen hoogleeraar ten Brink
vereeuwigde ‘bouwvallige zolderkamer’ der Lange Nieuwstraat ‘met veel ruimte en
een gevaarlijken vloer vol gaten’ den welsprekenden Opzoomer in zijne lessen over
Logica en Metaphysica ook nu en dan gelegenheid hadden zien vinden, om ons
omtrent isagogische vraagstukken in te lichten. Misschien heeft meer dan één mijner
tijdgenooten eigenlijk dáár met kritische overleggingen kennis gemaakt.’
Hoog stond Lamers bij alle professoren aangeschreven en ook bij zijne
medestudenten was hij zeer gezien, al had hij ook iets terughoudends en al sprak hij
ook weinig over zijn innerlijk leven. Behalve tot de theologie gevoelde hij zich ook
tot de letterkunde, met name tot de duitsche, aangetrokken. Een tijd lang was Lenau
zijn lievelingsdichter. Zijn omgang bepaalde zich niet uitsluitend tot de theologen.
Het studentengezelschap Calliope, waarvan hij de voornaamste oprichter was, telde
dan ook juristen en litteratoren onder zijne leden, van welke velen later min of meer
van zich deden spreken en mannen van naam geworden zijn. Tot dien kring behoorden
o.a. Mr. J.J. van Geuns, Mr. E.H. Karsten, Prof. P.J. Cosijn, A. Loeff, A.S.W. Talma,
J. van Loenen Martinet, Prof. Jan ten Brink, Dr. H.C. Dibbits, Mr. C.J. Sickesz, G.A.
Rademaker, Prof. Jhr. Van der Wijck en Dr. A.W. Bronsveld. De intimi van Lamers
waren A. Meerdink, J. Cramer, A.W.S. Talma en G. Versteeg. Dat de leden van
Calliope degelijk werk konden leveren, bleek spoedig. Op de prijsvraag der
litterarische faculteit: ‘Ex-
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ponatur, quid ad dijudicandam celeberrimam de animi existentia quaestionem, hac
nostra aetate Anthropologia attulerit,’ werd Lamers' antwoord met goud bekroond
(1856), waardoor Jan ten Brink weder werd opgewekt zijne krachten te beproeven
op de beantwoording der prijsvraag, door de litterarische faculteit te Groningen
uitgeschreven: ‘Aesthetica instituatur disquisitio de operibus dramaticis Gerbrandi
Adriaensz. Brederode,’ waarvoor ook hij de gouden eerepenning mocht ontvangen.
Van September 1853 tot Augustus 1857 vertoefde Lamers in Utrecht. Den 6den
Augustus deed hij zijn proponentsexamen te Arnhem, waar hij tot examinatoren
geleerde mannen had van zeer onderscheiden richting o.a. Steenmeijer, Junius, Witkop
en de Hoest, en den 25sten Juni 1858 promoveerde hij summis cum laudibus op eene
dissertatie ‘De Conscientia.’ In de praefatio belooft hij het derde doel, de ‘pars critica’
later te zullen behandelen, daar hij waar juist tijd genoeg had gehad om twee deelen
te behandelen: den ‘conspectus historicus’ en de ‘sacri codicis doctrina de conscientia’.
Hij had n.l. zijn proefschrift geschreven in het Zendelinghuis te Rotterdam, waar hij
tegelijk met den lateren delftschen hoogleeraar Niemann onder den director K.
Hiebink als praeceptor en adjunct-director fungeerde. De taak was voor den jongen
man niet licht; maar nu eenmaal te Rotterdam zijnde stond hij voor de vraag: zich
aan den arbeid in het Zendelinghuis voor goed te blijven wijden, of een eventueel
beroep naar eene gemeente aan te nemen. Hij heeft het predikambt gekozen. Den
29sten Augustus 1858 werd hij door zijn vader te Engwierum als predikant bevestigd,
na inmiddels gehuwd te zijn met mejuffrouw Anna Catharina Fijnvandraat uit
Harderwijk, de zuster van zijn oudsten vriend.
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Het is niet gemakkelijk eene juiste bepaling te geven van het standpunt, dat Lamers
in de theologische wereld innam. Afkeerig als hij was van etiketten en zich bij geen
partij willende aansluiten, heeft hij toch nooit geprotesteerd als men hem bij de
‘ethische’ theologen indeelde. Had hij zijn tegenzin tegen partijen en leuzen kunnen
overwinnen, dan had hij zich zeker het liefst ‘evangelisch-orthodox’ theoloog
genoemd. In dien zin althans heeft hij zich uitgelaten in de rede ter opening der
academische lessen in den cursus 1876/77: ‘Als ik voor mijzelven eenen naam kiezen
moest, ik koos er geen boven den genoemden. Hier wordt plaats gelaten voor allen,
die op den naam van orthodoxen geenen prijs stellen en ook voor zulken, die liefst
evangelisch-liberalen willen heeten. Mij aangaande, ik draag even gaarne mede den
onbillijken smaad, dien de orthodoxie nog altoos hier en daar te verduren heeft, als
ik prijs stel op den eernaam van evangelisch Godgeleerde.’ Op de Veluwe had hij
velen als ‘profeten’ zien optreden, die later door hunne volgelingen toch weder
uitgeworpen werden. Voorzichtigheid heeft hij als jonge man reeds geleerd en
beoefend. Ook veelzijdigheid bezat hij; maar voorzichtigheid en veelzijdigheid zijn
deugden, die Lamers tot een waarlijk groot, maar onvermijdelijk ook tot een
alleen-staand man hebben gemaakt. Wil men in eenig opzicht succes hebben bij de
menigte of wil men eene partij vormen, dan is wel de eerste voorwaarde daartoe eene
zekere éénzijdigheid. Hetzij men zweert bij eene confessie - natuurlijk met uitbanning
van allen, die er niet bij zweren; hetzij men zweert bij de resultaten der moderne
wetenschap - ook al blijken zij een waan van den dag: altijd zal men op een aanhang
of school kunnen rekenen. Zichtbaar en tastbaar succes is zonder eenzijdigheid zoo
goed als onmogelijk.
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Dit geldt zoowel op het gebied der theologie als op dat der politiek. Lamers was
veelzijdig, en hij had dit gemeen met de mannen, die door hem geëerd werden, van
welke ik hier slechts Vinet, Beets en Chantepie de la Saussaye Sr. noem. De eenzijdige
kan niets waardeeren wat buiten zijn kring ligt; de veelzijdige geeft door zijne
waardeering van wat hij ter rechter- of linkerzijde acht waarheid te zijn, soms den
indruk van iets halfslachtigs. Ook Lamers heeft dit verwijt zeker wel eens moeten
hooren, vooral in een tijd waarin men ter rechter zijde naar ‘vastigheden’ zocht, en
die meende gevonden te hebben in formulieren en leuzen. Zijn ‘vastigheid’ was
Christus, zijn Heer en Heiland, en staande op die rots kon hij kalm blijven te midden
der woedende baren van partijzucht en daarmede gepaard gaande verdachtmaking.
Hij, de heldere denker en de geloovige Christen, verweet dit het meest aan de
theologische partijleiders, die straks ook als politieke leiders zouden optreden: dat
zij door hunne ‘bedenkelijke leuzen’ het denken des volks voor jaren hebben
vervalscht. En Lamers, de scherpzinnige menschenkenner, doorzag terstond waar
het om te doen was bij velen, die hij had kunnen volgen in hunne zwenkingen, waarbij
zij steeds zich zelven hadden gezocht. Scherp kon dan zijn oordeel zijn, maar onbillijk
nooit. Huichelachtig vertoon en louter succesbejag vonden in hem altijd en overal
een krachtigen bestrijder, die zelfs in het aangezicht weerstaan kon. De resultaten
van het critisch-historisch onderzoek van den Bijbel werden door hem, als zij
proefhoudend bleken, aanvaard. Zijn geloof hing niet aan de opvatting van een letter,
maar viel er ook niet mede. Het was bij hem zaak des harten; en in dien zin kon men
hem ‘ethisch’ noemen, daar hij het geloof achtte van zedelijken aard en op zedelijke
grondslagen rustende. Toen het ‘neo-calvinisme’ het
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hoofd opstak in de Ned. Herv. Kerk, en de ‘doleantie’ weder de ‘oude paden’ zeide
te willen bewandelen, bleek bij velen een treurig gemis aan kennis in zake de
belijdenis der kerk, waartoe men behoorde. Lamers daarentegen was op de hoogte
der gereformeerde theologie, meer dan menig ‘gereformeerd’ theoloog. In zijne
colleges over Dogmatiek toonde hij zich vertrouwd met Calvijn en Voetius, en zelden
verzuimde hij de belijdenisschriften aan te halen als kenbron of toetssteen; maar
nooit heeft hij er aan gedacht om de belijdenis als ‘vastigheid’ aan te prijzen aan een
geslacht, dat van het geloofsleven der vaderen was vervreemd geraakt. Ook tegenover
de ‘modernen’ heeft hij steeds zijn standpunt gehandhaafd. Het kon hem ergeren als
uit overgroote gemoedelijkheid enkelen zijner geestverwanten soms de grenslijnen
uitwischten, die hen van de linkerzijde scheidden. De mannen der rechterzijde zijn
door die der linkerzijde nooit verwend. Door de laatsten werd weinig notitie genomen
van de eersten, en als aan de rechterzijde mannen optraden, met wie in de
wetenschappelijke wereld gerekend moest worden, stond de linkerzijde verbaasd,
als gold het de ontdekking van een nieuwe wereld. Die tijden zijn voorbij; maar
Lamers heeft nog al het onaangename van dien toestand doorgemaakt en overwonnen. De confessionalisten hebben hem veelal met rust gelaten, terwijl andere
namen door het slijk werden gesleurd; en de modernen erkenden in hem den vir
integer, wien men achting verschuldigd is, ook al deelt men zijne opvattingen niet.
Een man van karakter kan Lamers heeten in den vollen zin des woords: een man op
wien te rekenen viel als adviezen werden gevraagd, een man, van wien men wist dat
hij noch ter rechter- noch ter linkerzijde zou afwijken van den weg, dien hij voor
recht hield. Treffend was het te zien hoe
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men nog altijd in Engwierum bleef denken aan den predikant, die daar zijn eerste
dienstwerk had aanvaard. Geen verjaardag ging voorbij of Lamers ontving nog tot
de laatste jaren toe brieven van gelukwenschen van oudcatechisanten en
gemeenteleden uit zijn eerste gemeente, ofschoon hij slechts van 29 Aug. 1858 tot
20 Oct. 1861 in Engwierum gebleven is, dat hij verwisselde met Scherpenzeel (Geld.),
waar hij 27 Oct. 1861 werd bevestigd, en met Mr. H. Rooyaards, heer van
Scherpenzeel, in betrekking kwam, die later tevens president-curator der Utrechtsche
Universiteit geworden is. Uiterlijke welsprekendheid in den gewonen zin des woords
bezat Lamers niet; maar uitnemend van vorm en inhoud mag de prediking van den
toen nog jongen leeraar genoemd worden. Opvallend groot was reeds hier, zooals
later in 's-Gravenhage en Groningen, waar hij als academie-prediker moest optreden,
het aantal ‘heeren,’ dat men steeds onder zijn gehoor aantrof. Hij gaf te denken, en
toonde zich ook als kanselredenaar op geen enkel gebied een vreemdeling. Hij moge
al geen vriend van ‘tijd-preeken’ geweest zijn, waarvoor Van Oosterzee, Doedes en
Van Koetsveld zoo uitnemend de gaven bezaten - toch waren zijne preeken zeldzaam
juist berekend voor den tijd, waarin zij gehouden werden, en menig ‘profetisch’
woord, door den scherpzinnigen redenaar geuit, vond later vervulling in de
gebeurtenissen van den dag. Hij had altijd het juiste woord, al ontbrak aan dat woord
voor menigeen misschien de ‘zalving,’ waardoor de groote schare zich steeds
getrokken voelt. In Scherpenzeel trof hem de grootste smart zijns levens. Eerst verloor
hij zijne geliefde vrouw, die aan eene slepende ziekte bezweek. Het oudste kindje
volgde haar spoedig, en nu bleef de zwaar beproefde met drie jonge kinderen: een
zoon en twee dochters, alleen.
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Gebogen maar niet gebroken, sterkte hij zich in zijnen God, getroost door de
deelneming zijner gemeente, en door zijn onafscheidelijken vriend Dr. J. Cramer en
den geneesheer van Scherpenzeel Dr. Versteeg. Twee zijner zusters de dames J. en
C. Lamers, namen de bestiering van het huishouden en de opvoeding der kinderen
op zich. Tot 29 April 1866 bleef hij in Scherpenzeel om daarna 16 Mei zijne intrede
te doen in 's-Gravenhage, waar hij tot 1874 met trouw en zegen gearbeid heeft. Onder
eigenaardige omstandigheden kwam Lamers in de hofstad. Hij moest de plaats
innemen van den bij velen geliefden Dr. T.C.R. Huydecoper, den aristocratischen in den besten zin van het woord - en ernstigen prediker, die zelfs nu nog niet in Den
Haag vergeten is. Was dit reeds moeilijk voor den jeugdigen leeraar, nog moeilijker
werd die taak door de beroeringen, waaraan de haagsche gemeente in de jaren 1863-68
ten prooi was. Met den predikant Dr. J.C. Zaalberg Pz. had de ‘moderne richting’ te
's-Gravenhage hare intrede gedaan. Als behoudend man beroepen had Zaalberg eerst
de schare geboeid door de macht van zijn welsprekend woord, maar bij verandering
van zienswijze duizenden afgestooten, om echter duizenden, die de nieuwe richting
waren toegedaan, voor een tijd althans rondom zich te verzamelen. Heftig zou de
strijd worden, en betwijfeld mag worden of van weerszijden wel altijd de noodige
kalmte in acht werd genomen, zoo onmisbaar bij theologische twisten. In zijne
Intreêrede, die tot tekst had: ‘Het einde des gebods is liefde, uit een rein hart en een
goed geweten en een ongeveinsd geloof’ (1 Tim. 1 : 5), kon Lamers dan ook tot zijne
ambtgenooten zeggen: ‘Ik treed in uwen kring met ligt verklaarbaren schroom - want
ik zie er onder u, die ik als zeer verre mijne meerderen reeds lang heb
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geacht - ook met een smartelijke gewaarwording - want den vrede heb ik hartelijk
lief en ik vind in uw midden verdeeldheid en strijd - maar toch ook met blijdschap
- want er zijn onder u mannen, vergrijsd van hoofd, die verzameld hebben schatten
van levenswijsheid en ervaring, immers nu ook voor mij toegankelijk?’ Hij kon ook
hulde brengen aan zijnen modernen bevestiger, voor de wijze, waarop deze bij het
vervullen van het werk der bevestiging, de eischen van Lamers' geweten had
geëerbiedigd. De bevestiger, de toen jongste predikant, Ds. Hoevers was n.l. tegen
den gewonen regel in, met het werk der bevestiging terstond, bij zijn optreden,
aangevangen. Hij deed de vragen van het kerkelijk formulier, en hield daarna eene
rede naar aanleiding van Matth. 12 : 49, 50. Deze bepaalde afscheiding tusschen het
officieele en het individueele van den dienst, door Ds. Hoevers zelf opzettelijk
aangewezen, werd door Lamers zeer gewaardeerd. In de geruchtmakende kerkelijke
procedure-Zaalberg, waarin eerst schorsing toegepast en afzetting gevraagd werd,
maar door de Synode geene termen werden gevonden om aan het gevraagde te
voldoen, heeft ook Lamers een woord gesproken, dat van bezadigdheid getuigt. Door
al zijne collega's geacht en met allen op vriendschappelijken voet staande, waren er
toch enkelen, en dat vooral onder de ouderen, tot wie Lamers zich het meest voelde
aangetrokken. Ds. J. Moll, Jz. ‘vader Moll,’ zooals de gemeenteleden den waardigen
grijsaard plachten te noemen, kon de vaderlijke vriend van den zooveel jongeren
ambtsbroeder genoemd worden. In zijne redevoering bij de aanvaarding van het
hoogleeraarsambt te Groningen getuigde Lamers van Moll, die bij deze plechtigheid
tegenwoordig was: ‘Mij aangaande, zoo dikwijls ik uwer gedenk, zal mijn hart zich
dankbaar verblijden en als ik ooit, in de gehoorzaal of elders mij
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het beeld van den echten Evangeliedienaar voor den geest stel, zult Gij, trouwe
Grijsaard! die reeds meer dan eene halve eeuw de Kerk zóó uitnemend gediend hebt,
mij voor oogen staan in al den beminnelijken eenvoud, die uwe onmiskenbare kracht
versiert.’ Met eerbied zag Lamers op tegen zijn collega Dr. C.E. van Koetsveld, den
schranderen opmerker en menschenkenner, den edelen philanthroop en letterkundige,
wiens alom bekende en geroemde ‘Pastory te Mastland’ door Lamers als een der
meest onmisbare boeken voor aanstaande predikanten geacht werd. Vooral het zekere
en doordachte, dat al de handelingen van Van Koetsveld kenmerkte, moest op een
karakter als dat van Lamers indruk maken en navolgenswaard geacht worden. Ook
de thans nog in leven zijnde emeritus-hoogleeraar Dr. J.H. Gunning Jr., toen Lamers'
ambtgenoot in Den Haag, mocht zich in zijne sympathie verheugen, en eigenaardig
is het verschijnsel dat deze beide mannen, zoo uiteenloopend van aanleg, toch elkaâr
wisten te waardeeren en steeds vrienden gebleven zijn. Lamers' nuchtere zin en
Gunning's idealisme vormden een niet te miskennen contrast en toch ook weêr eene
harmonische aanvulling.
In den veelomvattenden werkkring, dien de hofstad haren leeraren aanbiedt, was
Lamers een der getrouwsten. Zich als weinigen aan wetenschappelijke studiën
blijvende wijden, heeft hij toch geene zijner ambtsplichten ooit verzuimd. Hij was
zelfs bekend om zijn trouw huisbezoek. In dagen van epidemieën - en reeds in het
jaar van zijne komst te 's-Gravenhage brak de cholera-epidemie uit - en vooral in de
pokken-epidemie in 1871 was Lamers trouw op zijn post om de zieken in zijne wijk
of zijne leerlingen te bezoeken en te troosten. Onvergetelijk is hij niet het minst door
die trouwe plichtsvervulling
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voor velen gebleven tot op dit oogenblik toe. Van zijne catechisatiën maakte hij
zorgvuldig werk. Voor de bijbelsche geschiedenis gebruikte hij de leerboekjes van
Doedes en voor de meer-gevorderden de handleiding van Bösken. Een cursus over
godsdienstwetenschap werd door hem gegeven voor dames uit de beschaafde kringen,
en op het haagsche gymnasium gaf hij wekelijks les in de geschiedenis der
godsdiensten en der wijsbegeerte. Zijn arbeid als predikant van het Weeshuis met
het daaraan verbonden catechetisch onderwijs werd door regenten steeds geroemd.
In één woord - al wat Lamers deed, ambtshalve er toe verplicht of uit vrijen wil, deed
hij met den ernst en de nauwgezetheid, die het kenmerk zijn van den waren discipel
van Christus, die ook op wetenschappelijk gebied naar waarheid vraagt en niet rust
voordat hij alles, wat met zijn onderwerp in verband staat, zooveel mogelijk heeft
bestudeerd.
Zijn heengaan uit de hofstad om het hoogleeraarsambt te Groningen te aanvaarden
werd door de haagsche gemeente dan ook zeer betreurd, al moest erkend worden dat
Lamers bij uitnemendheid geschikt was om aanstaande predikanten voor te bereiden
voor het ‘voortreffelijk werk,’ dat zij begeerden. Met eene redevoering over ‘De
Wetenschap van den Godsdienst en de Christelijke Theologie’ aanvaardde hij zijn
gewichtig ambt den 30sten September 1874. Zijn voorganger was de ‘te laat gekend(e),
te vroeg bezweken’ Dr. D. Chantepie de la Saussaye, door hem zelf zóó hoog geschat,
dat hij menig student den raad gegeven had naar Groningen te gaan om het onderwijs
van Saussaye te ontvangen, weinig vermoedende betrekkelijk spoedig zijn opvolger
te zullen worden. De theologische faculteit der groningsche hoogeschool
vertegenwoordigde bij Lamers' optreden niet meer zuiver de ‘Groninger School.’ P.
Hof-
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stede de Groot en W. Muurling waren beiden emeriti hoewel hunne namen nog op
de Series prijkten, en de eerste ook nog een privatissimum gaf. Alleen E.J. Diest
Lorgion, de kerkhistoricus, was nog der ‘Groninger’ richting toegedaan, en F.W.B.
van Bell was modern. Waren vroeger van de professoren Hofstede de Groot en Pareau
handboeken verschenen als de vrucht van gemeenschappelijken arbeid - Lamers kon
in zijne oratie veilig constateeren, dat dit wel niet meer te verwachten zou zijn. Zijn
innigste wensch trad in vervulling toen na den dood van Diest Lorgion zijn
boezemvriend J. Cramer in diens plaats werd benoemd, en die benoeming aanvaardde,
hoewel hij eerst vóór Lamers in de plaats van Saussaye benoemd zijnde de
amsterdamsche gemeente niet voor de groningsche hoogeschool had verlaten.
Tot 1877 heeft Lamers in Groningen de Theologia biblica, naturalis, dogmatica
en practica gedoceerd. Dat de Dogmatiek door hem met voorliefde behandeld werd,
was voor niemand een geheim, al erkende hij ook in ‘Een woord over dogmatische
Theologie en Dogmatiek’ (rede ter opening der academische lessen in den cursus
1876/77), dat de dogmatische theologie in die dagen geenszins in eere was. In verband
met de nieuwe wet op het Hooger Onderwijs had Prof. A. Pierson in de maanden
Augustus en September 1876 zijne Gids-artikelen ‘Ter Uitvaart’ geschreven, waarin
hij verklaarde aan de dogmatiek eene waardige uitvaart te zullen bereiden, als de
uitkomst zijner kritiek over twee dogmatische werken ongunstig uitviel. De bedoelde
werken waren: ‘de dogmatische prolegomena’ van Prof. van Oosterzee, en ‘de Leer
van God’ van Prof. Doedes. Pierson achtte ‘dat de theologie, in zoover zij dogmatiek
wil zijn, ons denken, dat is: de methode van onderzoek, vervalscht.’ Op Pierson's
‘Ter
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Uitvaart’ kon echter toegepast worden: ‘les gens, que vous tuez, se portent assez
bien.’ Lamers althans erkende ‘dat de liefde voor de dogmatiek bij (hem) veeleer
verhoogd dan verflauwd is bij den tweejarigen arbeid (in het midden der studenten)
aan deze studie gewijd.’ Als beginsel der dogmatiek nam Lamers aan ‘dat zij de idee
des Christendoms te behandelen heeft,’ en die idee lag z.i. uitgedrukt in de stelling:
‘dat de mensch leeft in God krachtens zijn geloof.’ Dat haar karakter Christocentrisch
zijn moet, is met de bepaling der dogmatiek als leer van het Christelijke geloofsleven
van zelf gegeven. Hare methode kan geene andere zijn dan de empirische. De
werkelijkheid van het geloofsleven heeft in God haren grond; de bron, waaruit dat
leven vloeit, is Christus; de kracht, waardoor het bestaat is de Heilige Geest, en de
kring, waarin dat leven zich beweegt is de Kerk. De Theologie, Christologie,
Pneumatologie en Ecclesiologie of Sociologie waren dan ook de vier deelen der
dogmatiek, die logisch voortvloeiden uit de bepaling door Lamers van de dogmatiek
gegeven: leer van het Christelijke geloofsleven. Het doel eindelijk der dogmatiek is
niets minder, ‘dan dat de gemeente er toe kome om hare geloofsovertuigingen,
gegrond in haar geloofsleven, aldus uit te spreken, dat zoo goed mogelijk de rijkdom
in het woord der belijdenis benaderd worde, welken zij geroepen wordt in haar
uitwendig en innerlijk leven te openbaren en te ontwikkelen.’ Het ideaal, dat Lamers
bij zijn onderricht in de dogmatiek voor den geest zweefde, wist hij niet beter uit te
drukken dan met het woord van Ab.m des Amorie van der Hoeven Jr. (Proza en
Poëzy): ‘Hoe dan? zal men bij het groote verschil van meening zich tot de
oppervlakkige behandeling der meest algemeene waarheden bepalen of de toevlugt
nemen tot een weifelend of bemantelend syncretisme?
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Geenszins! De Christen en ook de christelijke Godgeleerde heeft eene betere toevlugt.
Verrijkt met de christelijke ervaring en gnosis van alle eeuwen keere hij weder tot
Hem, die het hoofd en die ook zelf de Geest is. Paulus en Johannes, Augustinus en
Luther, Calvijn en Zwingli heeft hij gehoord; thans door hen gedragen en geleid
verheffe hij zich tot den Eenige, van wien de Vader gesproken heeft: ‘hoort Hem!’
Thans zoeke hij bij aller eenigen Meester hoogere eenheid, dieper inzicht, en schenke
ons eene dogmatiek, eene wetenschappelijke uiteenzetting des geloofs, ontdaan van
het stof - niet van de geleerdheid - der scholen, van de doornen - niet van de fijne
onderscheidingen - der oude systemen, eene dogmatiek, naar het gulden woord van
da Costa: ‘In haar wezen vrucht der tijden, in haar vorm van dezen tijd!’ In de ‘Nieuwe
Bijdragen’ (op het gebied van Godgeleerdheid en Wijsbegeerte), een tijdschrift door
hem met zijn vriend en ambtgenoot Dr. J. Cramer uitgegeven, heeft Lamers breeder
uitgewerkt wat hij in genoemde openingsrede had aangegeven. ‘De Leer van het
Geloofsleven’ (II. p. 125-196 en 245-356) kan als de schets beschouwd worden van
Lamers' dogmatiek, zooals hij die voor zijne studenten behandelde. Toen hij deze
dogmatische studie schreef, was hij reeds tot anderen ambtelijken arbeid geroepen.
De dogmatiek zou voortaan onderwezen worden door den hoogleeraar ‘van wege de
Nederlandsche Hervormde Kerk.’ Deze studie was voor Lamers dus tevens het
afscheid van een vak, dat hem boven alles lief was geworden. ‘Hoe zoude ik nu de
pen anders kunnen neêrleggen - zoo betuigt hij aan het einde - dan met dank aan
God, die terwijl mijn onvergetelijke voorganger, wijlen de hoogleeraar Chantepie
de la Saussaye, van zijnen post werd opgeroepen, toen hij nauw'lijks de eerste vragen
der
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Dogmatiek op den academischen leerstoel behandeld had, mij vergunde, althans
eenigermate het plan te kunnen volvoeren, dat reeds vóór vier jaar in mij opgekomen,
in deze bladzijden in hoofdtrekken uitgewerkt werd.’ Dat Lamers' onderricht op dit
gebied niet zonder vrucht geweest is, bleek toen een zijner leerlingen als hoogleeraar
vanwege de Ned. Herv. Kerk met dit vak belast zijnde (de schrijver van dit
‘Levensbericht’) in 1895 een ‘Handboek der Dogmatiek, ten dienste der Ned. Herv.
Kerk’ uitgaf, waarbij dankbaar gebruik was gemaakt van de wenken door zijn
leermeester in ‘De Leer van het Geloofsleven’ gegeven. Evenals bij de andere hem
toebedeelde vakken had Lamers de goede gewoonte korte paragrafen te dicteeren,
en het daarin gegevene in vrijen vorm verder te ontwikkelen. Het kan niet ontkend
worden, dat hij zéér veel bij zijne toehoorders onderstelde, en het eischte vaak
inspanning om hem te volgen als hij op schier elk gebied ‘uitstapjes’ maakte (zooals
het in de Gron. Stud. Almanak van 1876 genoemd werd) ter bevestiging of toelichting
zijner stellingen. Geestig kon zijn betoogtrant zijn, en bij de ontplooiing eener
verbazingwekkende geleerdheid toch altijd klaar en scherpzinnig, hoewel voor de
minder algemeen-ontwikkelden onder zijn gehoor soms wel wat overstelpend. Lamers
kon zich nu eenmaal den theoloog niet anders dan als algemeen-ontwikkeld
voorstellen, wilde deze later als Evangeliedienaar de geestesstroomingen begrijpen
en leiden. Van elk gesprek met den hoogleeraar kon de student iets medenemen dat
hem te denken gaf of tot nieuw onderzoek aanspoorde. Zijne kennis van boeken,
oude zoowel als pas uitgekomen over de meest verschillende vakken, grensde aan
het ongelooflijke. Hoe men dan ook tegen een tentamen opzag, laat zich gemakkelijk
denken; maar was dit eenmaal door-
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staan en had men blijk gegeven van algemeene kennis, dan gaf het examen, waarvoor
een bepaald gedeelte werd opgegeven, geen moeite meer.
Op 1 October 1877 werd bij de in werking treding van de Wet op het Hooger
Onderwijs de Geschiedenis der Godsdiensten, de Geschiedenis der Leer aangaande
God en de Wijsbegeerte van den Godsdienst aan Lamers toevertrouwd. Bij het
onderwijs in genoemde vakken kwam hem zijne encyclopaedische kennis uitnemend
te stade. Zoovelen als er op dit terrein werkzaam geweest waren, bleven voor hem
geen vreemdelingen. Geen systeem, geene methode was hem onbekend; en dien
schat van kennis heeft hij, behalve in verspreide studiën in de ‘Nieuwe Bijdragen,’
later in zijn hoofd-werk neêrgelegd: ‘De Wetenschap van den Godsdienst,’ waarvan
het ‘Historisch Deel’ in 1896, en het ‘Wijsgeerig Deel’ in 1898 verscheen. In 1883
verhuisde hij naar Utrecht om als opvolger van Prof. Van Oosterzee op te treden, en
den 19den Juni van dat jaar hield hij zijne inaugureele rede over ‘De Godsdienst als
voorwerp van wijsgeerig onderzoek.’ Een jaar later had hij het voorrecht zijn vriend
Prof. J. Cramer (den opvolger van Prof. Beets) weder als ambtgenoot naast zich te
zien. De Oud-Christelijke Letterkunde, die Lamers één jaar hier had gedoceerd, droeg
hij aan Cramer af en van Beets nam hij de Zedekunde over. Tijdens Opzoomer's
ongesteldheid gaf hij bovendien nog college over de Logica. Er zijn weinig
hoogleeraren geweest, die zoo geheel thuis waren in alle vakken van de Encyclopaedie
der Christelijke Theologie als Lamers. Zijn werkkracht was buitengemeen en zijn
geheugen veelomvattend. Zijn reeds genoemd boek over ‘De Wetenschap van den
Godsdienst’ mag zijn standaard-werk genoemd worden. Daar nu deze wetenschap
zich wijdt aan de verscheidenheid van vormen,
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waarin zich de godsdienst openbaart, is de historische en wijsgeerige stof, die zij te
behandelen heeft, verbazend rijk, en zij zal als zelfstandige wetenschap haar bestaan
gewaarborgd zien bij allen, wien de eer der wetenschap ter harte gaat ook op het
gebied van 's menschen hoogste levensverschijnselen. Dat de wetenschap van den
godsdienst zich op het algemeen gebied der wetenschappen zulk eene ruime plaats
veroverd heeft in de 19de eeuw, lag wel voornamelijk aan de richting waarin zich de
nieuwere wijsbegeerte bewoog. De godsdienst begon de aandacht der wijsgeeren te
trekken èn op zich zelf, èn in verband met kunst, recht en zedelijkheid, terwijl uit
alle hoeken der wereld materiaal werd aangebracht ter uitbreiding van onze kennis
omtrent de verschillende godsdiensten der wereld. In ons land kwam de
Godsdienstwetenschap ook in het academisch onderwijs bijzonder snel tot
ontwikkeling, wat begrijpelijk is als men bedenkt dat reeds vroeger de Theologia
Naturalis met voorliefde door de protestantsche godgeleerden was behandeld. Reeds
vóór de invoering der Wet op het Hooger Onderwijs in 1876 was de oude ‘Natuurlijke
Godgeleerdheid’ als ‘Geschiedenis der Godsdienst en Wijsbegeerte’ te Leiden door
Scholten, als de ‘Leer van God’ te Utrecht door Doedes, en - al was het met behoud
van den ouden naam - als Godsleer en wijsbegeerte van den godsdienst te Groningen
door P. Hofstede de Groot onderwezen. Lamers zelf, zooals wij reeds opmerkten,
had te Groningen (1874-77) nog de ‘Natuurlijke Godgeleerdheid’ behandeld, en ook
reeds vroeger te 's-Gravenhage (aan het gymnasium) bepaaldelijk het historisch deel
der Godsdienstwetenschap gedoceerd. De nieuwe Wet vond Lamers dan ook gereed,
om eenvoudig voort te gaan met de studiën, waarin hij zich geheel thuis gevoelde.
De verhouding van de Gods-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

20
dienstwetenschap tot de Theologie gaf vooral in den eersten tijd tot veel misvattingen
aanleiding Er waren er - en er zijn er thans nog - ‘wier blik, zegt Lamers, beneveld
wordt door vrees voor de ‘Godsdienstwetenschap,’ alsof deze uit haren aard als
stormram dienst moet doen tegen de ‘Christelijke Theologie.’ In ‘De Wetenschap
van den Godsdienst en de Christelijke Theologie’ (1874) drong hij reeds op juiste
onderscheiding aan, en in ‘De Wetenschap van den Godsdienst’ (Deel I) geeft hij
den wijzen raad: ‘Men spreke voortdurend van ‘Theologie’ in den ouden zin en
noeme b.v. het geheel der wetenschappen, waarvan het Christendom voorwerp en
middelpunt is, ‘de Christelijke Theologie.’ Bedoelt men het historisch of wijsgeerig
onderzoek van den Godsdienst als algemeen menschelijk verschijnsel aan te duiden,
men bediene zich van den naam ‘Godsdienstwetenschap.’ Tegenover hen, die meenen
dat door de beoefening der Godsdienstwetenschap het Christendom zijn absoluut
karakter zal verliezen, merkt hij op: ‘De Godsdienstwetenschap wordt door den
Christen niet behandeld onafhankelijk van zijne overtuiging, dat in het Christendom
het ideaal van den Godsdienst vervuld is en door niemand buiten verband met zijne
algemeene theorie van wereldverklaring. Wij kunnen ons niet losmaken van ons
ideaal, noch weigeren het als maatstaf te gebruiken.’ Wel is de wetenschap van den
Godsdienst vrij van het vooroordeel, dat alleen het Christendom ‘Godsdienst’ is;
‘maar de Christen is vrij om haar te beoefenen van eigen standpunt.’ Ook mag niet
vergeten worden ‘bij de verklaring van de wording der ‘Godsdienstwetenschap,’ dat
zij ook beschouwd kan worden als een vrucht des Christendoms, uit de ‘Christelijke
Theologie’ geboren. Reden te meer om het Christelijk geloof niet af te wijzen aan
den drempel der ‘Godsdienstwetenschap.’ Niettegenstaande
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zulke aan duidelijkheid niets te wenschen overlatende uitspraken, werd toch in
‘Medias in res’ van Dr. Meulenbelt, predikant te Baarn, tegen de
Godsdienstwetenschap in 't algemeen en tegen hetgeen Lamers in zijne Inleiding
geschreven had, een scherp oordeel uitgesproken, dat echter van groote onberadenheid
getuigde en door Lamers, die zich in zulk een strijd voor het eerst en naar hij hoopte
voor 't laatst gewikkeld zag, werd beantwoord met: Ter zelfverdediging en
terechtwijzing. Een onberaden aanval afgeslagen (1892). Wat nu het werk De
Wetenschap van den Godsdienst zelf betreft, daarin handelt Lamers na eene Inleiding,
in het Eerste (historisch) Deel over De Godsdiensten zonder Geschiedenis (de
onbeschaafden: Afrika, Amerika, Azië en Australië, en de halfbeschaafden: de Finnen,
Mexico en Peru); de Godsdiensten der volken buiten den kring van zuivere Semieten
en Indogermanen (China, Japan, Egypte); de Godsdiensten der Semieten (de
Zuid-Semieten: de Semieten in het algemeen, Arabië; de Noord-Semieten van het
Oosten: Assur en Babel, de Noord-Semieten van het Westen: Pheniciërs, Philistijnen
enz., de Islam); de Godsdiensten der Indogermanen (Indogermanen en Ariërs, de
Indiërs, de Perzen, de Grieken, de Romeinen en de Germanen). Het Tweede
(wijsgeerig) Deel bevat, behalve een Inleidend Hoofdstuk (Prolegomena en Historisch
overzicht): De Godsdienst als voorwerp van phaenomenologisch onderzoek, van
psychologisch onderzoek en van metaphysisch onderzoek (geschiedenis der Leer
aangaande God, de Leer aangaande God: God op zich zelf beschouwd, God in
betrekking tot het heelal, God in betrekking tot den mensch). Uit dit overzicht blijkt
dat Lamers het historisch deel als grondslag voor het wijsgeerig deel beschouwde
(‘Kennis der feiten is de onmisbare voorwaarde voor eene betrouwbare wijsgeerige
be-
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handeling van de vraagstukken van den Godsdienst,’) en dat hij de Leer aangaande
God tot het wijsgeerig deel der Godsdienstwetenschap bracht. Kon bij eene
behandeling van de wetenschap van den godsdienst van Christelijk standpunt, wat
haar historisch deel aangaat, de ‘Christelijke Theologie’ op afzonderlijk terrein
worden gelaten - anders is het in haar wijsgeerig deel. ‘Hier - oordeelt Lamers - kan
het Christelijk geloof niet anders dan zich krachtig doen gelden. Vooral in de
behandeling van de leer aangaande God kan men winst doen met de vrucht der
eeuwen, op wijsgeerigen bodem gekweekt, terwijl men God beschouwt in het licht
waarin de belijder van het Evangelie van Christus Hem aanschouwt en aanbidt.’
Lamers' boek, dat hij zelf uitdrukkelijk beschouwd wil zien als ‘Leiddraad ten
gebruike bij het hooger onderwijs,’ draagt hetzelfde kenmerk als zijne academische
voordrachten: in een paragraaf wordt de hoofdzaak saâmgevat en elk onderdeel wordt
daarna in den breede behandeld. Dit heeft het bezwaar, dat de doorloopende
behandeling telkens onderbroken wordt; maar biedt het groote voordeel, dat elk
détailpunt terstond kan gevonden worden, en wanneer Lamers over iets handelde,
dan kon men verzekerd zijn alles aangaande dat onderwerp te vernemen. Men hoorde
de studenten wel eens klagen over dat vele en velerlei en over de moeilijke tentamina,
waarbij tal van godennamen uit de verschillende godsdiensten een schrikbeeld waren
voor hen, die een zwak geheugen hadden; maar, zooals reeds gezegd is, het was
Lamers alleen om het algemeen overzicht en begrip te doen, en het moest al heel erg
met den examinandus gesteld zijn, als hij voor Lamers' vakken ‘zakte.’
Zijn tweede hoofdwerk is de ‘Zedekunde,’ waaraan hij tot aan zijn dood heeft
gearbeid, en waarvan de
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laatste aflevering reeds bij den uitgever was, toen hij overleed. De behandeling van
zedekundige vraagstukken had altijd Lamers aangetrokken, van den dag af dat hij
in zijne dissertatie ‘De Conscientia’ een ‘specimen ethico-theologicum’ gaf. Evenals
de Wetenschap van den Godsdienst verdeelde hij de Zedekunde in een historisch en
een wijsgeerig deel, en het geheel der wetenschap van het zedelijk leven in een
formeel en materieel gedeelte. Voor het formeele gedeelte achtte hij den naam
zedekunde, voor het materieele gedeelte dien van zedeleer het best geschikt. Moest
in de zedekunde het zedelijk leven in zijn grondslag, wezen en doel besproken worden,
in de zedeleer wordt daarna de eisch der zedelijkheid bloot descriptief of ook
imperatief ontvouwd. In dit verband duldt de ‘zedekunde’ geen adjectief. Van
‘Christelijke zedeleer’ kan men spreken; maar eene onderscheiding tusschen
wijsgeerige en Christelijke ‘zedekunde’ achtte Lamers ongewenscht, al wilde hij ook
de zedekunde van Christelijk standpunt behandelen. Hij spreekt dan ook eerst van
de zedekunde in de klassieke oudheid, dan over de zedekunde in de Christelijke
oudheid, voorts over de zedekunde in de Middeleeuwen, de kerkelijke zedekunde
sinds de 16de eeuw, en eindelijk over de nieuwere zedekunde vóór en sinds Kant. In
het formeel gedeelte wordt de aandacht gevraagd voor de phaenomenologie van het
zedelijk leven (de mensch op zich zelf, de mensch in gemeenschap, het zedelijk leven
op zich zelf beschouwd, in verband met andere levensuitingen, de strijd en de
zegepraal van het zedelijk leven); de psychologie van het zedelijk leven (de plaats
van het denken in ons zieleleven, onze voorstelling omtrent goed en kwaad, de plaats
van het gemoed in het zieleleven, de beteekenis van het geweten in ons gemoedsleven,
de plaats van het willen in ons zieleleven
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en de beteekenis van den wil in het zedelijk leven), en voor de metaphysica van het
zedelijk leven (de plicht in het zedelijk leven, de zedelijke verplichting, het karakter
van de zedewet, de verhouding van den mensch tot de zedewet en het streven naar
het hoogste goed). Het materieele deel (‘de zedeleer’) onderscheidt Lamers in een
individueel en een sociaal gedeelte. In het eerste stuk daarvan handelt hij over de
zedeleer, de Christelijke zedeleer, den plicht der liefde, de uiting der liefde, onzen
plicht in betrekking tot God, ten aanzien van godsdienstige handelingen, ten opzichte
van ons zelven en jegens den naaste, en eindelijk over de algemeene humaniteit. Het
tweede stuk handelt over het huisgezin, de maatschappij, den staat en de kerk.
Lamers had een eigenaardig talent om boeken te schrijven. De inhoudsopgaven
alleen reeds zijn modellen voor ‘the art of book-making.’ Juist dit volmaakte in het
formeele doet misschien hier en daar wel wat te kort aan het diep gaande van de
behandeling der materie; maar wie heeft niet ‘les défauts de ses qualités?’ Men
vergete ook niet dat zelfs het uitgebreidste werk toch altijd maar ‘leiddraad ten
gebruike bij het Hooger Onderwijs’ bedoelde te zijn. De aanvulling gaf Lamers zelf
op zijne colleges. Zijn collega, Prof. Baljon geeft in zijn ‘In Memoriam Dr. G.H.
Lamers’ (Alg. Stud. Weekblad ‘Minerva,’ Donderdag 30 Juli 1903) een aardig staaltje
van de nauwgezetheid waarmede Lamers werkte. ‘Naar aanleiding van hetgeen ik
in mijne Encyclopaedie der Christelijke Theologie over de Zedekunde gezegd had
- schrijft Prof. Baljon - kreeg ik in eene hoewel overigens vriendelijke recensie van
een bekend Pater-Jezuïet eene ernstige berisping over hetgeen ik aangaande de
Zedeleer der Jezuïeten had in het midden gebracht. Gevraagd werd
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naar mijne bronnen, mijne gegevens. Ik had mijne opmerkingen o.a. geput uit de
Zedekunde van Lamers en geen zelfstandige studiën over de Zedeleer der Jezuïeten
gemaakt. Ik vroeg Lamers naar zijne bronnen, die hij mij onmiddellijk in overvloedige
mate verschafte en door onderzoek bleek mij, dat wat Lamers in enkele regels had
gezegd, volkomen juist weergaf wat in de bronnen te lezen staat. Mijn tegenstander
moest erkennen, dat ik niet lichtvaardig geoordeeld had en dat de Hoogleeraar in de
Zedekunde te Utrecht zijne Jezuïetenmoraal uitnemend kende. Voortaan zou hij op
hem letten. Ik behoefde na deze vriendschappelijke woordenwisseling geen woord
terug te nemen en had dit aan Lamers te danken.’ Zóó werkte Lamers altijd: hij was
waar en nauwkeurig in al wat hij zeide of schreef. Dat hij dit ook van anderen eischte,
lag voor de hand. Toen de schrijver van dit levensbericht in zijne eerste gemeente te
Steenwijkerwold door zijn leermeester Prof. Lamers werd bevestigd (21 September
1879), nam de bevestiger tot tekst dit woord: ‘Johannes deed wel geen teeken; maar
alles, wat Johannes van dezen (Jezus) zeide, was waar.’ (Joh. 10 : 41). Groot was de
indruk, dien dit woord maakte, niet enkel op den jongen man, die zijn gewichtig
ambt ging aanvaarden, maar op al de hoorders bij die plechtigheid tegenwoordig.
Geen teekenen doen - zoo was Lamers' betoog. Teekenen worden er genoeg gedaan,
en men kan den naam van ‘geloofsheld’ thans voor een spotprijs bekomen. (Het was
toen dat het niet-zingen van gezangen en het spreken van ‘Heere’ met stomme e door
velen als bewijs van ‘getrouwheid’ werd aangezien). ‘Dit is de taak van den
Evangeliedienaar: alles te zeggen van Jezus, en van Hem alles te zeggen, wat waar
is.’ Aan dat program heeft Lamers zelf zich altijd trouw gehouden. Toen er teeke
nen
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werden geëischt om het openbaar onderwijs ‘zoo slecht mogelijk te maken,’ stond
Lamers aan de zijde van Beets, die over dien eisch zijn ‘misdadig!’ uitsprak, al was
ook Christelijk onderwijs Lamers lief. De ‘belijdenis’ der vaderen achtte hij hoog;
maar die belijdenis weêr op te dringen ook dáár, waar het ‘geloof’ der vaderen ontbrak,
vond bij hem geen weerklank. Van de politiek met hare ‘teekenen’ heeft hij zich
steeds verre gehouden, al verheelde hij voor niemand, dat hij, door de geschiedenis
voorgelicht, eene gematigd-liberale regeering voor ons vaderland de beste achtte.
Als geloovige heeft hij de wetenschap beoefend, gelijk wij zagen; maar van eene
phraseologie, die sprak van ‘geloovige’ of ‘ongeloovige wetenschap’ heeft hij zich
steeds afgekeerd. Farizeïsme, op welk gebied ook, vond bij hem geen genade. Ook
zuchtte hij niet minder over het in den laatsten tijd ontwaakte zoogenaamde ‘hooger
geestelijk leven,’ waardoor zelfs een ambtgenoot wel eens zijn plicht kon verzuimen,
en dat onder den schijn van diepzinnig te willen wezen. Om zijne trouw werd hij
door de jongere collega's als een vader geëerd, en de gedachte alleen: wat zou Lamers
er wel van zeggen? hield menigeen van een onberaden stap terug.
Zóó staat de man vóór ons, dien God in het midden van zijn arbeid opriep. Wij
zeiden het reeds: op de markt des levens heeft Lamers zich niet veel bewogen; maar
als hij optrad, had zijn woord gewicht. Toen hij voor het Genootschap ‘Physica’ te
Groningen eene voordracht hield over: Theologie en Natuurwetenschap (1881)
brachten zijne ambtgenooten der philosophische faculteit hem oprechte hulde over
zijne juiste en veelomvattende kennis ook op hun gebied. Zijne ‘academische redenen’
- toespraken bij het openen zijner lessen - getuigen van een op-de-
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hoogte-zijn van al wat er op het gebied van het denken omgaat, dat zijnen studenten,
en hun niet alleen, bewondering afdwong. In de kerkelijke wetgeving thuis als
weinigen, was hij voor velen een vraagbaak. Als hij iets uitgaf - en hij heeft veel
geschreven - was zijn woord altijd actueel, en bleek menigmaal het laatste woord
over eene zaak gezegd te zijn. Hoe bemind Lamers was, bleek allermeest bij zijn
vijfentwintigjarig jubilé als hoogleeraar, dat hij 30 September 1899 vierde, waarbij
de schrijver van dit bericht hem namens oud-leerlingen mocht toespreken. Staande
in het Groot-Auditorium, dat geheel gevuld was met studenten, oud-leerlingen,
vrienden en belangstellenden, sprak de jubilaris over: Wat al en niet anders werd.
De regeering gaf blijk van hare ingenomenheid door hem te benoemen tot ridder in
de Orde van den Nederlandschen Leeuw.
Lamers huiselijk leven is zeer gelukkig geweest. Met zijne tweede echtgenoote,
vrouwe Adriana Kruyt, met wie hij 31 Maart 1875 was gehuwd, mocht hij het zilveren
huwelijksfeest vieren. In elk opzicht was zij hem eene trouwe hulp, en eene liefderijke
moeder voor den zoon en de beide dochters. Lamers' gastvrijheid was
spreekwoordelijk, en voor velen in den lande zijn de lieflijkste herinneringen
verbonden aan Lamers' studeer- en huiskamer. In 1901 kreeg Lamers een aanval van
apoplexie, waarvan hij wel herstelde, maar de oude veerkracht was toch geweken
en het spreken viel hem moeilijk. ‘Men krijgt al licht iets als men oud wordt,’ placht
hij te zeggen, en steeds bleef hij God danken voor het vele goede, dat hem nog
gebleven was. Diep werd hij geschokt door de ongesteldheid zijner vrouw, die hem
dan ook na enkele maanden in den dood gevolgd is. Plichtsmensch, zooals hij altijd
was geweest, trachtte hij, hoe moeilijk
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het soms ook ging, nog altijd college te geven en examens af te nemen. Zijn sterven
kwam nog vrij onverwacht op Donderdag 11 Juni 1903. ‘Nog dienzelfden dag - en
wij nemen hier de woorden over van zijn ambtgenoot Prof. Baljon (uit diens reeds
aangehaald ‘In Memoriam’) - was hij van 3-5 uren als voorzitter van de theologische
faculteit hij twee propaedeutische examens tegenwoordig geweest. 12 Juni zou hij
een zijner leerlingen tot doctor in de godgeleerdheid bevorderen, en den vorigen
avond circa 11 uren nam God hem zonder strijd tot zich. Zijn sterven was in
overeenstemming met zijn leven, kalm en rustig. Bij zijne teraardebestelling vertolkten
de Hoogleeraren Valeton, Muller en Gunning op gevoelvolle wijze wat de overledene
in velerlei kringen en voor velen geweest was. De nagedachtenis van dezen
rechtvaardige zal bij velen in gezegende herinnering blijven. De Utrechtsche Alma
Mater zal Lamers, die een harer edelste zonen was, niet vergeten.’
God had het goed met zijnen dienstknecht gemaakt. Wij, die hem gekend hebben,
zouden ons Lamers niet hebben kunnen denken, genietende van rust, na den fatalen
termijn van aftreding; al ware zijne rust ook een otium litterarium geworden.
Afgeroepen te midden van zijn werk - zoo heeft hij zelf het zeker 't liefst gewenscht.
Van hetgeen bij zijn graf gesproken is, waren de woorden van zijn zoon W. Lamers,
predikant te Rotterdam, de treffendste. Met een enkelen trek teekende hij het beeld
van zijnen onvergetelijken vader naar waarheid: ‘Mijn vader liet zich niet door
menschen leiden; nog minder door menschen misleiden: hij liet zich alleen leiden
door God!’
P.J. MULLER.
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Lijst der geschriften van Dr. G.H. Lamers.
1858.

Specimen ethico-theologicum de
conscientia.

1863.

Proeve van behandeling van de leer van
het geweten op christelijk wijsgeerig
standpunt.

1863.

De avond vóór Kerstmis. Viertal
schetsen.

1865.

Een woord tot oude en nieuwe leden.
Toespraak gehouden op Palmzondag te
Scherpenzeel.

1866.

Afscheidswoord te Scherpenzeel.

1866.

Intreerede te 's-Gravenhage.

1867.

Afscheidsgroet. Woorden, gesproken bij
het verlaten van het oude Weeshuis te
's-Gravenhage.

1868.

Nathan de Wijze (in Stemmen voor
Waarheid en Vrede).

1868.

Bevestiging van de eerste door het
kiescollege der Ned. Herv. Gem. te
's-Gravenhage benoemde ouderlingen en
diakenen.

1868.

De buitengewone Synode van 1868.

1868.

De synodale uitspraak in de zaak van Dr.
J.C. Zaalberg onderzocht en beoordeeld.

1868.

Legt af de leugen. (No. 555 Ned. godsd.
Tractaat Gen.)

1869.

Vrij en toch een dienaar.
Bevestigingsrede (Ds. Bryce).

1869.

Het jaar onzer vrijheid herdacht (1813).

1870.

Toespraak aan Prof. B. ter Haar.

1870.

Geloof en Vrijheid (in Stemmen voor W.
en Vr.).

1871.

De mensch en zijne toekomst (in
Stemmen voor W. en Vr.).

1872.

Het vraagstuk der onsterfelijkheid (Prot.
Bijdragen III).
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1873.

De reorganisatie van het Bestuur in de
Ned. Herv. Kerk (in Stemmen).

1873.

Brief aan H.C.M. van Oosterzee (Kerk.
Courant).

1873.

De eenheid van den mensch (in Paedag.
Bijdragen).

1874.

Een woord over de sociale kwestie (in
Stemmen).

1874.

Beoordeeling van Prof. Doedes' rede dd.
26 Maart (in Stemmen).

1874.

Afscheidsrede te 's-Gravenhage.

1874.

De Wetenschap van den Godsdienst en
de Christelijke Theologie.
Redevoering te Groningen 30 Sept. 1874.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

30

1874.

Rede ter opening der academische lessen,
6 October 1874 (in Prot. Bijdragen).

1875.

Toespraak ter opening van het 12e Chr.
Nat. Zendingfeest (in Stemmen).

1875.

Jezus in zijn levensvreugde of Christus
in zijn lijden.

1876.

Een noodkreet, tevens kerkelijk advies
(in Stemmen).

1876.

Aan Dr. C.W.E. Rauwenhoff (Kerk.
Courant).

1877.

De herfststorm in de Ned. Herv. Kerk (in
Stemmen).

1877.

Nieuwe Bijdragen op het gebied van
Godgeleerdheid en Wijsbegeerte I.

1878.

De Aprilbeweging na 25 jaren herdacht
(in Stemmen).

1879.

Eere, wien eere toekomt (in Stemmen).

1879.

Voetius en de dienst des Woords (in
Stemmen).

1879.

De Wetenschap van den Godsdienst.
Nieuwe Bijdr. II.

1879.

De leer van het Geloofsleven. N. Bijdr.
III.

1879.

De toekomst der Dogmatiek. N.B. III.

1880.

Nog een woord over de belijdeniskwestie
(in Stemmen).

1881.

Bernard ter Haar (in Stemmen).

1881.

Theologie en Natuurwetenschap. N.B.
III.

1881.

De Wijsbegeerte van den Godsdienst.
N.B. III.

1882.

J.J. van Oosterzee en de dienst des
Woords (in Stemmen).

1883.

De Godsdienst als voorwerp van
wijsgeerig onderzoek. Rede 19 Juni 1883.

1883.

De eisch der waarheid in den dienst van
Theologie en Kerk.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

1884.

Beoordeeling van P.D. Chantepie de la
Saussaye's ‘Vier schetsen’ (in Theol.
Studn.).

1884.

Ongeloovige Thomas (Ned. Godsd. Tract.
Gen.).

1885.

Het Congo-vraagstuk en het Christendom
in Centraal-Afrika.

1885.

Godsdienst en zedelijkheid beschouwd
in onderling verband. N.B. IV.

1885.

De wijsbegeerte in onze Theologie. N.B.
IV.

1885.

De Godsdienst, evenmin moraal als
metaphysica. N.B. V.

1886.

Begrip en methode van de Zedekunde,
beschouwd als deel der Wijsgeerige
Theologie. N.B. V.

1886.

Godsdienst, Christendom en Kerk. N.B.
V.

1886-1891.

Jaarlijks een maand-nommer in het
‘Eeuwig Evangelie.’

1887.

Beoordeeling van P.D. Chantepie de la
Saussaye's ‘Religionsgeschichte’ (in
Theol. Studn.).

1888.

De eisch van vrijheid en waarheid in de
wijsbegeerte van godsdienst en
zedelijkheid.

1888.

Fata der Utrechtsche Universiteit.

1889.

De Christelijke zedeleer en de
vraagstukken der hedendaagsche
zedekunde. N.B. V.

1891.

De Wetenschap van den Godsdienst.
Inleiding.
I. Historisch Deel. 1896.
II. Wijsgeerig Deel. 1898.

1892.

Ter zelfverdediging en terechtwijzing.
N.B. VIII.
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1892.

Bernard ter Haar (in ‘De Vaderlander’ 9
Juli).

1892.

In Memoriam Opzoomer (in Minerva 29
Sept.).

1892.

Academische Toespraak.

1892.

Feestwoord, gesproken bij het herdenken
van het 25-jarig bestaan van het
Diaconie-Weeshuis der Ned. Herv. Gem.
te 's-Gravenhage.

1893.

Het zedekundig onderwijs van Prof.
Kuenen. N.B. IX.

1893.

In Memoriam Dr. C.E. Van Koetsveld (in
‘De Vaderlander’ 11 Nov.).

1894.

Nicolaas Lenau (in Stemmen).

1894.

Beoordeeling van Dr. J.T. de Visser's
‘Onze plichten’ (in Stemmen)

1894.

Een blik op het Christelijke leven (in
Overdenkingen II).

1895.

In Memoriam Prof. Dr. J. Cramer (in
Minerva, Vox Stud., Theol. Studn, Mij der
Ned. Letterkunde, Utrechtsch Jaarboekje
en Utr. Stud. Almanak).

1896.

Thomas van Aquino (in Stemmen).

1896.

Het probleem des lijdens (in Theol.
Studn).

1897.

Vóór 40 jaren. Academische rede.

1898.

Levensbericht van Dr. J.I. Doedes (Mij
der Ned. Letterkunde).

1898.

Terugblik (in Theol. Studn).

1899.

Mr. H. Royaards van Scherpenzeel (Utr.
Jaarboekje).

1899.

De Lenore van Bürger (in Stemmen).

1899.

Wat al en niet anders werd. Rede ter
herdenking van 25-jarige ambtsbediening.
30 Sept.

1900.

De Theologische studie. Openingsrede.

1899-1903.

Zedekunde. Leiddraad ten gebruike bij
het Hooger Onderwijs.
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Levensbericht van Jhr. Mr. J.W.M. Schorer.
Jonkheer Meester J o h a n W i l l e m M e i n a r d S c h o r e r werd op 8 Maart 1834
te Middelburg geboren. Hij was gesproten uit een aanzienlijk Zeeuwsch geslacht,
dat vele rechtsgeleerden en regenten heeft geleverd. Zijn vader was Jonkheer Mr.
Jacob Gulielmus Schorer, Raadsheer in het Hof van Zeeland, Zijne moeder
Jonkvrouwe Cornelia Digna de Jonge. Hij genoot zijne opvoeding op de Fransche,
daarna op de Latijnsche School te Middelburg. Later stusteerde hij in de
rechtsgeleerdheid aan de Utrechtsche Hoogeschool. Hij werd student in 1853 en
promoveerde in 1857. In hetzelfde jaar vestigde hij zich als advokaat te Middelburg.
De rechtspractijk had voor hem evenwel weinig aantrekkelijks. Hij gevoelde zich
meer op zijne plaats in het openbare leven, en reeds spoedig werkte hij als volontair
op de Provinciale Griffie van Zeeland. In 1859 werd hij benoemd tot Burgemeester
van Nieuw- en Sint Joosland, doch hij bleef de rechtspractijk te Middelburg
uitoefenen. In 1867 trad hij op als Burgemeester van Arnemuiden. In hetzelfde jaar
werd hij benoemd tot lid van het Bestuur der Visscherijen op de Schelde en de
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Zeeuwsche stroomen en in 1870 tot lid van het Collegie voor de Zeevisscherijen.
In Maart 1871 trad hij op als Burgemeester van Middelburg. Het was daar, het
was in de oude hoofdstad van Zeeland, dat Schorer de gelegenheid had te toonen,
wie hij was. Hij was op politiek gebied een overtuigde liberaal, warm toegedaan de
staatkundige beginselen, die in 1848 hadden gezegevierd. En daarbij zat in hem de
natuur van een regent met een open oog voor gebrekkige toestanden, maar tevens
met eene warme overtuiging, dat handhaving van het gezag de eerste voorwaarde is
van elk bestuur onder welken vorm ook. Hij had gedurende zijn 8 1/2-jarig bestuur
van Zeelands hoofdstad gelegenheid die beginselen op menig gebied van het
gemeentebestuur te doen toepassen. En dat was in die dagen in het behoudende
Zeeland geene gemakkelijke taak. Maar Schorer had van de natuur gekregen twee
eigenschappen, die aan elken regent uitnemend te stade komen. Hij had eene groote
wilskracht, die niet boog voordat hij zijn doel bereikt zag, gepaard aan eenen
vriendelijken en oprechten omgang, de uiting van zijn eerlijk en getrouw hart. Die
eigenschappen gaven hem kracht in Middelburg en zijn hem zijn geheele leven
bijgebleven.
Zijne benoeming in 1873 tot Ridder van den Nederlandschen Leeuw en in 1874
tot lid der Staten van Zeeland bewijst, dat hij zich in korten tijd geacht had weten te
maken bij de Regeering in den Haag, en gezien bij de Zeeuwen, die hem noode zagen
vertrekken, toen hij in November 1879 geroepen werd, om de plaats te vervullen van
den Heer Baron Röell, toen deze als Commissaris des Konings in Noord-Holland
aftrad.
Het scheiden van Middelburg viel Schorer zwaar. Toen hij op 19 November 1879
van den Raad afscheid nam,
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zeide hij in de volheid zijns gemoeds: ‘Ik heb Zeeland en niet het minst Middelburg
lief gekregen, daar ik de overtuiging heb, dat al wat goed, edel en voortreffelijk heet,
ook daar in ruime mate te vinden is’. Maar het was te gelijk zijne overtuiging, die
hij uitsprak: ‘Voor een man in de kracht zijns levens, wien een ruimere werkkring
wordt aangeboden, zou het lafheid en plichtverzuim zijn, indien hij het aanbod niet
aannam’.
Vleiend maar waar, was het antwoord van den oudsten wethouder Mr. N.C.
Lambrechtsen van Ritthem:
‘Juist, omdat wij dankbaar erkennen al het goede, dat onder uw bestuur en uwen
krachtigen aandrang op stoffelijk en zedelijk gebied in deze gemeente is tot stand
gebracht, of, door uwe veelvermogende tusschenkomst, voor haar is verkregen,
waarvan wij de blijken dagelijks aanschouwen of genieten; omdat wij bij ondervinding
de vriendschappelijke en welwillende wijs kennen, waarop gij gewoon zijt onze
vergaderingen te leiden, ook bij verschil van gevoelens; omdat inzonderheid wij,
uwe beide medeleden van het dagelijksch bestuur en onze secretaris, daarvan de
aangenaamste bewijzen onafgebroken mochten ontvangen, gevoelen wij des te meer
wat Middelburg en wij zelven door uw vertrek zullen verliezen en kan het niet anders
of onze vreugde moest wel ten zeerste worden gematigd’.
Maar ook wij moeten Middelburg vaarwel zeggen en Schorer naar Haarlem volgen.
De vervulling van de hem opgedragen betrekking, waar hij den algemeen geachten
en beminden Röell moest opvolgen, was uit den aard der zake niet gemakkelijk. Hij
werd uit het hem door en door bekende Zeeland, geplaatst naar een gewest, dat hem
vreemd was. Maar dat gewest zou hem niet lang vreemd blijven. Schorer was niet
de man om langen tijd door do oogen van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

35
anderen te zien of uitspraken an adviezen van anderen als de zijne over te nemen.
Daarvoor had hij een te diep besef van de verantwoordelijkheid verbonden aan de
waarneming van elke betrekking. En de omstandigheden dienden hem daarbij zeer.
Na het aftreden van Röell was als waarnemend Commissaris in Noord-Holland
opgetreden het hoogst bekwame en populaire lid van Gedeputeerde Staten Jonkheer
G.J. van Tets, door en door bekend met de toestanden in Noord-Holland en het duurde
niet lang of tusschen Schorer en hem ontstond eene innige vriendschap. Was het
wonder, dat menig belang in Noord-Holland tusschen hen werd besproken? Verschil
van meening was daarbij natuurlijk niet uitgesloten, en waar het gevoelen van Schorer
afweek van dat van Van Tets, daar zette Schorer zijn gevoelen door, omdat hij
daarvoor verantwoordelijk was. En zoo werd de Zeeuw allengs de hooggeschatte,
kundige en populaire man in Noord-Holland.
Ruim 17 jaren heeft Schorer als Commissaris in Noord-Holland gearbeid, en ik
aarzel geen oogenblik te zeggen, dat die jaren in zijn leven de glansperiode hebben
uitgemaakt. Hij was geëerd en gezien in die betrekking. Hij was daarin gelukkig.
Voor zoover zijn tijd door administratieve bezigheden niet werd in beslag genomen,
vatte hij zijne lievelingsstudie, die van polders en waterschappen, weder op en paste
die toe op Noord-Holland, dat voor zulk een aanzienlijk deel uit polders en
waterschappen bestaat. Was hij in Zeeland reeds opgetreden als Commissaris van
den polder Walcheren, thans lag voor hem een uitgebreid veld van onderzoek en
studie. Uit den aard der zaak was daarbij zijne handleiding het standaardwerk van
den voormaligen Griffier der Staten Mr. Gerrit de Vries Azn., later Minister van
Justitie en lid van den Raad van State, dat in 1864 onder den titel: ‘De
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zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland’ voor rekening der Provincie het
licht zag. Bij die studiën - het is Schorer zelf die het zegt1 - bleek evenwel dat in de
30 jaren, die verloopen waren sedert de verschijning van het werk, groote
veranderingen hadden plaats gevonden, zoowel in de gesteldheid van het terrein, als
in de regeling van het bestuur der waterschappen. ‘Vele zeeweringen werden
veranderd, verhoogd en verzwaard of in meer weerbaren toestand gebracht; vele
plassen werden omdijkt en drooggemaakt, en een groot aantal windmolens werd
vervangen door stoomgemaal, terwijl het afvoervermogen der sluizen en het
aanvoervermogen der kanalen vergroot werd. Maar de belangrijkste gebeurtenis en
die eene groote verandering gebracht heeft in den waterstaatstoestand van
Noord-Holland, is geweest de doorgraving van Holland op zijn Smalst in verband
met de afsluiting en de kanalisatie van het IJ. Hierdoor zijn niet alleen vele zeedijken
slapers geworden en tal van nieuwe polders drooggemaakt, maar door het ontstaan
van een geheel nieuwen boezem voor den afvoer van het overtollige water, is ook
groote invloed uitgeoefend op den toestand van de meeste onzer groote waterschappen.
De aanleg van het Merwedekanaal heeft mede velerlei ingrijpingen gebracht in den
waterstaatstoestand van het Zuidoostelijk deel der Provincie.
Ook in de regeling van het bestuur en de inrichting der waterschappen hebben
groote veranderingen plaats gehad, daar voor meer dan 140 polders of waterschappen
een bijzonder reglement door de Staten is vastgesteld.
Daarbij kwam dat menig werk, dat vroeger door particulieren verricht was, thans
ten laste van den polder

1

In zijne voorrede tot den tweeden en herzienen druk.
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kwam en dat in vele polders, vooral beoosten Amsterdam, de verhoefslaging van
den omringdijk vervangen is door het stelsel van dijksonderhoud uit ééne hand’.
Redenen te over om tot eene herziening van het standaardwerk over te gaan. En
toen Mr. De Vries wegens zijn hoogen leeftijd bezwaar maakte om de bewerking op
zich te nemen, bood Schorer zich daartoe aan, onder voorwaarde dat de
oorspronkelijke samensteller hem daarbij ter zijde zou staan. Dat deze die voorwaarde
getrouw en op ruime wijze heeft vervuld, zal niemand betwijfelen, die het voorrecht
heeft gehad Mr. Gerrit de Vries Azn. te hebben leeren kennen.
Nadat de Staten van Noord-Holland in hunne vergadering van 9 November 1893
besloten hadden ook deze tweede uitgave voor rekening der Provincie te drukken,
verscheen zij in 1894 bij de Heeren Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem.
Doch Schorer liet het er niet bij het beroemde werk van De Vries te herzien, hij
voegde daar in 1895 een geheel zelfstandig werk aan toe, dat hij den titel gaf van
‘Profillen der Provincie Noord-Holland’, en waarin hij door kaarten aangaf eene
grafische voorstelling van de hoogte der zeeweringen en van de verdedigingsmiddelen
van ieder waterschap tegen de boezemwateren, in verband met de hoogte van het
zomerpeil en van het maaiveld van iederen polder. Schorer noemt dit werk, dat in
de bearbeiding uit den aard der zake veelomvattend was, ‘Bijlagen’ van het hierboven
omschreven werk. Maar wanneer het werk van De Vries opnieuw zal verouderd zijn
en herzien zal moeten worden, zullen de ‘Profillen’ nog steeds hunne waarde blijven
behouden. Het is toch niet waarschijnlijk, dat de loop der tijden daarin veel
verandering zal brengen.
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Ik zou het bestek, dat ik mij gesteld heb bij de bewerking dezer levensschets verre
overschrijden, indien ik den inhoud van dit laatste werk in bijzonderheden naging.
Een blik op die kaarten doet ons evenwel zien, hoe vele duizenden menschen tot
zelfs 4 à 5 meter beneden de oppervlakte der zee wonen, zonder een oogenblik
ongerust te zijn, al beuken ook de golven der zee door Westelijke stormen
voortgejaagd op onze duinen en kunstmatige zeeweringen.
Ik zeide hierboven reeds, dat Schorer 17 jaren over Noord-Holland heeft geregeerd.
Ik mag dit laatste woord gebruiken, want hij handhaafde het gezag in elke betrekking,
die hem was toevertrouwd. Dit was eene eigenaardigheid in zijn karakter. Als mensch
was hij altijd vriendelijk en hulpvaardig. Het kon hem, waar hij niet in zijne betrekking
optrad, niet schelen, of hem al of niet eer werd betoond. Maar geheel anders was
zijne houding, waar hij officiëel verscheen, en hij van oordeel was, dat men hem niet
in dien rang plaatste of met die onderscheiding ontving, die overeenkwam met zijnen
rang in de maatschappij en het gezag, dat hij vertegenwoordigde. Hij, die daarin
jegens hem te kort kwam, moest dit soms op ondubbelzinnige wijze ondervinden.
En dat dit niet uit hooghartigheid voortkwam, blijkt wel hieruit, dat hij hetzelfde
vorderde, wellicht nog in hoogere mate voor het College van Gedeputeerde Staten.
Zoo werd mij van bevoegde zijde medegedeeld, dat toen eens een Burgemeester eene
Commissie uit Gedeputeerde Staten minder correct had ontvangen, deze onmiddellijk
aan het Gouvernementshuis werd ontboden, waar hij van Schorer de volgende
terechtwijzing ontving: ‘Wanneer gij u persoonlijk jegens mij misdragen hadt, zou
ik het u kunnen vergeven, maar thans niet’.
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Van oneindig grooter waarde evenwel was een andere trek in zijn karakter: zijne
hulpvaardigheid om een iegelijk met zijnen goeden raad bij te staan, wanneer daarom
gevraagd werd. En dit was vaak het geval. Aan de geopende groeve werd dit zoo
naar waarheid gezegd door den Burgemeester van Heemstede, Mr. D.E. van Lennep.
Schorer had de groote gave om helder te zien, waaraan behoefte bestond en hoe eene
gerezen moeielijkheid uit den weg moest worden geruimd. Men verliet hem altijd
met verhelderden blik, wanneer men zijnen raad had ingewonnen. Toen Schorer nog
lid van het College voor de Zeevisscherijen was, heb ik menigmaal de gelegenheid
gehad op te merken, hoe juist hij inzag de gevolgen, die een of andere voorgestelde
maatregel hebben moest. Die gave van het verstand was naast zijne groote
hulpvaardigheid en beminnelijk karakter tevens zijne groote kracht.
Ik mag hier geene uitvoerige schets geven van alles, wat hij voor Noord-Holland
heeft gedaan. Anderen trouwens zouden daarvoor beter berekend zijn dan ik. Maar
indien ik zijnen arbeid als Commissaris zou willen samenvatten, dan zou ik vooral
op drie punten willen wijzen.
Onder zijn bestuur
I. is Noord-Holland beter beveiligd geworden tegen de aanvallen van Noordzee
en Zuiderzee door het versterken der zeeweringen en door de verplichte
duinbeplanting;
II. is een overgroot aantal bijzondere reglementen op waterschappen en polders
tot stand gekomen;
III. heeft Noord-Holland zijn provinciaal reglement op de wegen gekregen.
Maar door op die drie zaken te wijzen ben ik waarschijnlijk onbillijk, omdat in
die 17 jaren zoovele andere zaken tot stand kwamen, die ik evenzeer zou te ver-
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melden hebben, indien ik eene geschiedenis van Noord-Holland had te geven
gedurende zijn bestuur.
Toen Schorer geïnstalleerd werd als Commissaris zeide hij, dat hij hoopte, dat bij
zijn heengaan gezegd zou worden, dat hij voor en met Noord-Holland geleefd had.
En toen hij heenging en afscheid nam van de Staten, constateerde het oudste lid der
Staten, Mr. J. Th. Westerwoudt, dat die wensch volkomen bewaarheid was. En bij
de lijkbaar getuigde hij, die niet alleen gedurende al dien tijd als lid van het College
van Gedeputeerde Staten met Schorer had gearbeid, maar ook door innige banden
van vriendschap was met hem verbonden: ‘Schorer was een der beste Commissarissen,
die dit gewest ooit heeft bezeten’.
Maar het is tijd, dat wij - zij het ook met slechts een kort woord - iets mededeelen
van het huiselijk leven van Schorer.
Op 3 September 1858 huwde hij op 24-jarigen leeftijd de vrouw, die hij innig lief
had en die zijn levensgeluk uitmaakte, met Maria Petronella Pické. Toen deze
vriendelijke en lieftallige echtgenoote hem na een zwaar lijden in 1888 werd
ontnomen, was het gedaan met de zon van voorspoed en geluk, die zijn levenspad
tot dusverre had beschenen. Sedert was Schorer nooit meer geheel de oude. Het was
alsof de helft zijner kracht was weggerukt. En toen hij in December 1896 geroepen
werd tot het hoogst eervol ambt van Vice-President van den Raad van State (hij was
inmiddels 62 jaar geworden), was het niet meer de krachtvolle man, die in 1879 in
den Raad van Middelburg de hierboven aangehaalde woorden sprak. Hij ging, maar
niet dan na zwaren strijd, want hij had Noord-Holland innig liefgekregen. Hij gevoelde
het, dat in hem meer een Commissaris zetelde, die een gewest had te besturen, de
gemeenten te bezoeken, een vraagbaak te

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

41
zijn voor burgemeesters en besturen van polders en waterschappen, dan een
Vice-President van den Raad van State, die langdurige raadplegende vergaderingen
had bij te wonen en over vaak ingewikkelde vraagpunten advies had uit te brengen.
Maar hij ging, omdat hij begreep, dat het zijn plicht was te gaan. En nu hij voor goed
is heengegaan zeg ik, meen ik, niets meer dan de eenvoudige waarheid, dat hij zich
ook in die hooge betrekking door zijne gaven van hoofd en hart geacht en bemind
had weten te maken.
Daar was nog een reden, die bij hem zwaar woog. Hij meende in deze hooge
betrekking allicht geroepen te zullen worden in oogenblikken van staatkundige
spanning der jeugdige Koningin met zijnen raad, waar die gevraagd werd, te kunnen
bijstaan. En in die verwachting werd hij niet teleurgesteld. Het ligt geheel buiten
mijne bevoegdheid en buiten mijne kennis over dit punt uit te weiden, maar ik mag
toch gerust zeggen, dat het hem verzoende met zijne betrekking, toen hij bij het
huwelijk der Koningin geroepen werd, om de noodige regeling voor te bereiden van
de verhouding, waarin Prins Hendrik der Nederlanden tot zijn geboorteland zou
staan, en om een der getuigen te zijn bij haar burgerlijk huwelijk, te 's-Gravenhage
voor den Minister van Justitie gesloten. Het was of in die dagen een liefelijker licht
op zijn levenspad viel.
Er waren anders treurige dagen in zijn huiselijk leven verschenen. Ziekte van
kinderen, die innig met hem verbonden waren, deed hem het gemis zijner echtgenoote
nog meer gevoelen. Wel trachtte hij zich in zijn zware leed goed te houden, zoodra
hij zich in het openbaar moest vertoonen, maar zij die hem meer van nabij konden
gadeslaan, waren getuigen van toenemende zwaar-
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moedigheid en meer wankelen staat zijner gezondheid. In de tweede helft van
September 1903 werd hij door eene pleuritis aangetast, die zijn verzwakt gestel niet
meer kon weerstaan. Op 1 October blies hij den laatsten adem uit en op den 5den dier
maand brachten wij hem onder najaarsstormen naar het graf te Heemstede, alwaar
zijne echtgenoot reeds vijftien jaar vroeger was bijgezet.
Ik heb er aanvankelijk tegen opgezien aan het verzoek van het Bestuur der
Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden te voldoen een levensschets
te geven van den man, waarmede ik sedert zoovele jaren door den band van innige
vriendschap ben verbonden geweest. Toch heeft mij die treurige taak ook
oogenblikken van dankbare herinnering geschonken, want ik heb nog eens doorleefd
den tijd, dien ik te zamen met den trouwen vriend heb doorgebracht.
E.N. RAHUSEN.
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Levensbericht van Marinus Ernestus van der Meulen.
In de laatste jaren woonde er te 's-Gravenhage in de van Speykstraat een vriendelijk
en geacht gezin. Het bestond uit den man en de vrouw des huizes, eene dochter en
eene dienstbode, die reeds meer dan veertig jaren zeer getrouw bij deze familie
gediend heeft.
De heer was ridder in de orde van Oranje Nassau, en de dienstbode draagt, om
haren veeljarigen trouwen dienst, de medaille dier orde.
Ik bedoel het huisgezin van Marinus Ernestus van der Meulen, die tot diepe smart
van de zijnen den 24sten Maart 1904, hoewel hij op zijnen 77-jarigen leeftijd nog kras
was, aan aandoening van het hart en lever overleed.
Van der Meulen werd 18 Nov. 1826 te Tienhoven, waar zijn vader toen predikant
was, geboren. Uit een in de Herwijnsche Courant d.d. 30 Maart 1904 ingezonden
bericht, omtrent zijn dood, blijkt, dat men daar den vroegeren dorpsgenoot zeer
waardeerde.
Zijne ouders waren L.C. van der Meulen en A.P.L. van Harlingen. Zijne moeder
heeft hij echter vroeg verloren. Later hertrouwde zijn vader met Mejuffrouw Maria
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van Epen. In de opdracht van zijne straks te noemen reisbeschrijving spreekt hij het
uit, in welk een liefderijk huisgezin hij is opgevoed. ‘Edele, goede vader’, zoo luidt
het daar, ‘ontvang mijn openlijken dank voor de veelheid der liefde en moeite en
zorgen aan mijne opvoeding, aan de vorming besteed van mijn hart. Lieve, dierbare
moeder, die mijne eigene niet zijt, en mij toch zoo overdierbaar, als ooit aan een kind
eene moeder kan wezen. Ik heb weinig woorden voor U, maar een geheel hart. Ook
gij hebt mijn verstand verlicht, gij vooral mijn gevoel verfijnd en liefde gekweekt in
mijn hart. Broeders en zusters! gij zijt mij allen gelijk. Ik heb U allen hartelijk lief’.
- Was het wonder, dat hij later in zijn leven jegens velen liefde, medelijden en
hulpvaardigheid betoonde?
Voor de academische studiën werd v.d. Meulen opgeleid eerst te Alkmaar, want
zijn vader was van Tienhoven naar Schermer verplaatst, en later, omdat zijn vader
predikant te Meerssen was geworden, te Maastricht.
Op den 15den Maart 1845 werd hij ingeschreven aan de academie te Utrecht, onder
het rectoraat van Professor Bouman, maar eerst na de groote vacantie begon hij 15
September van dat jaar zijne studie aldaar.
Op den 7den November 1846 deed hij onder Professor Wenckebach summa cum
laude zijn examen in de wiskunde.
Den 7den October 1847 legde hij, haud sine laude, zijn propaedeutisch examen af,
onder de Professoren Swijghuyzen Groenewoud, van Goudoever, Karsten, Visscher
en Opzoomer.
Zijn candidaats-examen in de theologie deed hij summa cum laude onder de
Professoren Royaards, Bouman en Vinke den 21sten Juni 1849, en den 23sten daarop
zijn eerste
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voorstel onder Professor Vinke, terwijl zijn tweede voorstel, onder Professor Royaards
op 30 April 1850 plaats had.
In Mei 1851 legde hij het doctoraal-examen af, maar gepromoveerd is hij niet.
Hij werd proponent den 6den Augustus 1851 bij het Provinciaal Kerkbestuur van
Overijssel, waarvan toen de Heer Molhuyzen president, en de Heer Wor secretaris
waren.
Als predikant werd hij 3 December 1851 beroepen te Kruisland, en deed daar 18
April 1852 zijn intrede, maar vertrok vier jaren later naar Terheiden, en vervolgens
in 1859 naar Neede, en in 1862 naar Bolsward, alwaar hij 1 October 1898 het meest
eervol emeritaat verkreeg. - Terecht is in de Herwijnsche Courant bovengenoemd
geschreven ‘hij was in al zijne gemeenten zeer bemind om zijn hartelijkheid en
hulpvaardigheid’, en in de Bolswardsche Courant van 27 Maart 1904, van welke
Courant van der Meulen jaren lang redacteur was, wordt zijne nagedachtenis geëerd
als van een edel en braaf man met een helder verstand en warm hart, waardoor hij
velen ten zege was.
In de Hervormde Kerk heeft van der Meulen eervolle betrekkingen bekleed. Hij
was Praeses van het Classicaal Bestuur van Franeker, later lid en nog later President
van het Provinciaal Kerkbestuur van Friesland, en het laatst Secretaris van dit College,
toen schrijver dezes om zijn emeritaat en vertrek uit de Provincie deze betrekking
moest neerleggen.
Onderscheidene jaren had hij als afgevaardigde van het Provinciaal Kerkbestuur
van Friesland zitting in de Synode, en hij werd door dit hoog Kerkbestuur benoemd
tot lid der Synodale Commissie. In al deze betrekkingen, die alles behalve sine cura
zijn, was van der Meulen
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met grooten ijver en nauwgezetheid werkzaam, en genoot hij de welverdiende achting
van zijne medeleden.
Volijvrig als hij in de waarneming zijner betrekkingeu was, heeft hij bovendien
onderscheidene geschriften geschreven op meer dan één gebied,
Als proponent maakte hij in 1851, met zijne tweede moeder, ter wille van hare
gezondheid, zijn reis door Zwitserland naar de Waldenzen in Piemonts valleien, en
in Mei 1852, toen hij nog maar kort predikant was te Kruisland, gaf hij de beschrijving
dezer reis uit1, ten behoeve van den opbouw eener Protestantsche Kerk te Turijn. Als
gij deze beschrijving leest, dan wordt gij weldadig aangedaan door den hartelijken
toon van de opdracht aan zijne ouders, boven vermeld, en gij ziet met welk een open
oog en met welk eene belangstelling in alles, wat hij ontmoette, v.d. Meulen reisde.
Al zijn in de jaren, die voorbij gingen, ook vele dingen veranderd, gij zult niet zonder
vrucht dit boek nog lezen, dat, blijkens het groot aantal inteekenaren een goede som
voor het weldadig doel der uitgave moet hebben opgebracht.
Te Kruisland schreef hij 23 April 1853 ook nog een open brief aan den heer W.B.
Stoof, in Pantheon, tijdschrift ter verspreiding van nuttige kennis, I, No. 12, over de
roeping des schilders. Volgens v.d. Meulen is zij de natuur, zoo getrouw mogelijk,
na te bootsen, haar ware schoonheden, haar diepe waarheden, ons in een kunstig
kleed als voor te tooveren. De heer Stoof scheen dit gevoelen niet geheel te deelen,
en maakte onderscheid tusschen natuur- en kunstschoon. Ik weet er te weinig van,
om een oordeel te vellen, maar het komt mij voor, dat aan beide zijden waarheid is.

1

Te Utrecht bij W.H.v. Heyningen, 1852.
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In Augustus 1857 had v.d. Meulen als predikant te Terheyden in het tijdschrift De
Dageraad, V, afl. 1, een vriendelijken strijd met den heer H.J. Berlin over de waarde
van het Christendom in het zoeken naar waarheid, en op dezelfde plaats en in dezelfde
maand schreef hij een voorrede voor de vertaling van het boek van Julia
Phannenschmidt-Burow over de opvoeding en verzorging van het kind en de opleiding
en vorming van het meisje - een boek, waarin veel behartigingwaardigs staat, en dat
in onzen tijd nog wel ernstig gelezen mag worden.
Te Neede schreef v.d. Meulen in Het Brood des Levens, jaargang 1862, afl. 8,
onder de redactie van A.H. van der Hoeve, een goed gesteld stuk, ten titel hebbende
‘Vermindering van afstanden, vermeerdering van leven, een mijmering.’ Hij wijst
daarin aan, hoe het leven toeneemt door het gemakkelijker geworden volkerenverkeer,
door de bestudeering van de boeken van mannen van allerlei richting uit elke eeuw
en iedere wetenschap, op de studeerkamer door den geleerde ondernomen, en door
het Christendom, dat de menschen in verbinding brengt met den Hemelschen Vader
en met elkander, alle verwijdering tracht weg te nemen, en alzoo de volheid des
levens uitstort en ontwikkelt.
Van der Meulen was van meet af een vrijzinnig theoloog. Modern is hij eerst later
geworden. Te Neede beoordeelde hij in ‘De Godgeleerde Bijdragen’ de Kanselredenen
van Busken Huet. Hij prijst ze in menig opzicht, al heeft hij ook zijne op- en
aanmerkingen. Huet is hem te vriendelijk in zijn oordeel over de Roomsche
geestelijken, en te hard in dat over het werk der Zending en der Bijbelgenootschappen.
Hij keurt het af, dat Huet zoo duidelijk de wonderen ontkent en daardoor aan
eenvoudigen ergernis geeft, al stemt hij toe, dat men wel kan
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uitspreken, dat zij geen onmisbaar vereischte zijn tot geloof. Hij acht het een
‘brommende’ stelling, als Huet de historische beteekenis van de verhalen omtrent
de verschijningen des Verrezenen de nietigheid zelve noemt, en plaatst er tegenover
‘de ontkenning dier feiten is de nietigheid zelve’. In zijn rede over Luc. XXII: 54-62
zegt Huet veel uitstekends over de zonde, maar spreekt toch slechts ten deele naar
de behoeften van het zondaarshart; het ‘allen hebben gezondigd’ komt niet tot zijn
recht, en de Zoon des menschen treedt niet op den voorgrond als middelaar Gods en
der menschen; en al wordt de zonde ernstig bestraft, als opstand tegen God, zooals
haar wezenlijk karakter is, ontvangt zij geen tuchtiging.
Nog in de eerste jaren van zijn verblijf te Bolsward stond v.d. Meulen op hetzelfde
theologische standpunt. Dat blijkt uit het voorwoord voor zijn vier preken, die hij
daar in 1863, ten voordeele van eene moeder en hare kinderen, uitgaf, met den titel
‘Aan mijne vrienden. Gedachtenis, bevattende vier preken en een voorwoord,
aangeboden door M.E.v.d. Meulen’. Hij maakt daarin te recht onderscheid tusschen
godgeleerdheid en godsdienst, maar heeft er bezwaar tegen, dat de eerste de rust der
gemeente telkens stoort. Als voorbeelden brengt hij bij, dat de wetenschap de geboorte
des Heilands uit eene maagd bestrijdt, en beweert, dat als Jezus de zoon is van Jozef
en Maria, de Geest Gods beiden overschaduwd heeft; dat de wijsbegeerte eischt, dat
men de verhalen omtrent de wonderen als legenden aanmerken zal, en noemt dat
onuitstaanbaar, daar de wonderverhalen de vorm zijn waarin de geest is gehuld, de
dragers van menige goddelijke gedachte, en behooren tot het lichaam waarin de Geest
van Christus zich uitspreekt. Maar toch
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erkent hij een paar pagina's verder, dat, als de wetenschap eens bewijst, dat de
wonderen des Bijbels niet geschied zijn, wij ons geloof er aan moeten opgeven, en
der wetenschap laat hij haar vrij onderzoek. Zoo is hij dan ook van oordeel, dat de
opstandingskwestie op het gebied der wetenschap te huis behoort, maar dat Jezus
Christus is opgestaan staat vast bij de verschillende partijen, en dat worde dan ook
gepredikt. De vraag, met hoedanig lichaam de Heer verrezen is en hoe zijne
verschijningen geweest zijn, onderzoeke de wetenschap. Als zij ons iets naders als
resultaat kan mededeelen, wij zullen het met dankbaarheid aannemen, maar tot
zoolang prediken de geestelijke waarheid der verrijzenis van Jezus Christus uit den
dood, op de wijze der Evangelisten en Apostelen.
In 1872 echter is v.d. Meulen modern geworden, en verdedigt hij de moderne
opvatting van Christendom en godsdienst in zijn geschrift ‘Levensvragen, Brieven
aan eene vriendin’1. Hij handelt daarin over den Bijbel, over God, over Jezus en over
den mensch, en dit helder geschreven boekje, dat van verschillende zijden gunstig
werd beoordeeld, laat ons zien, dat de schrijver nu niet meer de bedenkingen,
tegenover Busken Huet geuit, zou volhouden en niet meer onderschrijven wat hij in
1863 verdedigde. Wel is hij nog als altijd de ernstige voorstander der Christelijke
praktijk.
Wat zijn preekwerk aangaat, behalve de bovengenoemde vier preken verschenen
van hem nog twee op de Hervormingsdagen in 1879 en 1880 in ‘Onze
Godsdienstprediking’ onder de redactie van Dr. J.W. Lieftinck en Dr. W.C. van
Manen, en voorts nog zijn ‘Afscheids-

1

Te Amsterdam bij P.N. van Kampen, 1872.
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woord aan zijne geliefde Gemeente te Bolsward, uitgesproken op den 2den October
1898.’ Het ligt niet op mijn weg, hier het kanselwerk van v.d. Meulen te beoordeelen.
Zijne preken zijn helder gesteld, en dragen de blijken van weldoordachte stukken.
Mij dunkt, zij zijn meer geschikt om gelezen dan gehoord te worden. Het
verstandelijke heeft de overhand, en hoewel gloed en warmte niet ontbreken, kan ik
mij toch voorstellen, dat deze of gene hoorder of hoorderesse wel eens wat meer
gemoedelijks en verheffends gewenscht zal hebben. In zijn afscheidswoord spreekt
zijn hart. Het is warm en liefelijk. Vooral ook het woord tot zijnen veeljarigen
ambtgenoot, dien hij in de Gemeente achterliet, den hoogst achtingswaardigen C.A.
Dardenne Ankringa, nu rustend predikant te Haarlem, den gemeenschappelijken
vriend van v.d. Meulen en mij.
Ook op schoolgebied heeft v.d. Meulen zich bewogen. Nadat hij reeds vroeger in
‘De Hervorming’ opgekomen was tegen de verkeerde voorstelling van sommigen
aangaande de neutraliteit van ons volksonderwijs, leidde hij in de vergadering van
moderne predikanten in 1882 de vraag in ‘welke is de juiste opvatting van de
neutraliteit van het onderwijs op de volksschool?’ Nadat hij het gevaar voor de
volksschool heeft aangewezen, gelegen in de gansch verkeerde voorstelling van de
neutraliteit, en in eene historische aanwijzing getreden is van de opvatting daaromtrent
in de elkander opvolgende wetten op het onderwijs, komt hij te recht tot de conclusie,
dat de Staat partij gekozen heeft voor Godsdienst in Christelijken zin, voor Christelijke
zedeleer, en dat hij in dit opzicht volstrekt niet neutraal is, maar alleen op het gebied
der geloofsleer. Het kenmerkend Christelijke bestaat in de waardeering van het
individu, in de alge-
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meene menschenliefde, in den eisch der zelfverloochening, in het haten der zonde
als zonde en het doen van het goede, omdat het goed is, in de aanbidding van een
God die Geest is en Vader - en dat bestaat even goed als het kenmerkend
oud-Testamentisch-Joodsche en het typisch Mohammedaansche. De onderwijzer
hebbe daarom geen Bijbel op school, omdat hij hem niet lezen kan zonder uitlegging
en niet uitleggen kan, zonder ergernis te geven, en hem daartoe de kennis ontbreekt.
Maar dat eene gelijkenis, een gedicht, aan den Bijbel ontleend, onder de leerstof mag
worden opgenomen, behoeft geen betoog. En dan spoort hij aan om die openbare
school te bewaren, en dat de godsdienstleeraars gebruik zullen maken van de vrijheid,
dat de schooluren zóó geregeld zullen worden, dat de schoolgaande kinderen
godsdienstonderwijs kunnen genieten. - Voorts werd op de vergadering der
Evangelische Maatschappij, te Leeuwarden 28 Aug. 1889 gehouden, het belangrijk
referaat omtrent ‘de vermoedelijke gevolgen van de voorgestelde wijziging der wet
op het L.O. voor de maatschappelijke toestanden’ - van welk referaat een exemplaar
werd toegezonden aan elk der leden van de Volksvertegenwoordiging - door v.d.
Meulen gesteld en uitgebracht. Het vond bij de Evangelische Maatschappij algemeene
sympathie, maar miste bij de Kamerleden een gewenscht gevolg. En toen de Tweede
Kamer der Staten Generaal de voorgestelde wetswijziging had aangenomen, beproefde
de afdeeling ‘Bolsward’ der Vereeniging ‘Volksonderwijs’ nog de Eerste Kamer te
bewegen haar te verwerpen. Ook dit adres was 7 October 1889 door v.d. Meulen
gesteld, maar bleef eveneens zonder vrucht.
Nadat ik nog heb opgemerkt, dat v.d. Meulen onderscheidene kleine stukjes schreef
b.v. ‘Lidewyde van
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Cd. Busken Huet’, in Juli 1868, waarin hij het goede prijst, maar zijne ernstige
bezwaren ronduit uitspreekt, en ‘Op het oude af’ in Nieuw Leven van 11 Juni 1898,
en ‘Samenwerking in éénen Geest’ vooral met het oog op het gebied der zending,
en ‘De belijdenis eene levenszaak, aandenking aan eene heilige ure’ - beiden zonder
jaartal en anoniem - sta ik stil bij zijn arbeid op philanthropisch gebied.
Hij was een warme voorstander van de Maatschappij van Weldadigheid. Na zijn
herhaalde bezoeken beval hij haar ernstig aan, b.v. in het Dagblad van Friesland No
214 van 22 en 23 Nov. 1875, en in de Zondagsbladen van het Nieuws van den Dag
van 18 Sept. en 30 Oct. 1881. In het jaarboekje der Maatschappij, Erica, schreef hij
menig stuk in haar belang, gaf daarin verslagen van hare vergaderingen, stelde
herhaaldelijk voor het Nederlandsche publiek het onderscheid in het licht tusschen
haar en de strafkoloniën, die velen helaas! uit onkunde met elkander verwarren, en
schreef daarin ‘Dertig jaren uit het leven der Maatschappij van Weldadigheid’ waarin
tal van merkwaardige gebeurtenissen en bijzonderheden door hem worden
medegedeeld. En bij woorden bleef het niet.
Er bestaat tegenwoordig in de koloniën van Weldadigheid een stichting Rustoord,
waarin ouden van dagen, na een lang leven van vaak harden arbeid, voor wie het
wenschelijk is, dat zij de hoeven verlaten, waarvan zij de huur niet meer kunnen
betalen, en bovendien nog ondersteund moeten worden, een welverdiende rust kunnen
genieten. Van der Meulen kwam het eerst op de gedachte, die stichting tot stand te
brengen; hij bedelde er geld voor, en met afdoende hulp van wijlen den bekenden
heer P.W. Janssen te Amsterdam bracht hij het zóó ver, dat
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er eerst vier woningen voor die ouden kwamen en later acht. Rustoord is een
eeremonument voor v.d. Meulen en Janssen!
En niet alleen had de Maatschappij van Weldadigheid zijne liefde, maar eveneens
Gheel in België. Hij preekte er dikwijls voor de ongelukkige Protestantsche
zielskranken, die er liefderijk in huisgezinnen worden verpleegd, vooral toen de heer
E.J.F. van Dissel, de secretaris der Vereeniging in het belang van lijdende
Nederlanders, verpleegd te Gheel, en tevens predikant, door ziekte verhinderd was
zijnen dienst te vervullen.
Door den heer Walburgh Schmidt, arts te Amsterdam en vice-president der
genoemde vereeniging, wordt aan v.d. Meulen voor zijn werk een welverdiende
hulde gebracht in het Maçonniek Weekblad van 11 Sept. 1899.
Van der Meulen was voorts een warm vaderlander. Toen in 1867 bij ons volk
vrees bestond, dat Duitschland ons land zou annexeeren, schreef hij zijn ‘Opwekkend
woord, tot Neerlands volk gerigt’1 en droeg dat op aan ‘Bolswards vereeniging tot
vrijwillige oefening in den wapenhandel.’ Hij spoorde daarin alle Nederlanders aan
tot eendracht, en tot eendrachtig kloek verzet, als eenige mogendheid onze
onafhankelijkheid mocht bedreigen. - Op 1 April 1872 bij het driehonderd-jarig feest
van de inneming van den Briel door de Watergeuzen, dichtte hij het volgende
volksliedje:
Wij leven vrij
Wij leven blij
Op Neêrlands dier'bren grond,
Dat klink' deez' dag
Bij feest en vlag
Uit aller hart en mond. (bis)
Heel 't volk zing' meê
Bij rust en vreê
Wij hebben allen lief,
Want rein van smet
Naar eer en wet
Is onze adelbrief. (bis)

1

Te Bolsward bij D. Cuperus Azn., 1867.
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Op 1 April
Toen Brielle viel
Stond 't volk van Neêrland op;
En ongedacht
En onverwacht
Steeg onze vlag ten top. (bis)
Daar wappert hij
Nog fier en vrij
Drie eeuwen onvervaard;
Bij zorg en smart
Door leed gehard
Bleef Neêrland steeds gespaard. (bis)
Wie nu ook spott'
Wij danken God
Voor dezen blijden dag;
Geen wanklank stoor'
Geen twisting smoor'
De vreugd van dezen dag. (bis)
En Neêrland zij
Steeds fier en vrij
Met ieder volk in vreê;
En volk en vorst
Uit volle borst
Zing 't lied der vrijheid meê. (bis)

En toen onze geëerbiedigde Koningin Hare regeering aanvaardde, zong v.d. Meulen
zijn ‘Koninginnelied’:
Mijn Nederland, mijn Nederland!
Dat ik zoozeer beminne,
Het Vaderland, geboorteland
Van onze Koninginne.
O! 'k juich Haar toe, ik juich Haar toe,
De edle, schoone Vrouwe!
'k Word van bewondren nimmer moe,
Ze is 't beeld van liefd' en trouwe.
Heel 't volk zingt mee, in rust en vreê,
Wij bannen alle twisten;
Gansch Nederland heeft ééne beê:
Dat alle volkren 't wisten!
U spare God veel jaren lang,
Hij geev' U vroomheid, wijsheid,
Veel moed, al wordt de tijd soms bang
En steun tot in Uw grijsheid.
En 't volk, dat om Uw troon zich schaart
Geliefde Koninginne!
Smeekt God, als Hij Uw leven spaart,
Dat 't altijd U beminne.
Want als een echt Oranjekind,
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Voor arm' en rijk', door U bemind;
Heel 't volk dankt voor die liefde.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

55
Het laatste couplet door allen mede te zingen op de melodie van het Evang.
Gezang 122.
Gezegend zij dan steeds Uw rijk,
Gezegend Uw geslachte!
Dat steeds aan U Gods liefde blijk',
En zoo ook ramp U ooit bereik',
Dat God Uw leed verzachte!

Bij dit lied werd de muziek geleverd door den heer B. de Vries, organist en
muziekonderwijzer te Bolsward.
Hoewel geen geboren Fries heeft v.d. Meulen toch het leeuwenaandeel van zijne
geschriften aan Friesland en Bolsward gewijd.
In 1877 verscheen te Leeuwarden bij Hugo Suringar ‘Friesland en de Friezen,
Gids voor reizenden’, en daarin leverde v.d. Meulen eenige goed geschreven stukken,
als Bolsward, in de omstreken van Bolsward, naar Blaauwhuis, Oldeklooster en
Menno Simonsz, en Gaasterland en de Joure. Het merkwaardige krijgt gij te zien,
als gij met hem, in uw huis gezeten, deze plaatsen en oorden bezoekt, en gij zult u
niet beklagen zijne lezenswaardige schetsen ter hand genomen te hebben. Wilt gij
Friesland bezoeken en leeren kennen, raadpleeg dan dezen Gids en ook de stukken
van v.d. Meulen. Voorts schreef hij in den Frieschen Volksalmanak de volgende,
eveneens belangrijke artikelen: in 1885 Een keerpunt in de geschiedenis van Bolsward;
in 1887 De Solemnele misse de Spiritu Sancto in de St. Martini Kerk te Bolsward,
1523; en in 1892 Het Gildewezen te Bolsward.
Maar zijn hoofdwerk is ‘Bolswards Kunst en Kunstgeschiedenis’ uitgegeven te
Sneek bij H. Pyttersen in 1888. Ieder oudheid- en kunstkenner zal, dunkt mij, dat
boek met genoegen lezen, en daarbij gevoelen, met welk een genoegen de schrijver
het samenstelde. Wat hij schrijft over den St. Maartensteen boeit u reeds, en als
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hij ons voert in de H. Franciscus- of Broerekerk en ons daar het merkwaardige doet
zien en beschrijft, heeft hij meteen een pleidooi gevoerd voor het behoud van dit
gebouw, dat groot gevaar geloopen heeft om geamoveerd te worden.
Belangrijk is ook wat hij mededeelt over de verdwenen kerken en kapellen, over
de medaillons in het Hooge huis, over de afgebroken ‘Kapelle van miraculen’, over
den St. Martini-toren en zijne klokken, - en als hij u brengt in de St. Martini-kerk,
en u verhaalt van de twee muurschilderingen op het koor, van de koorheerbanken
met haar snijwerk, van de gerestaureerde koorheerbank uit de Broerekerk, en van
het gevaar, dat bestaan heeft, voor het verkoopen van deze banken voor ƒ 20,000
aan den Baron de Rothschild van Frankfort, dan luistert gij met aandacht, en hebt
lof voor de gemeente van Bolsward, die het laatste niet gedoogde. In een afzonderlijk
hoofdstuk handelt hij over den Codex, een prachtig geschreven Missale uit de eerste
helft der vijftiende eeuw, en wijst u het schoone en eigenaardige ook daarvan aan.
Heeft hij zóó de kunst in Bolsward uit het gothieke tijdperk doen zien, dan gaat hij
over tot dat der renaissance. Het eerst wordt geluisterd naar het getuigenis der
grafgesteenten, en daarna bespreekt hij de kunst van het houtsnijden, die in dit tijdperk
in Bolsward herleefde. Hij wijst op onderscheidene mannen, die toen leefden, en
onwillekeurig opwekten om kunstwerken tot stand te brengen, en herinnert u aan het
vernieuwen der orgels in beide kerken, en de sieraden aangebracht aan de banken in
beide gebouwen. Aan zijne hand staat gij bewonderend stil bij den prachtigen
preekstoel in de Martini-kerk, en bij de vroedschapsbank, en met eerbied bij het
borstbeeld en het graf van den vromen, genialen, dichter Gysbert Japiks. Vervolgens
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leidt hij u naar het Raadhuis, en voert u daar onder aanwijzing van het schoone en
merkwaardige rond, en besluit met u op aangename wijze te onderhouden over de
graveurs en hunne werken, Bote en Schelte Adams a Bolswert, Johan van
Munnickhuyzen, Pieter Tanjé en Michiel Elgersma. Met een groot aantal, voor het
grootste deel welgelukte photographieën is zijn boek georneerd. Zeker was v.d.
Meulen de aangewezen man om archivaris te zijn, welke betrekking hem 1 Januari
1889 werd opgedragen.
Bij v.d. Meulen was de gedachte opgekomen om op het koor van de Martini-kerk
een museum op te richten, daarheen over te brengen de banken uit de Broerekerk,
benevens de eikenhouten hekken, deuren enz. die vroeger in de Martini-kerk in
gebruik maar nu achter in het koor der Broerekerk geplaatst waren, met het doel, om
alles wat kunstwaarde bleek te hebben zooveel noodig te herstellen en te bewaren.
In 1889 besloten kerkvoogden en notabelen dit plan uit te voeren, dat in 1890 onder
leiding en toezicht van v.d. Meulen geschiedde, zoodat Bolsward nú op gemeld koor
een zeer bezienswaardig museum van kunstwerken heeft, dat door velen uit ons land,
en Duitschland, Engeland, Schotland en Amerika wordt bezocht. Van dit werk werd
op last van H.H. kerkvoogden en notabelen 18 Juni 1890 een kort verslag uitgegeven,
waarin aan v.d. Meulen bijzondere dank werd betuigd. Hij zelf gaf van een en ander
een verslag in den Frieschen Volkalmanak van 1890.
In No 23, den 8sten Juni 1889 van ‘Eigen Haard’, schreef v.d. Meulen een zeer
lezenswaardig artikel over Het Hindelooperhuis te Hindeloopen, behoorende aan de
familie Rinia van Nauta, met een plaat naar de teekening van den Heer J.C. Greive
Jr.
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Toen hem bij het zoeken in het archief van Bolsward de naam van Samuel Haringhouk
onder de aandacht kwam, gaf hem dit aanleiding om dien schier vergeten
Bolswardschen boekdrukker in eene voorlezing op een vergadering van het Friesch
Genootschap aan de vergetelheid te ontrukken, en als drukker en uitgever van de
eerste uitgave van de Friesche Rymlerye van Gysbert Japiks, van den Wereltspiegel
van Sebastiaan Franck in vertaling en van preken en stichtelijke vertoogen van
Engelsche auteurs, onder anderen van den ‘hoog verlichten Thomas Thaylor, doctor
der H. Godgeleertheyt en Predikant tot Londen’, eveneens in vertaling, een
welverdiende hulde te brengen. Deze voorlezing is met de lijst der bij Haringhouk
gedrukte werken uitgegeven in ‘de Vrije Fries’ deel XIX in 1895. De Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 7 Sept. 1895 en de Kerkelijke Courant van 8 Aug. 1895
kondigden dit stuk met lof aan.
In 1896 gaf v.d. Meulen, als archivaris van Bolsward, uit ‘Het Raadhuis te
Bolsward, 1614-1896’ bij K. Falkena aldaar. Een klein maar rein boekske, met een
afbeelding van het stadshuis op het titelblad. Voorts geeft het een duidelijk bericht
van den bouwmeester, ontwerper, werklieden en kosten van het ‘Nyeuwe Raedthuys’,
waarbij de vader van Gysbert Japiks, Jacob Gysberts, als maker van het model een
goed figuur maakt - en van de restauratie van dit gebouw, toen het begon te vervallen,
waarbij de voogden van het St. Anthoniegasthuis met hun subsidie van ƒ 30,000
eveneens een goed figuur maken - en van de feestviering bij de inwijding van het
herstelde raadhuis, waarbij de schrijver met zijn gedichten, die afzonderlijk en net
gedrukt zijn, evenals in zijn boekje, ook een goed figuur maakt.
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Eindelijk schreef v.d. Meulen nog in Oud-Holland XVIIIe Jaarg., Afl. 1 van 1900
een stuk over Nicolaas Geijlkerck. In het eerste gedeelte wordt aangewezen, dat er
nooit, zooals sommigen aannemen, een M. Geijlkerck heeft bestaan, en het leven
van N. Geijlkerck, zoover den schrijver bekend was, verhaald; en in het tweede
gedeelte staat van der Meulen stil bij diens werk. Het komt mij voor, dat hij zijn doel
bereikt en aangetoond heeft, ‘dat Nicolaas Geijlkerck een man geweest is van
veelzijdige ontwikkeling, die voor graveeren en teekenen een gelukkigen aanleg had
en in de beoefening daarvan veel heeft geleverd, dat ook nu nog beteekenis heeft,
terwijl hij ook jaren lang als drukker en uitgever met ijver is werkzaam geweest en
als landmeter en kaartenteekenaar een gunstigen invloed op zijne zonen heeft
uitgeoefend.’ - Zoo heeft een door v.d. Meulen in de Stadsrekening van Bolsward
van 1616 gevonden post aanleiding gegeven tot een belangrijke studie, die vooral
ook den heer J. Gimberg te Zutphen, die over de familie van Geelkercken schrijven
wil, ten goede komt.
Uit al het aangevoerde blijkt wel, dat v.d. Meulen een ijverig en zeer verdienstelijk
lid was van onze Maatschappij en van het Friesch Genootschap voor geschied-,
oudheid- en taalkunde.
En nu nog een woord aan hem gewijd, zooals hij voor zijn gezin en vrienden
leefde.
V.d. Meulen was 6 December 1854 te Meerssen gehuwd met Henriette Emma
Maria Guichart, geboren te Petersburg, waar hare ouders Rudolf Nicolaas Guichart
en Rosa Phelicienne Goëse toen een handelshuis hadden. Deze waardige vrouw
schonk hem zeven kinderen, vijf zonen en twee dochters. V.d. Meulen leefde voor
en in deze kinderen. Hun geluk en vreugde was zijn groote
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blijdschap. Met opgewektheid kon hij er over spreken. Maar helaas! het leed bleef
ook hem en zijn gezin niet gespaard. Een zoontje overleed nog maar twee maanden
oud, en een zijner dochters, gelukkig gehuwd met den heer N. Th. Ladenius, stierf
na een kort huwelijksleven. Dit leed werd wel met eerbiedig en kinderlijk vertrouwen
gedragen, maar niet vergeten. Als v.d. Meulen te Leeuwarden onze vergadering van
het Provinciaal Kerkbestuur bijwoonde, bezocht hij steeds het graf van zijne lieve
dochter. Ik zelf heb hem wel bij zulk een gang naar de begraafplaats vergezeld.
Te recht heeft de heer S. Kutsch Lojenga uit Leiden hem, bij zijn groeve op Nieuw
Eik- en Duinen te 's-Gravenhage, geroemd als voortreffelijk echtgenoot en uitnemend
vader!
In den omgang was v.d. Meulen een gezellig en vriendelijk man. Uitgelaten vroolijk
of buiten de maat somber was hij niet. Hij had een gelijkmatigen aard en toch gevoelde
hij de smart diep, en kon hij somtijds vermakelijk lachen. Hij was, bij wat hij
ondernam, voorzichtig en nadenkend. Over ijs van één nacht ging hij niet. Dat was
aan hem zelfs te bemerken, als hij voor de vuist moest spreken. Dan wikte en woog
hij zijne woorden. Toch kon hij een enkelen keer zich wel eens minder diplomatisch
uitdrukken, maar dan werd hij ook niet diplomatisch aangevallen. - Ik zal niet vergeten
de aangename weken, die wij, bij een Synodale vergadering in 's-Gravenhage, samen
in een huis wonende, doorbrachten. Toen heb ik van nabij ondervonden, dat v.d.
Meulen was een warm philanthroop, zooals de heeren van Dissel en Texeira de
Mattos bij zijn graf uitspraken, - een kundig kunstkenner, maar bovenal een warm
vriend, een braaf man. En zijne groote welwillendheid heb ik genoten,
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toen ik als secretaris van het Provinciaal Kerkbestuur van Friesland met hem, den
President, vele zaken te behandelen had.
Zijne nagedachtenis blijft bij de zijnen en bij ons in zegening.
G.H.V. BORSSUM WAALKES.
U t r e c h t , Mei 1904.
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Levensbericht van J. van der Vliet.
Joannes van der Vliet was geboren op den 24sten April 1847 te Reeuwijk in
Zuid-Holland, waar zijn vader predikant was. Een eenzaam plekje, omringd door
vlakke weidelanden en groote plassen, een stukje echt hollandsche natuur, dat, blijkens
uitlatingen in later tijd door hem geschreven, zelfs onder den italiaanschen hemel,
een diepen indruk op zijn geest gemaakt heeft, een stukje echt hollandsch landschap,
waarvan hij al de schoonheid had leeren kennen en dat op de ontwikkeling van zijn
geest en gemoed onmiskenbaren invloed gehad heeft.
Totdat het tijd werd het gymnasium te Leiden te bezoeken, ontving hij zijn
onderwijs in de dorpspastorie. Met het latijn begon zijn vader, die als predikant uit
de oude school goed hierin tehuis was, hem reeds voor hij het gymnasium bezocht,
bekend te maken.
Reeds als gymnasiast, te Leiden levende onder de hoede zijner grootmoeder La
Lau, openbaarde zich zijn voortreffelijke aanleg. Vijf jaren lang bezocht hij het
gymnasium en maakte zich onder zijne klassegenooten vrienden, die hem tot in later
dagen trouw gebleven zijn.
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Van der Vliet was gevoelig voor vriendschap en hij verdiende ze. Hij werd terecht
reeds als jong mensch gewaardeerd om zijne uitnemende eigenschappen van karakter
en geest.
Goed van humeur, gezellig van aard en helder van verstand, had hij bovendien
een eenvoud des harten, dien hij zijn leven lang bewaard heeft. Daarbij had hij een
warm hart voor den lijdenden of verongelijkten evenmensch. Waar hij kon, gaf hij
gaarne en hij gaf met zijn hart, zeker niet minder dan hij geven kon.
In den jongen man kon men reeds waarnemen wat hij later zou worden: een mensch,
bemind om zijne uitstekende hoedanigheden, van groote veelzijdige ontwikkeling,
met fijn kunstgevoel en een critischen aanleg begaafd, bij wien het idealisme dat op
den bodem zijner ziel lag, af en toe door eene zekere mate van scepticisme werd
teruggedrongen. Leidden zijne critische neigingen hem er soms toe een scherp oordeel
te vellen, zijne goedhartigheid wist meestal de verzachtende omstandigheden te doen
gelden. In zaken bracht zijn critische aard hem er soms wel eens toe, aan bezwaren
zulk een overwegend gewicht toe te kennen, dat hij hierdoor van doortastend optreden
werd teruggehouden.
Met teleurstelling en tegenspoed heeft hij reeds vroeg in de eerste jaren van zijn
studentenleven kennis gemaakt. De ondergang van een kassiershuis had voor zijn
vaderlijk vermogen noodlottige gevolgen, en het onbezorgde leven dat v.d. Vliet
zich gedroomd had, moest plaats maken voor jaren van inspanning en zorg. Deze
tegenslag der fortuin, met al wat er het gevolg van was, heeft er toe medegewerkt
om de zwaarmoedigheid en mistroostigheid, die hem soms overvielen, te versterken.
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Ook later zijn hem teleurstelling en grievend leed niet gespaard; zijne liefste idealen,
zijn huiselijk geluk zag hij op het onverwachtst verstoord.
In 1880, toen hij conrector in Haarlem was, is hij in het huwelijk getreden met
Mejuffrouw L.W. Vos uit Assen, maar hij moest de geliefde vrouw reeds vijf jaren
later ten grave dragen. En in later dagen, toen de dochter, de oudste van de drie
kinderen, welke zij hem geschonken had, den leeftijd van vijftien jaren bereikt had,
en toen voor hem en voor de uitnemende vrouw, aan wie meer dan zestien jaren de
zorg voor de dochter en de beide zonen was toevertrouwd, het eenige meisje een
steun en gezelligheid in huis zoude worden, werd zij in weinige maanden tijds door
eene hevige ziekte weggerukt.
Geen wonder dat de herinnering aan het ondervonden leed hem dikwijls drukte.
Maar noch vroeger, noch later hebben de tristia zijner levenservaringen hem doen
vertragen in het werk.
Hij kon zich niet meer zoo onbezorgd aan zijne studie en aan het student-zijn
wijden; hij moest ook trachten zelf nog iets te verdienen; maar toch dacht hij er geen
oogenblik aan om de grenzen zijner studie te beperken. Bij Cobet beoefende hij
ijverig palaeografie, leerde hij de waarde van handschriften en van hun afschrijvers
beoordeelen, en doordringen in den geest der grieksche schrijvers en hunner
commentatoren.
De scherpzinnigheid, de geestigheid, de groote belezenheid van Cobet had op al
zijn leerlingen invloed, zeer zeker op van der Vliet. Het scheen zelfs alsof hij na zijn
doctoraal examen in deze richting verder wilde werken, en zeker had hij hierin zich
even goeden naam verworven als in het latijn, - zijne dissertatie staat ons hiervoor
borg, de ook in het buitenland zeer geprezen
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Studia Critica in Dionysii Halicarnasensis opera, in 1874 uitgegeven, een uitnemend
stuk werk, een leerling van Cobet waardig, - maar er waren nog twee mannen in die
dagen in Leiden, die op het werk van v.d. Vliet een grooten invloed gehad hebben.
De eerste was W.G. Pluygers, de tweede H. Kern.
Pluygers was hoogleeraar in het latijn. Hij bezat niet de schitterende gaven van
Cobet, was niet de geestige causeur, die ter wille van een bon mot soms voor den
een of ander onbillijk dreigde te worden; de luchtige, vroolijke toon van den Graecus,
die in Parijs zijne eerste jaren beleefd had, was aan Pluygers niet eigen. Hij was
ernstig, ietwat sceptisch, schijnbaar koel, onverschillig meenden wij, zoolang wij
hem niet beter kenden; door zijn soberheid maakte hij op velen, vooral naast Cobet
staande, den indruk van verre achter te staan bij dezen, ook in kennis en inzicht. Als
de omstandigheden - ik weet niet of ik ze toevallig moet noemen - het daarheen
brachten dat men in den kring van zijn gezin, dat slechts uit hem en een zuster bestond,
werd opgenomen en den uitnemenden man, met zijn edel karakter, dat geen
onbillijkheid duldde, nader leerde kennen, dan zag men in hem den fijnen criticus
op het gebied der kunst in 't algemeen en vooral op dat van latijnschen stijl; van hem
hoorden we over woordbeteekenis en geschiedenis van de beteekenis der woorden,
over de synonieme woorden en over de verschillen der synonieme woorden, wat ook
den niet-latinisten later in hooge mate te pas kwam.
Op van der Vliet heeft de wijze van werken van Pluygers een zoo grooten invloed
gehad, dat ik ze later bij de behandeling van latijnsche woorden op zijn eigen colleges,
wanneer hij hierover met mij sprak, meende
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terug te vinden. In persoonlijkheid en levensopvatting was zooveel overeenkomstigs,
dat de een zich tot den ander moest aangetrokken gevoelen. De invloed van Pluygers
op van der Vliet heeft veel langer nagewerkt dan die van Cobet.
Naast deze beiden stond Kern, in 1865 pas uit Bengalen terug, voor het eerst
Sanskrit en vergelijkende taalwetenschap in Leiden doceerend. Het nieuwe trekt, en
velen begonnen de studie van het Sanskrit, maar de taal was moeilijk en dan viel
deze, dan gene weer af; v.d. Vliet echter bleef trouw, en ook toen hij door eene
betrekking buiten Leiden genoodzaakt was de colleges te staken, werden de
Sanskritboeken niet ter zijde gelegd.
Na zijne promotie in 1874 tot rector van het gymnasium te Zalt-Bommel benoemd,
eene betrekking die hij in 1876 voor die van conrector aan het gymnasium te Assen
verwisselde, bleef hij arbeiden voor de wetenschap, niet het minst toen hij in 1878,
als conrector naar Haarlem geroepen, weder in de nabijheid van Leiden en in gedurige
aanraking met Kern kwam. Van dien tijd af begon hij als schrijver op te treden. Eerst
scheen het alsof hij geheel orientalist zou worden; een tijd lang dacht hij er over zich
geheel aan het Javaansch te wijden - in de vertaling van het Wayangverhaal Pandoe
toonde hij zijn kennis dier taal, in de vertaling van Mâlavikâgnimitram (1882), in de
beoordeeling van Speyer's Sanskritsyntax (1888), in opstellen in de Bijdr. v.h. Inst.
v. Taal- en Volkenk. v. Ned. Ind., in de Papegaai als Sherezade (1890), Mâlavikâ en
Manjulika (1897), Mnemosyne 29 (1901) over het ontbreken van de schaduw bij
goden en over hun starren blik bij Grieken en Indiërs, bleek het dat hij de orientalia
getrouw bleef, al traden zij meer op den achtergrond.
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Zijn werkkring aan het gymnasium dwong hem de classieken en zijn lust drong hem
vooral het latijn te te blijven beoefenen.
Voor het gymnasium schreef hij zijne interpretaties bij de uitgave der Aeneis, een
werk dat van zijn fijn vernuft en zijn gevoel voor de elegante zeggingswijze van
Vergilius een gunstig getuigenis aflegt.
Trouwens naast zijne orientalistische studiën had hij nooit het latijn uit het oog
verloren, zooals kan blijken uit zijn in 1882 in de Mnemosyne geplaatste coniectanea.
Een paar voordrachten, in 1887 in het Prov. Utrechtsch Genootschap over de opvatting
der oorspronkelijkheid bij Latijnsche dichters, en in 1888 in Teylers Genootschap
over Augustus en zijn Hof, bewijzen dat het latijn meer bij hem op den voorgrond
begon te komen, terwijl zijne in 1889 gehouden voordracht Over den stijl van
Tertullianus en zijne in 1891 verschenen Studia Ecclesiastica (Tertullianus. I, critica
et interpretatoria) deden zien dat niet alleen het classieke latijn, maar evenzeer de
schrijvers der latere latiniteit zijne aandacht trokken. Voor de Christen-schrijvers
voelde hij, niet alleen om hun latiniteit. Zij hadden zijne sympathie, niet om hunne
dogmatische stellingen, maar om de warmte van geloof, die uit hun geschriften sprak,
en welke ook v.d. Vliet in hooge mate eigen was Zijn echt Christelijke zin, met groote
liefde tot den evenmensch verbonden, heeft een stempel op zijn leven gedrukt, heeft
hem steeds doen denken om het woord ‘maar de armen hebt gij altijd bij u’, en
doordrongen van de leer van hem, die het sprak, is hij hun tot het laatst van zijn leven
een groote steun geweest. Voor hem waren de werken der patres meer dan enkel
letterkundige gewrochten.
In het laatst van zijn Haarlemschen tijd was hij ook
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nog privaat-docent in de Indische taal- en letterkunde te Amsterdam, gaf hij zijne
Genealogie des geestes, eene aankondiging van A. Pierson's Geestelijke voorouders,
en Twee Trojavaarders, eene bespreking van Vosmaer's vertaling der Odyssee en
Hecker's Agamemnon. Uit alles spreekt duidelijk de veelzijdigheid van zijn geest;
maar dit alles naast zijne gymnasiale lessen en privaatlessen getuigde niet minder
van de grootte zijner werkkracht. Het was echter wenschelijk voor hem zich te
beperken en in een werkkring te komen, waarin zijne kracht niet over zoo
verschillenden werkkring zoude verdeeld worden. Het gymnasium was minder zijne
plaats dan de Universiteit. Daar vond hij den werkkring, waarvoor hij de rechte man
was, toen hij op den 12en Mei 1891 als opvolger van C.M. Francken tot hoogleeraar
in het latijn en sanskrit aan de Universiteit te Utrecht benoemd was.
Had hij in vroeger dagen voor de historische en vergelijkende taalkunde altijd
warme belangstelling gehad, nu kon hij haar grondiger en aanhoudender studie wijden
en zoo werd hij èn voor zijne studenten in de Nederlandsche letteren èn voor die in
de classieke talen een voortreffelijk leidsman bij de studie van het Sanskrit en van
de historische grammatica van het latijn.
De goede verwachting, die men van hem had bij zijne benoeming, heeft hij niet
te leur gesteld.
In zijne openeningsrede Athenae et Hierosolyma toonde hij dat hij fijn stilist,
degelijk latinist was, voor wien de geheele latijnsche letterkunde van de dagen van
het oude Rome van Ennius tot den pauselijken tijd toe een open boek was, dat naar
zijne meening in zijn gansche omvang verdiende gekend te worden; voor hem was
de renaissance even belangrijk als de tijd van Cicero of van
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Tertullianus. Zijn kunstvorm, zijn wijze van dichten in het latijn stond die der dichters
der renaissance het naast, getuige zijn in 1892 aan H.M. de Koningin aangeboden
gedicht bij de eerste steenlegging van het nieuwe universiteitsgebouw of zijn Trifolium
Latinum in 1893, en nog sterker zijne in 1898 en 1901 door de Koninklijke Academie
van Wetenschappen eervol vermelde prijsverzen Epistula Flori en Marcus filius ad
Ciceronem patrem. Als academisch docent voelde hij zijn vermogen en ontwikkelde
hij met elk jaar meer kracht. Zijn werkkring had zijn geheele hart en een oogenblik
lachte het leven hem weer vroolijk toe, vooral toen het plan voor de reis naar Italië
tot werkelijkheid zou worden.
Voor de nauwkeurige kennis der handschriften van Apuleius, waarvan de uitgave
hem door Teubner te Leipzig was opgedragen, was het noodig onderzoekingen in te
stellen in verschillende bibliotheken van Italië. De regeering maakte het hem mogelijk,
en in 1893 vertrok v.d. Vliet naar Florence.
Voor den nieuwen hoogleeraar was de reis hoogst nuttig. Wat door 's lands
regeering hieraan besteed is, is het Universitair onderwijs in hooge mate ten goede
gekomen. In het vervolg namen naast taal en historia litteraria ook palaeographie,
archaeologie en de kunst der antieken hunne plaats bij zijn onderwijs in.
Behalve de hss. van Apuleius in Milaan, Florence, Rome, Napels en Milaan
onderzocht hij hss. van Tacitus, Ovidius, Lucanus en Tertullianus. Geene eenigszins
belangrijke overblijfselen van oudheid of middeleeuwen die op zijn weg lagen, heeft
hij, zooals hij in zijn verslag aan de regeering mededeelt, onbezocht gelaten. Florence,
Rome, Napels en het omliggende land werd bereisd, en naar waarheid kon hij getuigen
‘ik verkreeg een juister inzicht
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in velerlei, dat mij tot dusverre alleen uit beschrijvingen bekend was’.
Toen hij terug kwam, moest, wat hij verzameld had, bewerkt worden. Het zijn
jaren geweest van buitengemeen hard en veelzijdig arbeiden. Voor de uitgave der
Metamorphosen van Apuleius, in 1897 verschenen, gaf hij tal van voorstudiën,
afgewisseld met korte opstellen van critischen aard in de Mnemosyne, het Archiv für
Lat. Lexikografie, de Deutsche Litteraturzeitung, de Revue de Philologie of door
eene polemiek met Rohde over de inleiding der Metamorphosen, in den Hermes van
1896.
Ook den niet-latinist trachtte hij belangstelling in de latijnsche letterkunde van
den Christelijken tijd in te boezemen, in de eerste plaats door eene serie van zeer
interessante lezingen in Irene, en verder door opstellen als de Ezelsproken in den
Gids, St. Christophorus in het Tweemaandelijksch Tijdschrift en door tal van opstellen
in den Spectator.
V.d. Vliet was overtuigd van het groote gewicht der studie van het latijn voor ieder
die de geschiedenis der Europeesche letterkunde en beschaving wil leeren kennen.
Voor hem was het latijn eene taal die door de eeuwen heen hare levenskracht had
behouden. Hare beoefenaars ook uit de dagen toen het latijn als litteraire taal op den
achtergrond begon te geraken, en hoogstens als voertuig der wetenschappelijke
gedachten nog in eere was, trokken hem sterk aan. Mannen als Hugo de Groot en
Constantijn Huygens, die hunne latijnsche gedichten door de groote wereld dier
dagen gelezen zagen, wekten zijne belangstelling. Vooral aan Huygens heeft hij veel
studie gewijd, dien dichter der renaissance met zijne ietwat precieuze neigingen, dien
weinigen zoo goed konden beoordeelen als juist hij, die in zoo menig opzicht zijn
geestverwant was.
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De beoefenaar der nederlandsche letterkunde, die Huygens wil leeren kennen, zal
v.d. Vliets artikel in Oud-Holland van 1895 Over de zoogenaamde promotie van
Constantijn Huygens niet mogen overslaan, maar nog belangrijker is voor hem de
rede over de Latijnsche poëzie van Huygens door v.d. Vliet als voorzitter in de
algemeene vergadering van het Prov. Utrechtsch Genootschap in 1894 gehouden.
Hij kenschetst Huygens als een zoon der renaissance, maar wien de bewondering
voor Vergilius, Martialis, Ovidius en Lucanus zoozeer medesleepte, dat hij sterk
door hen geïnspireerd werd. Al zag hij de zwakheden, toch kan men uit alles zien,
dat v.d. Vliet den fijnen kunstenaar met het woord wist te waardeeren, het meest
echter als hij hollandsche verzen schrijft. Over het gezochte, gewrongene in vele van
Huygens' hollandsche en latijnsche gedichten sprekend, schreef v.d. Vliet, blz. 24,
dat Huygens er naar streefde om te geven, zooals hij zelf het uitdrukte, een dicht dat
dicht was en behoefde wat vertolcks, oordeelende dat een dichter, die zijn gedachten
in min verstaanbaren vorm giet, de aandacht van den lezer wekt en spant. Uit die
duisterheid in de nederlandsche verzen, welke door Huygens in zijne latijnsche verzen
niet bereikt is, trekt v.d. Vliet eene merkwaardige conclusie, nl. dat ‘hoe goed latijn
hij ook verstond, hij zijne moedertaal toch nog beter kende. Recht duister toch kan
men alleen zijn in eene taal, waarvan men alle kronkelpaden en schuilhoeken kent’.
In 1897 vertrok v.d. Vliet weder voor eenige maanden naar Italië. Meermalen had
hij na zijn terugkeer in 1893 den wensch geuit nog eens weer ongestoord tusschen
de kunstschatten rond te dwalen en zich vrijelijk te kunnen wijden aan onderzoekingen
in de italiaansche bibliotheken,
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vooral in het Vaticaan. Maar de finantiën lieten de vervulling van den wensch niet
toe vóór 1897. Toen kon hij weer aan de begeerte zijns harten voldoen en zijne
archaeologische studiën op de plaats zelve voortzetten, op nieuw in Florence verblijf
houden, ter wille van zijne Apuleius-handschriften, vooral van de Apologia en Florida,
met het oog op de in voorbereiding zijnde uitgave, die die in 1900 het licht zag.
Toen hij terugkeerde, was hij, als na de eerste reis, enthousiast over alles, wat hij
in verband met het latijn en de antiquiteiten weder gezien en geleerd had, en de
wensch, dien hij in 1893 aan het slot van het verslag over zijne eerste reis aan onze
regeering had geuit, de wensch dat Nederland iets mocht bezitten als het Duitsche
‘Archaeologisches Institut’ of de Fransche École de Rome, werd ook nu weder door
hem geuit.
Meermalen reeds voor zijne eerste reis hadden wij de wenschelijkheid besproken,
dat onze jonge docenten - en vooral zij die aan de Universiteit of het Gymnasium te
spreken hebben over de oudheden en de kunst van het land welks taal zij onderwijzen
moeten - eenigen tijd in Rome of Athene verblijf hielden, maar tot bepaalde stappen
was het niet gekomen. V.d. Vliet geloofde met zijn eigenaardig optimisme dat onze
regeering het nut hiervan wel zou gaan inzien, een geloof dat door mij niet werd
gedeeld. Toen het nu meer en meer duidelijk werd dat hierop niet te rekenen viel,
besloten wij een beroep te doen op onze landgenooten, en zoo ontstond het
Philologisch Studiefonds, dat thans telken jare een jong geleerde naar Italië,
Griekenland of Klein Azië zendt. Vijf jaren heeft v.d. Vliet als secretaris krachtig
voor deze hoogst belangrijke vereeniging gewerkt en uit de brieven door de
nederlandsche Stipendiati in Rome
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of Athene aan den secretaris gezonden blijkt, hoe hij in alles wat zij daar verrichtten
warme belangstelling toonde en eene levendige briefwisseling met hen onderhield.
Voor mij was het een aangenaam, onvergetelijk samenwerken voor eene zaak, die
ons beiden ter harte ging en die wij voor volstrekt noodig hielden voor onze
aanstaande docenten, opdat niet het formeel wetenschappelijke op het gebied van
het onderwijs der classieke talen overheerschend zoude worden.
Archaeologie trok hem sterk aan en hij wist ook zijne leerlingen er belangstelling
voor in te boezemen; is niet bij een van hen, een leerling van het Haarlemsch
gymnasium, later zijn groote vriend, Mr. A.E.H. Goekoop, door zijn opwekkend
woord die belangstelling in de archaeologische studie ontwaakt, die dezen thans
beweegt met ruime middelen belangrijke opgravingen als die te Argos, op Leukas
en Ithaka, mogelijk te maken?
Van der Vliet was een waar philoloog van zeldzame veelzijdigheid en
scherpzinnigheid. Fijn beoordeelaar van den tekst der geschriften, gelukkig in zijne
verbeteringen, degelijk palaeograaf, grondig kenner der taal in hare historische
ontwikkeling, tehuis in de geschiedenis der letterkunde, en steeds er naar strevende
om wat hij kende van de realia van het vak dat hij doceerde verder uit te breiden.
Wanneer men daarbij bedenkt dat hij ook de Sanskrit-letterkunde steeds bleef
beoefenen en ook aan de nieuwere litteratuur de noodige aandacht wijdde, dan
bewondert men de werkkracht, die er in dat zwakke lichaam school.
Niet te verwonderen is het dat zijne colleges interessant waren en dat zijne
leerlingen, vooral de ouderen, hem hoog waardeerden. Zij hielden van hem en hij
verdiende het ten volle; want hij had een warm hart voor
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zijn vrienden en leerlingen, en wilde geven wat hij kon geven. En hij gaf uit een rijk
gemoed en beschikte over uitgebreide kennis.
Die kennis werd ook door zijne vakgenooten gewaardeerd. In 1893 werd hij tot
lid van de ‘Société de Linguistique de Paris’ gekozen en in 1900 nam de Koninklijke
Academie van Wetenschappen hem onder hare leden op.
In dat jaar verscheen behalve de Apologia en Florida van Apuleius bij Teubner,
zijn laatste groote werk de Historiae van Tacitus (Groningen, Wolters); in bewerking
had hij toen ‘Het Leven van Francken’, dat hij in de Kon. Ned. Academie op 10
Maart 1902 heeft voorgedragen. Fijn van stijl, degelijk van inhoud was ook zijn
laatste werk nog; toch was na 1900 zijne werkkracht gebroken; de kwaal, die den
17den Juli 1902 een einde aan zijn leven maakte, deed zich zwaar gevoelen, verlamde
dikwijls zijne krachten, maakte hem moedeloos en slechts enkele malen flikkerde
de oude humor weer op, maar altijd met een somberen bijtoon.
Zoo kon hij, toen Vox en Minerva, de beide studentenbladen, hem een bijdrage
voor het Feestnummer van het Lustrum in 1901 vroegen, hun verzoek niet afslaan.
Aan die laatste krachtsinspanning danken we nog de twee diep weemoedige gedichten
Vespera en Maskerade, rijk aan poëzie. Het laatstgenoemde, een terugslag op zijn
opstel in de Vox van 1870, eveneens Maskerade getiteld, eindigt hij in somber
voorgevoelen zinspelende op ‘'t Nooit gevreesde’ dat voor hem zoo spoedig komen
zou:
't Speelt weer op ter Maskerade
'k Hoor in 's pijpers schelle wijs

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

75
In der vedels smeltend zingen
In der horens klankgolfkringen
Doodenmarsch me in d'ooren dringen
En bazuinen klinken grijs
't Feestlijk lied werd Nornenwijs.

Al spoedig na de maskerade kwam de slaap over hem, die eindelijk in den slaap des
doods overging.
Een goed en sympathiek man was van ons heen gegaan, een man met vromen
godsdienstzin en liefde tot zijn naasten, die aan een uitnemend verstand, veelzijdige
geleerdheid, arbeidskracht en plichtgevoel paarde.
J.H. GALLÉE.
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Levensbericht van Mr. W.B.S. Boeles.
De vereerende opdracht van het bestuur onzer maatschappij om het werkzame leven
van ons betreurd medelid mr. W.B.S. Boeles te beschrijven, leverde voor mij, hoe
gaarne ook aanvaard, bezwaren welke mij nopen al aanstonds de toegevendheid der
lezers van dit opstel in te roepen. Met recht immers mogen zij verwachten in de
levensbeschrijving van een zoo verdienstelijk en hooggeacht tijdgenoot meer te
vinden dan eene opsomming zijner verrichtingen als burger, als magistraatspersoon
of als geleerde, en moeten zij zich onbevredigd gevoelen wanneer de biograaf niet
tevens een levensbeeld weet te schilderen van den overledene gelijk hij was in zijn
dagelijkschen omgang, en de eigenschappen doet uitkomen waardoor hij in die
verschillende werkkringen een krachtigen en blijvenden invloed op zijne omgeving
verwerven kon. Maar juist om aan dat rechtmatige verlangen te kunnen voldoen is
mijne persoonlijke betrekking tot mr. Boeles niet van zoo vertrouwelijken aard
geweest, dat ik uit eigen waarneming de gegevens tot eene ook in het meer intieme
leven afdalende biographie kan putten.
Al gevoel ik mij alzoo buiten staat eene in alle op-
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zichten bevredigende levensbeschrijving te leveren, toch heb ik geene vrijheid kunnen
vinden om mij te onttrekken aan eene taak, die de gelegenheid aanbiedt openlijk
hulde te brengen aan de ook voor mij hoogvereerde nagedachtenis van den
verdienstelijken man wiens naam aan het hoofd dezer bladzijden staat; te minder
daar die taak mij door welwillende mededeelingen van vrienden en ambtgenooten
van den overledene gemakkelijker werd gemaakt.
De lust tot studie, welke mr. Boeles van zijn vroegste jeugd af kenmerkte, was bij
hem een overgeërfde eigenschap. Zijn vader toch, dr. P. Boeles, uit Friesland
afkomstig maar tijdens de geboorte van zijn zoon 2 October 1832 predikant te
Noorddijk in Groningen, was een op theologisch en kerkrechtelijk gebied
gezaghebbend man. Achtereenvolgens was hij vice-president en president van de
Synode der Nederl. Herv. kerk, en de senaat der Groninger academie erkende zijne
wetenschappelijke verdienste toen zij hem in 1850 honoris causa tot doctor in de
theologie bevorderde.
Een grooten invloed had deze vader op de vorming van zijn zoon die tot zijn
zeventiende jaar nagenoeg geen anderen leermeester heeft gehad. Dat die opleiding
in de stille dorpspastorie echter allerminst een eenzijdig of bekrompen karakter zal
hebben gedragen, kan onder meer worden afgeleid uit den nog voorhanden catalogus
van de daar bijeengebrachte bibliotheek, die behalve godgeleerde werken nog eene
uitgebreide verzameling letterkundige werken, niet slechts van meer algemeen
bekende, maar ook van Friesche, Deensche, Zweedsche en Italiaansche schrijvers
aanwijst.
In 't bijzonder schijnt de geleerde Noorddijksche predikant zich tot taalstudie
aangetrokken te hebben gevoeld,
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waarvan o.a. een door hem bewerkt en in handschrift nagelaten wetenschappelijk
woordenboek van het Groninger volksdialect nog ten bewijze kan strekken. De zoon
Boeles en zijne broeders leverden reeds in hunne schooljaren bijdragen voor den
wetenschappelijken arbeid huns vaders, daar zij in opdracht hadden alle eigenaardige
gezegden en woorden die hun ter oore kwamen op te teekenen en aan hun vader
mede te deelen; eene eigenaardige bezigheid, maar die ongetwijfeld er toe zal hebben
bijgedragen om in den jeugdigen Boeles den zin voor wetenschappelijk onderzoek
aan te kweeken die zich later bij hem zoo uitnemend heeft ontwikkeld. Aan dien zin
paarde zich bij Boeles reeds vroeg eene groote liefde voor het aanleggen van
collecties, zoowel van natuurwetenschappelijken aard, zooals van vogeleieren en
vlinders, als van kunstvoorwerpen en wel in 't bijzonder historische portretten,
waarvan de vader reeds eene uitgebreide en zorgvuldig in rubrieken verdeelde
verzameling had bijeengebracht.
Eerst in September 1849 verliet Boeles de ouderlijke woning om onder leiding
van den praeceptor dr. D.M. Kan en den mathematicus de Jager Meezenbroek te
Groningen zijne studie in de klassieke talen, mathesis en algebra zoover voort te
zetten, dat hij aan de eischen van het destijds voor de toelating tot de hoogeschool
gevorderd Staatsexamen kon voldoen. Twee jaren later in 1851 onderwierp hij zich
te Delft aan de destijds zeer gevreesde vuurproef, en hoe het daarbij toeging blijkt
uit eene eigenhandige notitie onder de papieren van den overledene aangetroffen,
die wij als curiosum hieronder meenen te mogen opnemen1.

1

Het staatsexamen zóó gewijzigd dat niemand daarbij kon worden afgewezen. Dit gedaan te
Delft 25 Aug. 1851 op een snikheeten Vrijdag. Het examen niet ernstig opgevat noch door
de examinatoren noch door de examinandi. Verscheidene heeren wilden dien dag al vroeg
naar huis. In algebra en mathesis geen vraag gehad, en toch durfde men ‘male’ op het diploma
zetten. Naar mijn begrip een goed examen gedaan, in weerwil van al die ‘tenuiter's’ (op het
diploma) op dien gekken dag. Het diploma is mij te Delft ontrold.
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Niet minder degelijk en voorzeker meer veelzijdig ontwikkeld dan menig gymnasiast
onzer groote steden, werd onze Noorddijksche dorpeling in 1851 als student in de
rechtswetenschap onder de Groninger academieburgers opgenomen.
In deze nieuwe omgeving bleek de hem bijgebleven lust tot studie, welke hem
reeds na vier jaren met den meesten lof den doctoralen graad deed verwerven, Boeles
geenszins tot een eenzelvig kamergeleerde te hebben gemaakt. Bij zijne
medestudenten gezien, was hij lid en ab-actis van den Studenten-Senaat en een
verdienstelijk lid van de toenmalige maskerade-commissie. Getrouw bovendien aan
zijne van jongs af ontwikkelde liefhebberij voor onderzoek en verzamelen, was hij
in zijne academiejaren - en ook later - een getrouw bezoeker der Groninger
boekverkoopingen, waar hij den grondslag legde voor zijne inderdaad
verbazingwekkende bibliographische kennis, die in latere jaren aan zoo velen die
hem raadpleegden en aan de ordening en completeering van de boekerij van het
Friesch Genootschap te goede gekomen is.
Aanvankelijk te Groningen als advocaat gevestigd, vond mr. Boeles in eene
circulaire, dd. 13 Oct. 1851 door Gedep. Staten van Groningen aan de
gemeentebesturen dier provincie gericht, de aanleiding tot het schrijven zijner eerste
publicatie. Op aandringen van zijn vader eerder afgestudeerd hebbende dan zijn
voornemen was, had Boeles geen gelegenheid gevonden om zijne reeds in bewerking
ge-
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nomen dissertatie te voltooien en was hij op stellingen gepromoveerd. Toch wenschte
hij te doen blijken dat het wegblijven van een proefschrift niet aan gebrek aan energie
en werklust toe te schrijven was. Eene ongezochte gelegenheid bood hem daarvoor
bovengenoemde circulaire waarin de bestemming der kosterie-goederen in verband
met de kosten van het lager onderwijs werd behandeld, een moeilijk onderwerp, maar
dat voor den uit een kerkelijk milieu gesproten rechtsgeleerde in menigerlei opzicht
aantrekkelijk was. In 1861 verscheen alzoo onder den titel: ‘De geestelijke goederen
in de provincie Groningen van de vroegste tijden tot op heden’, het eerste op zeer
uitgebreide bronnenstudie gebaseerd geschrift van mr. Boeles.
De schrijver bevond - blijkens zijne voorrede - bij zijn onderzoek naar de
bestemming de kosteriegoederen al spoedig, dat hunne geschiedenis te nauw
verbonden was met die der overige geestelijke goederen om afzonderlijk behandeld
te kunnen worden, zoodat zijn degelijkheid hem gebood het oorspronkelijk werkplan
aanzienlijk uit te breiden.
Mogen de rechtsopvattingen op kerkrechtelijk gebied sedert 1860 wel eenigszins
zijn gewijzigd, toch blijft deze keurig ingedeelde en zeer afgeronde archiefstudie
een rijke bron voor gegevens, een nog steeds met vrucht te raadplegen standaardwerk
over de Groninger kerkelijke goederen, waarvan o.a. mr. W.A. baron van Verschuer
in de Gids (1873) kon getuigen: ‘hoewel meer onmiddelijk slechts op eene provincie
betrekking hebbende is ook voor de geschiedenis der geestelijke goederen in het
algemeen, zeer belangrijk het werk van mr. W.B.S. Boeles’.
Aan de welverdiende waardeering van dit eerste ge-
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schrift had mr. Boeles te danken, dat hij in Augustus 1861 op negen-en-twintigjarigen
leeftijd door de regeering werd uitgenoodigd op te treden als lid en secretaris eener
staats-commissie, waaraan was opgedragen advies uit te brengen omtrent de
herziening der bestaande provinciale reglementen op de administratie der kerkelijke
fondsen enz. bij de Hervormde gemeenten. Het onvoldoende dezer bij Koninklijk
besluit vastgestelde reglementen was sedert lang gebleken, en algemeen was de
overtuiging, dat zij in overeenstemming dienden te worden gebracht zoowel met de
gewijzigde opvattingen omtrent de verhouding van den staat tot de kerk, als met
andere nog bestaande voorschriften omtrent het bestuur der kerkelijke goederen. Met
Boeles maakten van deze commissie deel uit: Prof. J.J. Prins, dr. W.J. Spijker, mr.
E.A. Jordens en mr. A. van der Laan.
In zijn: ‘Scheiding van kerk en staat’ (Gron. 1868) heeft mr. Boeles de lotgevallen
dezer commissie uitvoerig beschreven. Veel succes werd met het door haar ingediende
ontwerp niet behaald, daar, jammer genoeg, zooals later gebleken is, de elkander
opvolgende ministers zich weinig aan dit voor de belangen der Ned. Hervormde kerk
zoo gewichtige onderwerp lieten gelegen liggen, totdat in Februari 1866, op
voordracht van den minister van Justitie mr. Olivier, en zonder aarzeling door zijn
opvolger mr. Pické overgenomen, het beruchte Koninklijk besluit werd uitgevaardigd,
waarbij met ingang van 1 April 1869 de tot nog toe geldende besluiten werden
ingetrokken en zoodoende alle toezicht van staatswege op het beheer der zoo
aanzienlijke kerkelijke goederen en fondsen werd prijs gegeven.
Het zoogenaamd vrij beheer deed nu zijn intocht bij vele kerkelijke gemeenten,
als zijn gevolg medebrengende
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de ongecontroleerde malversatiën van vele kerkelijke beheerders, het onttrekken van
kerkelijke goederen aan hunne bestemming, terwijl het nog gelukkig mag worden
genoemd - en in dit opzicht is veel aan mr. Boeles te danken - dat dit vrij beheer nog
niet meer algemeen werd ingevoerd.
Het besluit van 1866 stelde voor het overgangstijdperk van drie jaren gedurende
welke het regeeringstoezicht gehandhaafd bleef, een algemeen college van toezicht
in, bestaande uit elf leden, gekozen door de provinciale colleges, en drie, aangewezen
door de Synode der Ned. Herv. kerk. Boeles, destijds lid van de rechtbank te Assen,
had in dat college zitting als afgevaardigde van het Drentsche prov. college.
Zeer onvoldoende waren de taak en de bevoegdheden van dit nieuw geschapen
college omlijnd. Evenwel de tijdelijke handhaving der provinciale reglementen had
geen ander doel dan aan de kerk de gelegenheid te schenken om het beheer harer
goederen zelf te regelen en uit den aard der zaak was het algemeen college de
aangewezen autoriteit om die regeling te leiden.
Over de wijze waarop men tot een nieuw beheersreglement zoude komen, heerschte
ook in den boezem van het algemeene college veel verschil van meening, totdat
eindelijk op voorstel van Boeles besloten werd een door hem ontworpen reglement
in den vorm van een besluit aan de verschillende kerkvoogdijen ter uitvoering aan
te bieden. Kerkvoogden en lidmaten waren niet verplicht de voorschriften van dit
zoogenaamde besluit op te volgen, maar deden zij het, dan werd door die uitvoering
‘rebus ipsis et factis’ het reglement voor hen verbindend, ook zonder dat daarover
nader bij stemming werd beslist.
Deze methode om het nieuwe reglement ingang te doen
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vinden zonder voorafgaande stemmingen, die ongetwijfeld veel bezwaren en wellicht
toch geen bevredigende uituitkomst zouden hebben opgeleverd, kan zeker
oorspronkelijk en taktvol worden genoemd. De uitkomst heeft bovendien bewezen
dat zij doeltreffend is geweest, want eene aanzienlijke meerderheid, 947 van de 1518
destijds bestaande kerkelijke gemeenten, bleek zich aan het toezicht van het algemeen
college te willen onderwerpen, zoodat dáár althans ongecontroleerd wanbeheer
vrijwel bleef buitengesloten.
Niet alleen op het gebied van het beheer maar ook op dat van het bestuur der Ned.
Herv. kerk heeft mr. Boeles zich jaren lang bewogen, en wel als lid van de algemeene
synodale commissie waarin hij reeds in 1876 zitting had. Bovendien genoot hij in
1880 op nieuw de onderscheiding van te worden benoemd tot lid der staatscommissie,
belast met de voorbereiding eener wettelijke regeling van vicariestichtingen.
Vond Boeles alzoo in het behartigen der geestelijke en materieele belangen der
kerk die hij lief had, een voor zijn wetenschappelijken aanleg bijzonder geschikt
arbeids veld, zijne werkzaamheid in die speciale richting belette hem niet zijne
uitnemende juridische kennis dienstbaar te maken aan de rechterlijke functiën, die
hij gedurende een groot deel van zijn leven bekleedde. Achtereenvolgens rechter te
Sneek en te Assen, daarna lid van het Ge rechtshof van Drenthe, werd hij, na opheffing
van laatstgemelde college, vice-president van het Gerechtshof te Leeuwarden. In
1895 tot president van dat hof benoemd, heeft Boeles, gedurende bijna 25 jaren van
1876-99 uitsluitend in de civiele kamer zitting hebbende en met het stellen der arresten
belast, een zeer overwegenden invloed op de rechtspraak van dat hooge rechtscollege
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kunnen oefenen. Hoogst belangrijke gedingen, vooral van historisch-juridischen
aard, werden door de civiele kamer tijdens Boeles haar presideerde, behandeld, en
daaronder niet weinige waarvan hoogst waarschijnlijk, buiten den steller van het
arrest, slechts enkelen eene bijzondere studie zullen hebben gemaakt.
De hierboven vermelde intrekking der provinciale reglementen op de administratie
der kerkelijke goederen en fondsen had in geen gewest meer ingrijpende gevolgen
dan in Friesland, waar dat beheer ten platten lande als een recht van de floreenplichtige
grondeigenaars werd beschouwd. Bij de thans aan de kerk geschonken vrijheid was
ook de mogelijkheid geboren om dezen verouderden band tusschen grondbezit en
kerkelijk beheer los te maken, en vele gemeenten wenschten zich dan ook van dien
band te ontslaan. Verschil van gevoelen omtrent den aard en de beteekenis der vroeger
uitgeoefende rechten was hierbij onvermijdelijk, en verscheidene uit dat verschil
voortgesproten rechtsgedingen werden door de uitspraken van het Leeuwarder
Gerechtshof in die dagen beslecht.
Als de meest belangrijke noemen wij het arrest in zake de rechten der Hervormde
Floreenplichtigen te Oosterend van 18 Febr. 1880, het arrest van 4 Febr. 1885 in
zake het beheer der kerkelijke goederen te Ooster Nijkerk en eindelijk dat van 29
Juni 1885 betreffende de overdracht der kosterij-goederen van Tietjerk.
Niet minder belangrijke procedures van meer staatsof administratief-rechtelijke
beteekenis werden door de civiele kamer behandeld tijdens het presidium van Boeles.
Van deze vermelden wij slechts die betreffende de inlating in de kanalen der stad
Groningen en afvoer langs dezelve van de producten der Drentsche venen (Arrest
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van 17 Sept. 1879), die omtrent het recht van aardhaling ten behoeve van de dijken
(Arresten van 1 Nov. 1881 en 20 Dec. 1885) en dat waarbij de rangschikking van
het Burger Weeshuis te Sneek onder de bijzondere instellingen van weldadigheid
werd beslist (Arrest van Juni 1892).
Bijna zonder uitzondering zijn deze en andere uit een staatsrechtelijk oogpunt
gewichtige arresten door den Hoogen Raad gehandhaafd, die trouwens meermalen
toonde Boeles' verdiensten als jurist te erkennen door hem herhaaldelijk aan te bevelen
voor de vervulling van in dat hoogste rechtscollegie ontstane vacatures. De eerste
maal geschiedde dat in Mei 1878 voor de plaats opengevallen door het overlijden
van den president mr. J.D. Pape, en later nog eenmaal, toen evenwel de Tweede
Kamer goedvond uit zuinigheidsmotieven geen nieuwe voordracht aan den Koning
te moeten aanbieden. Dat daarna de naam van mr. Boeles niet meer op de
aanbevelingen van den Hoogen Raad wordt aangetroffen, was het gevolg van zijn
eigen wensch om niet door eene verplaatsing naar de residentie, hoe eervol die ook
mocht zijn, te worden onttrokken aan den voor hem om velerlei redenen meer
aantrekkelijken werkkring te Leeuwarden.
Want vooral buiten het gebied der magistratuur waarin hij een zoo terecht hoog
gewaardeerde positie innam, vond mr. Boeles eene met zijne wetenschappelijke
neigingen en aanleg strookenden werkkring in Frieslands hoofdstad, waar hij dadelijk
na zijne vestiging aldaar in 1876 tot bestuurder werd gekozen van het Friesch
Genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde, dat hem reeds sedert 1863 onder
zijne leden telde. Zonder geringschatting van de verdiensten dergenen als J. Dirks,
W. Eekhoff, I. Telting en anderen, die vóór en met mr. Boeles tot de
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opkomst van dat Genootschap hebben medegewerkt, kan toch worden getuigd dat
met zijn optreden de aanvang eener periode van meer opgewekt leven dagteekent.
Gunstige omstandigheden werkten daartoe mede. In hetzelfde jaar toen Boeles als
medebestuurder optrad, werd het plan gevormd tot het houden eener historische
tentoonstelling van Friesche oudheden ter gelegenheid van de herdenking van het
vijftigjarig bestaan des Genootschaps in 1877, en Boeles nam ijverig deel aan het
veelomvattend werk der voorbereiding. Meer in het bijzonder was aan zijne zorgen
toevertrouwd de reconstructie van de senaatskamer der voormalige Franeker
hoogeschool, een der onderdeelen die wat rangschikking, historische getrouwheid
en volledigheid betreft, tot de best geslaagde mocht worden gerekend.
Deze tentoonstelling, die gedurende den zomer van 1877 duizenden naar het
gewoonlijk door vreemdelingen schaars bezochte Leeuwarden lokte, leverde, ook
dank zij de hooge medewerking van Koning Willem III, die het voorvaderlijk paleis
bereidwillig voor het doel beschikbaar stelde, zulke gunstige finantiëele resultaten
op, dat tot aankoop van een gebouw, geschikt voor eene blijvende verzameling van
oudheden en kunstvoorwerpen, kon worden overgegaan. Het thans bestaande Friesch
Museum heeft hieraan zijn bloei te danken en voor een goed deel mag aan Boeles
de eer worden toegekend van het tot stand brengen en doelmatig ordenen dezer zoo
hoogst merkwaardige en nog steeds in waarde toenemende verzameling.
Als bibliothecaris van het Genootschap besteedde hij bovendien een groot deel
der uren, welke niet aan de vervulling zijner ambtelijke taak waren gewijd, niet
slechts aan het rangschikken maar tevens aan het onderzoeken van het aan zijne
zorgen toevertrouwde wetenschappelijk

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

87
materiaal, bovendien steeds met de meeste welwillendheid hulp en voorlichting
biedende aan allen die zich daartoe bij hem vervoegden. Boekenliefhebber toch was
hij van nature, maar in de beste beteekenis van dat woord. Niet om de boeken maar
om den inhoud was het hem in de eerste plaats te doen, en wat hij daaruit in zijn
uitstekend geheugen had opgenomen werd met de meeste vrijgevigheid ook voor de
studie en terechtwijzing van anderen beschikbaar gesteld.
Aan zijne betrekking tot het Friesch Genootschap heeft men het uitvoerigste en
meest algemeen bekende historische werk van Boeles: ‘Frieslands hoogeschool en
het Rijks Athenaeum te Franeker’ te danken. De schrijver levert daarin een met
uitnemende zorg bewerkte en van omvangrijke bronnenstudie getuigende bijdrage
voor de geschiedenis van het hooger onderwijs in Nederland, die ook onder de
letterkundige werken van de laatste helft der 19de eeuw een waardige plaats inneemt.
Mag vooral deze arbeid een blijvend monument worden genoemd, dat aan latere
geslachten des schrijvers werkkracht en veelzijdige geleerdheid zal doen kennen, in
een ander minder bekend werk zal de lezer waarschijnlijk een meer getrouwe
afspiegeling aantreffen van mr. Boeles' persoonlijke gevoelens ten aanzien van de
groote vraagstukken, die de gemoederen in onzen tijd bezig houden. Dit in 1884
verschenen geschrift, ten titel voerende: ‘de Patriot J.H. Swildens, publicist te
Amsterdam, daarna hoogleeraar te Franeker. Zijn arbeid ter volksverlichting
geschetst’, was mede de vrucht van een veelomvattend en zorgvuldig onderzoek.
Weliswaar wordt door Boeles in zijne voorrede gezegd dat, al noodigde de stof hem
dikwerf tot beschouwingen en zinspelingen met betrekking tot hedendaagsche
toestanden, hij zich daarvan had ont-
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houden omdat hij geen politiek werk schrijven wilde, maar wie kennis neemt van
deze belangwekkende levensschets van een geloovig strijder voor volksverlichting
en verdraagzaamheid, zal licht de ingenomenheid bespeuren van den schrijver met
Swildens als ‘de vader der gedachte van het neutraal godsdienstig onderwijs, van
het doel der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en als de steller van het Leidsch
ontwerp tot vereeniging der Patriotten’, en daaruit de niet gewaagde conclusie
afleiden, dat ook de biograaf een man met vrijzinnige en verdraagzame gevoelens
op staatkundig en godsdienstig gebied moet geweest zijn.
Behalve de genoemde werken van grooteren omvang heeft Boeles nog tal van min
of meer belangrijke studiën hetzij in brochurevorm hetzij als bijdragen in tijdschriften
het licht doen zien. Van 1864-73 vonden deze hoofdzakelijk een plaats in de Bijdragen
tot de Geschiedenis en Oudheidkunde inzonderheid der provincie Groningen, van
welk tijdschrift Boeles destijds mederedacteur was. Het laatste door hem
gepubliceerde geschrift getiteld: ‘De uitvinder van de boekdrukkunst te Haarlem’
(Gron. 1897) is eene hoogst scherpzinnige maar toch niet in alle opzichten
overtuigende poging tot handhaving van de aanspraken van Laurens Janszoon Coster
om als eerste boekdrukker te worden erkend.
Reeds vóór de verschijning van dit opstel, in het laatst van 1893 hadden zich
verschijnselen vertoond eener hersenberoerte die zich, wellicht ook door te drukke
werkzaamheden, van tijd tot tijd herhaalden en het vroeger zoo krachtig gestel
langzamerhand met slooping bedreigden. Deze ernstige waarschuwingen dat de boog
niet ongestraft te lang en te strakgespannen blijft, deden mr. Boeles bezwijken voor
den aandrang zijner familie
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om zich in zijne werkzaamheid te beperken tot zijn hoofdberoep, de rechtsspraak.
Zoo nam hij achtereenvolgens zijn ontslag als voorzitter en lid van het college van
toezicht op het beheer der kerkelijke goederen in Friesland, eenigen tijd later als
curator van het Leeuwarder gymnasium, als lid van de algemeene synodale commissie
en in 1896 als lid van het college van Notabelen der Nederl. Herv. gemeente.
Alléén het Friesch Genootschap, in welks bestuur hij na den dood van mr. Dirks
als voorzitter was opgetreden, kon hij niet laten varen. Ook nadat hij, zich niet meer
in staat gevoelende zijne ambtelijke betrekking naar eisch waar te nemen, in Juni
1899 zijn eervol ontslag als president van het Gerechtshof had gevraagd en verkregen,
bleef hij tot 1900 de bestuursvergaderingen van het Genootschap geregeld bijwonen,
en hoewel het hem allengs moeilijker werd zich te bewegen, zag men hem nog in
dien zoo droevigen tijd van lichamelijk lijden herhaaldelijk ten koste van groote
inspanning de vertrekken van het Friesch museum bezoeken om de nieuwe aanwinsten
te bezien, of zich te overtuigen van de doelmatigheid van de in overleg met hem in
deze of gene afdeeling gebrachte wijziging.
Eindelijk braken de lange droevige dagen aan, waarin de eenmaal zoo wakkere
en krachtige man voorgoed van alle werkzaamheid moest afzien, en zijne vrienden
en bloedverwanten met deernis de steeds toenemende vermindering zijner lichamelijke
en geestelijke krachten moesten waarnemen. De hoop, dat het buitenleven wellicht
eenige gunstige werking mocht hebben, die zijne familie deed besluiten van
Leeuwarden naar Dieren in Gelderland te verhuizen, bleek ijdel, want nauwelijks
een half jaar later, den 2en September 1902, verloste de dood
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Boeles van een voor hem zelf en voor zijne omgeving allerdroevigst lijden. Toen
drie dagen later het stoffelijk overschot van mr. W.B.S. Boeles op het kerkhof te
Dieren werd ter aarde besteld, was daar geene schare aanwezig zooals men die
ongetwijfeld had gezien, wanneer zijn laatste rustplaats hem ware bereid geworden
in de plaats waar zoovelen hem in betere dagen hadden gekend, en menig vriend en
vroegere ambtgenoot een laatste hulde aan den betreurden doode had willen bieden.
Maar al moge openlijk eerebetoon aan de nagedachtenis van den overledene bij
zijn graf hebben ontbroken, voorzeker heeft ieder, die tot Boeles in eenigerlei
betrekking stond, bij de herdenking aan zijn omgang met den overledene in stilte
eene weemoedige hulde gebracht aan hem, die bij degelijke wetenschap uitnemende
eigenschappen van geest en hart paarde, en die op ieder gebied zijner veelzijdige
werkzaamheid met de hem geschonken talenten heeft gewoekerd ten nutte van
tijdgenoot en van latere geslachten.
Volledigheidshalve zij vermeld dat mr. Boeles lid was van verscheidene letter- en
geschiedkundige genootschappen, en begiftigd met het ridderkruis van den Nederl.
Leeuw.
W.J. VAN WELDEREN RENGERS.
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Levensbericht van Dr. W. Pleyte.
Gaarne voldoen wij aan de uitnoodiging van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde om een levensbericht te schrijven van den man, die zoowel op
maatschappelijk als op wetenschappelijk gebied eene eervolle plaats heeft ingenomen.
Als egyptoloog had hij zoowel binnenslands als buitenslands een goeden naam,
terwijl hij als beoefenaar der Nederlandsche oudheidkunde eene eigenaardige
beteekenis had. Daarbij mag voorzeker ook zijne belangstelling in het verleden van
de stad zijner inwoning niet vergeten worden.
Willem Pleyte, de zoon van C.M. Pleyte en G.M. Voorthuysen, werd 26 Juni 1836
te Hillegom geboren, alwaar zijn vader het predikambt bekleedde. In 1840 werd deze
te Loenen beroepen. Daar bezocht de knaap de Fransche school, die, naar men zegt,
niet uitmuntte door deugdelijk onderwijs. Vervolgens werd hij naar het Gymnasium
te Bommel gezonden, waar zijn oom, Dr. D.C. Pleyte, de latere rector van het
Gymnasium te Leeuwarden, aan het hoofd stond. Daar bleef hij tot 1855. In dit jaar
verhuisde hij naar Utrecht, en liet zich aan
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de Academie aldaar als student in de theologie inschrijven. Dat vooral de colleges
van Opzoomer in zijn smaak vielen zal geen bevreemding wekken. Behalve dat zijne
aandacht op Goethe, de nieuwere letterkunde en zooveel meer werd gevestigd, richtte
zich door deze lessen zijn oog op het gebied, dat een groot gedeelte van zijn werkzaam
leven in beslag heeft genomen. Zijne examens deed hij goed, zonder zich daarom
aan het gezellig studentenleven te onttrekken. In 1860 legde hij met gunstig gevolg
zijn proponentsexamen af voor het provinciaal kerkbestuur van Gelderland. Aangezien
het toen ter tijde moeilijk was zich eene predikantsplaats te veroveren, gebruikte hij
den tijd, die hem overbleef in de twee jaren dat hij vergeefsche pogingen deed om
beroepen te worden, voor wetenschappelijk onderzoek.
Reeds als student zien wij hem in de Godgeleerde Bijdragen optreden met eene
studie getiteld: ‘het boek van Noach’. Later behandelde hij in hetzelfde tijdschrift
nog twee dergelijke apokriefe boeken: ‘de hemelvaart van den profeet Jesayas’, en
‘de wegneming van Mozes’.
Het gebied, waarop hij nu zijne eerste schreden ging zetten, de egyptologie, was
nog vrijwel in hare kindsheid. De hulpmiddelen waren, zonder te kort te willen doen
aan de groote verdiensten van den grondlegger dezer wetenschap, aan een de Rougé,
Lepsius, Brugsch en anderen, niet talrijk. Aan de academies hier te lande was geen
gelegenheid om in deze wetenschap den weg te leeren vinden. Het woordenboek van
Brugsch had slechts voor een gedeelte het licht gezien. Men moest dus voor dit vak
zich zelven vormen. Dit heeft Pleyte met goed gevolg gedaan.
Al bevat zijn eerste werk op dit gebied: ‘La religion des Pré-israélites, recherches
sur le dieu Set’, nog zoo-
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vele gebreken, toch ziet men er reeds uit, dat hij in staat was een egyptischen tekst
te verklaren. Over het algemeen mocht daaraan geen gunstig onthaal ten deel vallen,
en niet geheel ten onrechte. Het boek draagt te veel kenmerken van overhaasting,
ten gevolge waarvan eene verwerking der bouwstoffen achterwege bleef. Gewaagde
beweringen en al te stoute combinaties behooren er niet tot de zeldzaamheden. Het
hoofdbetoog, dat de god Set eene oud-Hebreeuwsche godheid zou wezen, vond
terecht algemeene tegenspraak, aangezien de gronden, daarvoor opgegeven, te zwak
waren. Trouwens de schrijver gaf dan ook al spoedig deze meening op. Bij al de
schaduwzijden mag de lichtzijde niet vergeten worden, nl. de talrijke bouwstoffen
aan het Egyptisch ontleend.
Beamen wij de juistheid van de scherpe kritiek in de ‘Gids’ van 1863, de geleerde
criticus vergist zich, wanneer hij op p. 215 beweert, dat de Egyptische aanhalingen
den schrijver door den geleerden directeur van 's-Rijks Museum van Oudheden aan
de hand zijn gedaan. Laatsgenoemde heeft de proeven nagezien en zijne opmerkingen
daarbij aangeteekend, maar nergens blijkt dat dat deze hem Egyptische citaten heeft
bezorgd. Evenmin is het Fransch, waarin dit boek gesteld is, ‘een dialect van eigen
uitvinding’. De schrijver heeft het boek laten vertalen. Het minder goede Fransch
komt dus voor rekening van den vertaler.
De hoogst ongunstige beoordeeling, die dit eerste werk ondervond, schrikte Pleyte
niet af, om zijne studiën op Egyptisch gebied voort te zetten. Als resultaat verscheen
spoedig daarna: ‘Lettre à Monsieur Théodule Devéria sur quelques monuments
relatifs au Dieu Set’, waarin hij aan de hand der monumenten de geschiedenis der
lotgevallen van dezen god beschrijft, en tevens eenige belang-
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rijke opmerkingen geeft over de plaatsen, waar deze god vereerd werd, over zijn
naam als god van de noordelijke en zuidelijke volken, over verscheidene benamingen
hem gegeven, en over zijn oorsprong. Bij dit boekje gevoelt men zich reeds dadelijk
op veel vaster bodem. Wat vooral in het oog springt is de grondige wijze, waarop de
aangehaalde teksten behandeld en vertaald worden. Bij ieder woord wordt zooveel
mogelijk naar het Koptisch verwezen ter staving van de beteekenis.
Behalve eenige artikelen in ‘Zeitschrift fur Aegyptische Sprache und
Alterthumskunde’ over de waarde van verschillende hiëroglyphen, en zijne zeer
lezenswaardige artikelen over de telwoorden in het Egyptisch, die een bewijs leveren
zijner groote belezenheid, moeten wij vooral op zijne: ‘Études Égyptologiques’ de
aandacht vestigen. De ‘Études’ werden begonnen met eene vertaling en commentaar
van een tekst op de keerzijde van Papyrus I 348, in het Leidsch Museum bewaard.
Deze, in hiëratisch schrift geschreven, waarvan de inhoud bestaat uit eene verzameling
tooverspreuken tegen verschillende ziekten, was zeker geen gemakkelijke tekst voor
iemand, die zijne eerste schreden had gezet op het gebied der Egyptische philologie.
Chabas had in zijne: ‘Notices sommaires des papyrus hiératiques égyptiens I 343-371
du Musée d'Antiquités des Pays-Bas à Leide’, en in zijne mélanges’ slechts een paar
dezer tooverformules vertaald. Zeer streelend voor het nationaliteitsgevoel is het te
zien, hoe Pleyte, de eerste Nederlander, die hiëratische teksten vertaalt, dezen zeer
moeilijken tekst verklaart met eene voorzichtigheid en nauwgezetheid, die over het
algemeen weinig te wenschen overlaat. Waar dit noodig is, worden de woorden
toegelicht met bewijsplaatsen uit andere papyrussen of uit het Koptisch. Ieder, die
met teksten van dien aard
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bekend is, zal het begrijpelijk vinden, dat na deze verklaring en interpretatie er toch
nog veel duisters in overblijft. Pleyte heeft dan ook hoofdzakelijk met een philologisch
doel dezen papyrus bewerkt. Eene lijst van woorden, in dit document voorkomende,
besluit het werk. De uitgave werd door den schrijver bekostigd, die de platen teekende
en de typen graveerde. Al valt er op het Fransch wel wat aan te merken, men kan
hier niet beweren, zooals in de overigens zeer bezadigde beoordeeling van de
‘Spectator’ 1868 p. 180 geschiedt, dat de taal, waarin dit stuk gesteld is ‘een soort
van foutief Fransch dialect (is), dat de schrijver zelf schijnt te hebben uitgevonden’,
aangezien een Waalsch predikant hem hier heeft ter zijde gestaan. Wel zal men nu
sommige Egyptische woorden anders verklaren, maar men vergete niet, dat sedert
de 37 jaren, dat dit boek verschenen is, de Egyptische wetenschap door de uitgave
van nieuwe documenten, en vooral door de nauwgezette grammatische studiën der
Berlijnsche school met groote schreden is vooruitgegaan. In de lijst van zijn tijd
beschouwd verdient dit werk den grootsten lof. Bij Pleyte geen nateekenen van
teksten maar verdienstelijke pogingen om ze te verstaan.
Belangrijker nog dan deze papyrus is het tweede document, in de ‘Études’
behandeld, het eerste gedeelte van het 125ste hoofdstuk van het Doodenboek. Alle
handschriften, die hem toegankelijk waren, ongeveer een 40-tal, heeft hij vergeleken.
De Leidsche en Parijsche papyrussen waren van het meeste belang. De vertaling met
commentaar wordt voorafgegaan door eene inleiding en eene zeer belangrijke
verhandeling over de geschiedenis van den tekst, die een bewijs levert hoe de schrijver
zich op de hoogte had gehouden van de papyrussen, die waren uit-
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gegeven. Ook hier dezelfde nauwgezetheid bij het vaststellen van de beteekenis der
verschillende groepen en hare phonetische waarde, als bij de bewerking van den
magischen papyrus. Nu nog is dit werk van zeer groote waarde. Sir P. Le Page Renouf,
de Engelsche Egyptoloog, die in 1896 eene vertaling leverde van dit hoofdstuk,
noemde Pleyte's bewerking ‘a very admirable contribution towards our acquaintance
with the first part of the chapter’ etc.1
Van het navolgende deel der ‘Études’: ‘l'épistolographie égyptienne’, hoofdzakelijk
berustende op de brieven, in het Leidsch Museum aanwezig, is slechts eene aflevering
verschenen, daar Maspero juist een dergelijk werk ging uitgeven onder den titel van:
‘Du genre épistolaire’. Jammer genoeg zijn de ‘Études’ niet voortgezet. En door zijn
tijdschriftartikelen, en door de ‘Études’ toonde Pleyte, dat hij stem in het kapittel
had op het gebied der Egyptologie. Hij kon zich rustig aan dit vak wijden aangezien
hij geene betrekking bekleedde.
Spoedig kwam hierin verandering. Reeds vroeger had Pleyte verzocht bij het
Museum als volontair te worden aangesteld. Dit was evenwel door den toenmaligen
minister van binnenlandsche zaken geweigerd. In 1868 overleed P.O. van der Chijs,
directeur van het Munt- en Penningkabinet. Dr. Janssen werd in hetzelfde jaar tot
directeur van bovenvermeld Kabinet benoemd. Daar Dr. Leemans dezen post
onvereenigbaar achtte met het conservatorschap bij het Rijksmuseum van Oudheden,
kwam deze betrekking vacant. Heel natuurlijk was het, dat Pleyte hiervoor in
aanmerking wenschte te komen. Zijne geschriften gaven hem ten volle het recht
daartoe. Dit belette evenwel

1

Zie: Proceedings of the Society of Biblical archaeology 1896. p. 11.
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niet dat de Directeur van het Museum eene andere meening had in dezen. In eenige
breedvoerige missieven, aan den Minister gericht, betoogde hij dat er voor Janssen's
plaats geen geschikte persoon was te vinden, en dat het 't beste was een Doctor in de
Letteren te benoemen, die zich dan op het Museum verder in de archaeologie kon
bekwamen. Met alle waardeering van Pleyte's ijver en werkkracht, had deze z.i. geen
ondervinding op oudheidkundig gebied. Het is wel eenigszins vreemd, dat er voor
zulk eene uitgebreide verzameling als de Leidsche niet op zijn minst twee
conservatoren werden gevraagd, daar het vrijwel onmogelijk was, dat twee personen
het geheele gebied zouden kunnen beheerschen, dat door de verschillende collecties
in het Museum vertegenwoordigd wordt. Waarom de candidaat in de theologie minder
geschikt zou zijn om zich op het Museum verder in de archaeologie te bekwamen
dan de eene of andere Doctor in de Letteren, is niet heel duidelijk. Een Doctor in de
Letteren was er wel te krijgen; waar echter iemand te vinden als Pleyte, die met
zooveel ijver en toewijding de Egyptologie beoefende, voor geen moeite of onkosten
terugdeinsde, waar het er op aan kwam deze wetenschap verder te brengen. Dat hij
op dit gebied met goed gevolg werkte, bewijst toch wel de meening, die Lepsius, de
Rougé, Birch en Chabas omtrent hem koesterden. Dat ook de minister het gevoelen
was toegedaan, dat Pleyte de meeste aanspraken op de betrekking had, blijkt uit de
beschikking van 11 Januari 1869, waarbij hij met ingang van 1 Februari van hetzelfde
jaar benoemd werd tot conservator ‘bij het archeologisch kabinet’, zooals de officieele
benaming van het Museum van Oudheden toenmaals luidde.
Den nieuwen titularis werd niet de bewerking van
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een gedeelte der Egyptische afdeeling opgedragen, en evenmin werd zijne
medewerking gevraagd bij de uitgave der Egyptische monumenten; integendeel werd
hij belast met de bestudeering der klassieke afdeeling. Met grooten ijver heeft hij die
taak vervuld, van ongeveer alle voorwerpen, voor zoover dit mogelijk was, de afkomst
opgespoord, blijkens de volledige lijst, die op het Museum berust, en menig ander
nuttig werk in dit opzicht gedaan. Zoo was er eene groote massa glasscherven in de
verzameling van Noord-Afrika. Met zeer veel inspanning gelukte het den conservator,
daaruit verschillende urnen te verkrijgen. De ingedeukte looden urnen in de zelfde
collectie wist hij weer in haar ouden toestand terug te brengen. Vooral in het herstellen
van voorwerpen was zijne vaardigheid zeer groot, iets wat het Museum niet anders
dan ten goede is gekomen.
Voor zijne benoeming tot conservator had een bezoek van een paar dagen aan het
Museum te Turijn hem de overtuiging geschonken, dat er een groot aantal hiëratische
papyrussen zich aldaar bevond, welker uitgave der wetenschap stellig ten goede zou
komen. Een voorstel in dien geest gedaan aan Rossi, den conservator van het Museum,
werd gereedelijk aangenomen. De bewerking dezer documenten was voor Pleyte
geene gemakkelijke taak. Photographieën werden niet te zijner beschikking gesteld,
slechts doortrekken, door Rossi vervaardigd. Voor die documenten, die goed
geschreven waren, was dit voldoende, voor minder goed geschreven stukken van
dien aard zijn doortrekken ten eenenmale ontoereikend. Toch heeft Pleyte,
niettegenstaande deze gebrekkige reproducties, eene zeer bruikbare uitgave tot stand
gebracht, die nog steeds van het grootste gewicht mag heeten. Zeer te betreuren is
het, dat in dit werk
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slechts een gedeelte der belangrijke papyrussen, te Turijn bewaard, is uitgegeven.
De oorzaak daarvan is, dat het hun van hooger hand niet werd toegestaan dit werk
voort te zetten.
Niemand, die hem persoonlijk heeft gekend zal het verwonderen, dat Pleyte, reeds
spoedig nadat hij zich in Leiden had gevestigd, een werkzaam aandeel nam in het
openbare leven. Zijne persoonlijkheid maakte, dat hij dit met succes deed. In
verschillende besturen had hij zitting. Zoo was hij lid van het hoofdbestuur van het
Nut van het Algemeen, regent van het Weeshuis, lid van de Commissie van toezicht
op de scholen van Middelbaar Onderwijs, enz. Hoewel bijna geen avond in de week
onbezet bleef door de eene of andere vergadering, was dit evenwel geen beletsel
voor zijne studie. De Egyptologie was, sedert zijne benoeming, niet meer het vak,
waaraan hij zich uitsluitend wijdde. De oudheidkunde van Nederland en de
geschiedenis van Leiden gingen voortaan een groot gedeelte van zijn tot studie
beschikbaren tijd in beslag nemen. In zekeren zin is dit te betreuren. De Egyptologie
toch is een zeer omvangrijk gebied, dat alle werkkracht vereischt, wanneer men
zelfstandig werk wil leveren. De studie der Nederlandsche oudheidkunde stelt
daarentegen geheel andere eischen. Behalve dat men een goed klassiek archaeoloog
behoort te zijn, is kennis van de Germaansche en Keltische talen onmisbaar.
Overbodig te betoogen, dat eene grondige studie van deze beide takken van
wetenschap voor één mensch te omvangrijk is. Dit neemt echter niet weg, dat Pleyte
aan de Nederlandsche oudheidkunde groote diensten heeft bewezen. Spoedig zien
wij hem de verschillende archaeologische verzamelingen in Nederland bezoeken.
Door zijne innemende hoedanigheden,
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was hij er de man naar om met de verschillende bestuurders dezer inrichtingen op
goeden voet te blijven. Daar hij terecht samenwerking tusschen het R.M.v. Oudheden
en de plaatselijke Musea van het grootste belang achtte, iets wat veel te wenschen
overliet, rijpte bij hem langzamerhand het plan eene poging in dien geest aan te
wenden. De weg, dien hij daartoe insloeg, was het richten van een: ‘Open brief aan
de bestuurders der geschiedkundige verzamelingen in Nederland’. Deze niet in den
handel verschenen brief is in alle opzichten hoogst lezenswaard. Vele opmerkingen
verdienen ook nu nog ten zeerste in overweging te worden genomen. Wat het
hoofddoel van dit schrijven was, lezen wij op bl. 13: ‘Ik zou, mijne Heeren, u
vereenigd willen zien tot een verbond van Nederlandsche oudheidkundigen, om
eenmaal 's jaars de belangen onzer verzamelingen te bespreken, nadat wij het eerst
over de hoofddenkbeelden eens waren geworden.
Het is daarom dat ik u voorstelde de volgende zaken te bespreken.
De omvang der verzamelingen.
De indeeling.
De rangschikking.
Het tentoonstellen in kasten of laden.
Het bewerken der Catalogi.’
Hoe jammer, dat er van dit alles niets is gekomen. Slechts één antwoord van
instemming met het voorstel werd ontvangen. Dit is wel eenigszins vreemd, daar op
blz. 8 gezegd wordt: ‘Het Rijk zorge bij de rijkswerken voor zijne belangen, het
provinciaal bestuur voor de zijne, eene concurrentie zoo gewenscht voor de
wetenschap, dat zij moeilijk door iets beters kan worden vervangen’.
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Daaruit blijkt, dat het Pleyte's doel niet was de provinciale Musea van het R.M.v.
Oudheden afhankelijk te maken. Het wantrouwen der eerstgenoemde Musea tegenover
de rijksinstelling is ongetwijfeld de oorzaak geweest, dat het voorstel geen instemming
vond.
Zoo bleef de bestaande toestand voortduren. Aan de plaatselijke Musea had men
ambtenaren, overigens zeer bekwame mannen, maar die toch geene opleiding hadden
genoten om eene verzameling te beheeren, die dit na hunne benoeming moesten gaan
leeren; zoo was er groote verscheidenheid in wijze van tentoonstellen, verzamelen
en herstellen der voorwerpen.
‘Welk verschil’ zooals terecht op blz. 9 te lezen staat ‘in wand- en toonkasten;
hier zijn zij zoo hoog, dat men een ladder moet gebruiken, daar zoo laag, dat men
over den grond moet kruipen, om de voorwerpen te zien’. Daarbij moet men de
vrijwel kinderachtige concurrentie niet uit het oog verliezen tusschen het R.M.v.O.
en de plaatselijke Musea om elkaar voorwerpen afhandig te maken. Tusschen de
regels door komt de voor 't overige zeer juiste meening voor den dag, dat men eene
verzameling historisch behoort te rangschikken. Evenmin als de provinciale Musea,
was ook het R.M.v.O.z.i. naar de eischen van den tijd ingericht: ‘De kasten’ zoo
lezen wij op blz. 9, ‘zijn van den tijd der oprichting, de wijze van tentoonstellen is
die van eene halve eeuw geleden. Zou er dan niets daar te prijzen vallen? O ja, maar
veel ook te wijzigen, en noch de wijze van inventariseeren, noch die van
catalogiseeren, trouwens de catalogi zijn van het jaar 40, acht ik in alle opzichten
aan te bevelen’.
Zooals wij boven reeds zeiden, was het voor de oudheidkunde van Nederland een
geluk te noemen, dat Pleyte
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zich met de bestudeering er van ging bezighouden. Wel hadden Reuvens, Leemans,
Janssen en anderen eenige verhandelingen er over geschreven, maar een werk, waarin
de oudheidkunde van Nederland in haar geheel wordt behandeld, bestond er niet.
Spoedig zien wij hem met ijver aan het werk trekken om bouwstoffen voor zulk een
boek te verzamelen. Uit zijn rijken schat aanteekeningen, die in het Museum van
Oudheden bewaard worden, en uit hetgeen hij in de verslagen der Commisssie voor
Geschied- en Oudheidkunde v.d. Maatschappij der Ned. Letterkunde ten beste gaf,
blijkt, dat hij de studie van dit gebied met ernst opvatte.
In 1877 verscheen de eerste aflevering van zijn groot werk getiteld: ‘Nederlandsche
Oudheden van de vroegste tijden tot op Karel den Groote’. Alle provinciën worden
behandeld, alleen Brabant en Limburg niet, hetgeen zeer te betreuren is, aangezien
deze provincies niet minder belangrijk zijn op archaeologisch gebied, dan de overige.
In de inleiding wordt naar Staring eene korte geschiedenis van den bodem in
Nederland gegeven. Het volgende hoofdstuk getiteld: ‘Oude getuigen’, brengt den
lezer op de hoogte van hetgeen verschillende schrijvers der oudheid over ons land
berichten. Dan worden de verschillende provincies behandeld. Van ieder gewest
wordt in het kort de oudste geschiedenis beschreven, en de oudheden geregistreerd
naar de verschillende gemeenten waar zij gevonden zijn. Tusschen het vaatwerk
maakte hij zekere onderscheidingen, waarbij nu eens de vindplaats, dan de
vermoedelijke tijd van vervaardiging, of de bewerkingswijze als grondslag wordt
genomen. Van het allergrootste belang is de bij dit werk behoorende
geologisch-archaeologische kaart, waarop de verschillende vondsten staan opgegeven,
aangezien de Oudheidkundige kaart, door
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Reuvens begonnen en door Leemans en Janssen voortgezet, wel eene aanvulling
noodig had.
Zonder twijfel zal dit werk nog lang de vraagbaak blijven voor den beoefenaar
der Nederlandsche oudheden. Zonder iets op de deugdelijkheid er van te willen
afdingen vragen wij of het niet te breedvoerig is opgezet, en of het niet eenvoudiger
ware geweest, de afbeeldingen der voorwerpen zooveel mogelijk in historische
volgorde uit te geven met een korten begeleidenden tekst? Zooals in dit werk
herhaaldelijk blijkt, bezat Pleyte ontegenzeggelijk de gave om uit feiten algemeene
gevolgtrekkingen te maken en die te vereenigen tot een geheel. Overbodig is het te
betoogen, dat voorzichtigheid hier eene eerste vereischte is.
Het hoofdstuk, gewijd aan Friesland en de Friezen, over de verdeeling van dit
land, over zijne vroegste bewoners, over de beteekenis van den naam Fries, toont
aan, dat hij zich op de hoogte had gesteld van alles wat dit onderwerp betrof. Hoe
belangrijk en lezenswaard dit alles ook moge zijn, blijft de vraag geoorloofd of iets
dergelijks niet beter tehuis behoort in eene geschiedenis van Friesland.
Dat hij, evenals in zijne eerste geschriften op het Egyptisch gebied, ook op het
terrein der Nederlandsche oudheidkunde wel eens te ver ging met zijne beweringen,
blijkt uit zijne overigens van vernuft tintelende rede ‘Mars Thincsus’, in de Academie
van Wetenschappen uitgesproken. Hoe verleidelijk ook op het eerste gezicht, moet
men zich wel wachten Mars Thincsus met den Zwaanridder te combineeren, op grond
van den vogel, die naast dezen god staat op het besproken monument. Niet minder
groote werkzaamheid legde Pleyte aan den dag, waar het de geschiedenis van Leiden
betrof. Behalve
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het groote werk ‘Leiden voor drie honderd jaren’ en zijne mededeelingen in de
jaarlijksche verslagen der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, moet men vooral niet vergeten, wat
hij voor het stedelijk Museum in Leiden, de Lakenhal is geweest. In 1869 had zich
eene Commissie gevormd, om de schilderijen van oude meesters en andere belangrijke
zaken, die betrekking hebben op Leiden's verleden, bijeen te brengen. Zoo vormde
zich langzamerhand het stedelijk Museum. Toen in 1878 Dr. G.D.J. Schotel als
commissielid zijn ontslag had genomen, kwam er met de benoeming van Pleyte eene
werkkracht, die een blijvenden stempel zette op dit Museum. Met kracht werd door
hem de organisatie van het Museum ter hand genomen, de inhoud gerangschikt, alles
geïnventariseerd en genummerd. Reeds in 1879 verscheen de catalogus, door hem
in vereeniging met Mr. A.M. Pleyte bewerkt. Vervolgens zette hij zich met zijn
vriend P. du Rieu Jr. aan het werk om de prenten, kaarten en portretten, die op het
archief werden bewaard, en blijkbaar niet in een idealen toestand verkeerden, te
herstellen en te beschrijven. Hieruit werd een atlas samengesteld in drie deelen
verdeeld, Topographie, Geschiedenis, en Portretten, die op Leiden betrekking hebben.
In 1880 verscheen de lijst der portretten, in 1882 die der Historieprenten en
Topographie. Daar de Catalogus was uitverkocht, verscheen er in 1886 van de hand
van beide heeren een nieuwe catalogus, waarin alles, wat het Museum toen bevatte,
beschreven staat.
Meer dan iets anders genoot het onderwijs van het kind zijne belangstelling.
Aangezien er ten behoeve van de opleiding voor bewaarschoolonderwijzeressen zoo
goed als niets was gedaan, richtte hij met Sepp en Rutgers

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

105
van der Loeff de ‘Bewaarschool en de kweekschool voor
bewaarschoolonderwijzeressen’ op, eene inrichting, die nog steeds van het grootste
nut is. Tot een paar jaar voor zijn overlijden voerde hij het financieel beheer en
bekleedde het secretariaat. De inrichting had steeds zijne grootste belangstelling. In
de moeilijke jaren was hij de man, die door zijne toewijding en geestkracht haar in
stand hield. Geene inspanning was hem te groot, waar het welzijn der Kweekschool
op het spel stond. Langen tijd gaf hij er les in het boetseeren. Ook het ‘Maandblad
voor het onderwijs voor de bewaarschool’ vond in hem een krachtig medewerker,
getuige zijne verschillende artikelen over: ‘het leeren lezen, het schrijven en het
rekenen’.
Ondanks al deze verschillende werkzaamheden, die een groot deel van zijn tijd in
beslag namen, geraakte zijn lievelingsvak, de Egyptologie niet in het vergeetboek.
Dat blijkt uit zijn laatste omvangrijk werk: ‘Chapitres supplémentaires du Livre des
Morts’, waarin de tekst wordt geleverd van Hoofdst. 162-174 van het Doodenboek
met vertaling en commentaar. Daarin worden allerlei onderwerpen behandeld, die
betrekking hebben op den tekst zooals b.v. ‘le dieu lion’, ‘le dieu Bes’, ‘Hathor de
Pount’, ‘les femmes grasses’, ‘les nains’ etc. Men zal met den schrijver over vele
punten van meening kunnen verschillen, maar steeds zullen de behandelde
onderwerpen van het grootste belang blijven door den rijkdom van bouwstoffen, die
ter verduidelijking zijn samengebracht.
Op verschillende wijzen werden zijne verdiensten erkend. De Italiaansche regeering
schonk hem in Maart 1871 de orde van de kroon van Italië. In 1875 bevorderde de
senaat der Leidsche Universiteit hem tot Doctor honoris
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causa in de Letteren. In 1882 werd hij lid van de Koninklijke Academie van
Wetenschappen. Den 31 Aug. 1898 werd hij benoemd tot ridder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw. Verschillende binnenlandsche en buitenlandsche
genootschappen telde hem onder hunne leden.
Sedert 1891, na het aftreden van Dr. Leemans, Directeur van het Museum van
Oudheden, heeft Pleyte als zoodanig zeer vele verbeteringen tot stand gebracht.
Zonder iets aan de groote verdiensten van zijn voorganger te kort te willen doen,
was eene reorganisatie van het Museum z e e r g e w e n s c h t , wanneer het aan zijne
bestemming wilde beantwoorden. Zijn eerste werk was te zorgen, dat de voorwerpen
zooveel mogelijk gezien konden worden. Daardoor waren veel wijzigingen noodig
in de rangschikking. De mummies, die in kisten met glazen deksels hier en daar
verspreid stonden, werden in eene groote vitrine tentoongesteld. Vervolgens werd
een aanvang gemaakt, om de papyrussen, die tot dusverre op carton geplakt waren,
er af te nemen, ten einde ze hetzij achter glas hetzij in portefeuilles te bewaren. Ook
onderging het Museum eene uitbreiding, door het huren van een belendend perceel
en een gebouw op de Papegracht en door den aankoop van een aangrenzend gebouw.
Zoo kregen o.a. de Nederlandsche oudheden eene betere plaats dan op den zolder
van het Museum. De voorwerpen werden behoorlijk geëtiketteerd. De bibliotheek,
slechts weinig boeken tellende, werd aanzienlijk uitgebreid; de gelegenheid om te
studeeren zoo geriefelijk mogelijk ingericht.
De rijke Indische verzameling, in ééne zaal geplaatst, werd nu in twee zalen
tentoongesteld. De Egyptische stèles, zeer hoog in den muur gemetseld, werden er
uitgenomen en lager opgesteld. Daardoor en door nog vele
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andere dingen is Pleyte de man geweest, die het Museum voor wetenschappelijk
onderzoek bruikbaar heeft gemaakt. Zeer te betreuren is het, dat hij zijne
reorganisatieplannen maar voor een gedeelte tot stand heeft kunnen brengen. Reeds
spoedig na zijn optreden als Directeur werd hij gekweld door zware rheumatische
pijnen waardoor het loopen hem zeer moeilijk viel. Dit verslapte evenwel zijne
werkkracht niet. Een paar maal gebruikte hij de baden in Bentheim, hetgeen wel
tijdelijk hielp, maar geen afdoende beterschap bracht. Een groote slag voor hem was
het overlijden zijner echtgenoote in 1895, die steeds een grooten invloed op zijn
leven gehad heeft. Langzamerhand werd zijn gezondheidstoestand ongunstiger,
zoodat in 1901 eene operatie aan den voet noodig was. Ook dit bracht slechts tijdelijke
beterschap.
Wat een weedom, wat een zwaar lichamelijk lijden achter die geen oogenblik hem
begevende opgewektheid verborgen lagen, kunnen slechts zij beoordeelen, die hem
meer van nabij kenden.
Hoewel zijne belangstelling in alles, wat op archaeologisch gebied verscheen hem
tot het laatste is bijgebleven, begonnen niettemin zijne krachten langzamerhand af
te nemen, ten gevolge waarvan hij zich uit alles ging terugtrekken. Den 11den Maart
1903 overleed hij.
Wanneer wij den indruk samenvatten, dien het beeld van Dr. Pleyte ons laat,
meenen wij dit te kunnen zeggen: Pleyte was een man, begaafd met een groot en
helder verstand, een open oog voor al wat op het gebied van zijne wetenschap en
zijn maatschappelijk werk belangrijk was. Hij had bovendien eene buitengewone
werkkracht die, helaas, in het beheer van het Museum van Oudheden te laat werd
aangewend.
Door hem werd gestreefd naar het zoo moeilijk te
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bereiken doel om zuiver wetenschappelijken arbeid te verbinden met - wat men thans
pleegt te noemen - sociaal werk. Hij slaagde daarin bovenmate, practisch man als
hij was. Waar meerdere zelfbeperking zeer zeker zijn wetenschappelijken arbeid
zeer ten goede zou zijn gekomen, moet men daartegenover hoogelijk waardeeren
wat hij deed op maatschappelijk gebied.
Bovendien was hij een goed man; niemand zal ontkennen dat èn op
wetenschappelijk gebied èn op maatschappelijk gebied eenvoudige, goede, eerlijke,
trouwe vriendschap wel eens ver te zoeken is. Pleyte was eenvoudig, goed, eerlijk
en trouw! Zijne nagedachtenis is die van een braaf mensch, woekerend met de hem
geschonken gaven.
P.A.A. BOESER.
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Lijst der geschriften1 van Dr. W. Pleyte.
1861.

Het Boek van Noach. - Godgel. Bijdr.

1862.

La religion des Pré-Israélites. Recherches
sur le Dieu Seth. Leide. Jesaya. - Godgel.
Bijdr.

1863.

Lettre à Monsieur Th. Devéria, sur
quelques monuments relatifs au Dieu
Seth. Leide.

1865.

Set dans la barque du Soleil. Leide.

1863.

Wegneming van Mozes. - Godgel. Bijdr.

1865.
Sur la groupe
- Zeitschr. f.
Aegyptische Sprache und Alterthumsk.
Remarques sur quelques signes
hiéroglyphiques. - Aldaar.
1865.

Catalogue raisonné des types égyptiens
hiératiques de la fonderie de N. Tetterode
à Amsterdam.

1866.

La guêpe. - Aldaar.

1866.

L'homme tenant deux bandeaux de
momie. - Aldaar.
Études égyptologiques 1-II. Leide.
I. Étude sur un rouleau magique du
Musée de Leide. Traduction analytique
et commentée du Pap. 348 Revers.
II. Étude sur le Chapitre 125 du Rituel
funéraire 1e partie. Traduction analytique
et commentée d'après les meilleurs
manuscrits.

1867.

Papyrus van Berlijn VI. C. VII. Lofzang
aan Ptah. - Evangeliespiegel.

1867.

La prononciation phonétique des noms
de nombre égyptiens. - Zeitschr. f.
Aegypt. Sprache.

1868.

Les papyrus Rollin de la bibliothèque
impériale de Paris. Leide.
Sur la valeur phonétique de quelques
signes hiéroglyphiques. - Zeitschr. f.
Aegypt. Sprache.

1

Voor het grootste gedeelte overgenomen van eene door den overledene nagelatene lijst.
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Sur quelques groupes hiéroglyphiques. Aldaar.
Le scribe Ptahmesu. - Aldaar.
Du rapport entre les Papyrus 350 et 352
du Musée de Leide. - Aldaar.

1869.

Études Égyptologiques III. Leide.
III. L'épistolographie Égyptienne,
principalement selon les papyrus de Leide
348, 349, et 360 à 371. Traduction
analytique des textes. Onvoltooid.

1869-1876.

Papyrus de Turin, facsimilés par
Francesco Rossi de Turin. Leide.
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1871.

Ueber den Werth von einigen
Hieroglyphengruppen. - Zeitschr. f.
Aegypt. Sprache.

1873.

Beiträge zur Kentniss der
Todtenbuchtexte. - Aldaar.

1874.

De overblijfselen van vroegere bewoning
in en bij de buurschap Engeland,
gemeente Beekbergen. - Aanhangsel van
de dissertatie van Th. H.T. van
Riemsdijk.
Peintures murales découvertes dans
l'église paroissale de St. Jacques à Utrecht
publiés avec Mr. Th. H.T. van Riemsdijk.
Leide.
Leiden voor 300 jaren en thans. Leiden.
Königin Makara. - Zeitschr. f. Aegypt.
Sprache.

1876.

Ueber zwei Darstellungen des Gottes
Horus-Seth. - Aldaar.
La construction de l'église paroissale de
St. Jacques à Utrecht. Leide.

1876.

Antiquités Néerlandaises depuis les temps
les plus reculés jusqu'à Charlemagne.
Leide.

1877.

Nederlandsche Oudheden van af de
vroegste tijden tot op Karel den Grooten.
Leiden.
De Egyptische Lotus. - Bijlage tot het
verslag der 29e jaarverg. der Nederl.
Botanische Vereen.
Friesland's Verleden. (Beoordeeling der
Friesche Tentoonstelling van 1876). Ned. Spectator, No. 32.

1878.

Open brief aan bestuurderen der
geschiedkundige verzamelingen in
Nederland. Leiden.

1880.

Romeinsche Oudheden in Nederland
gevonden. (Beoordeeling van Dr.
Hulsebos' ‘Samisch aardewerk in de
verzameling van het Utrechtsch
Genootschap’). - Ned. Spectator, No. 18.
Verkeerd Begrepen. (Beoordeeling van
de Tentoonstelling van kunstvoorwerpen
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in vroegere eeuwen, uit edele metalen
vervaardigd). - Ned. Spectator No. 34.
1881.

Sur un Papyrus inédit du British Museum
(Pap. Bremmer). - Recueil de trav. relatifs
à la philologie et à l'archéologie
égyptiennes et assyriennes.
Anna Roemers, door Prof. N. Beets. Nederland No. 1. Ned. Spectator No. 40.
Chapitres supplémentaires du Livre des
Morts. Trois tomes. Leide.
Hooghalen. - Ned. Spectator No. 10.
Inleiding (bij de beschrijving van eenige
crania uit de verschillende tijdvakken
door Dr. A. Folmer te Eenrum).

1882.

Bloemen en planten uit Oud-Egypte, Bijlage tot het Verslag der 35e jaarverg.
der Nederl. Botanische Vereeniging.
Verslag van de verbouwing van het
Heilige Geest of Armeweesen Kinderhuis
der stad Leiden. Leiden.

1883.

Over drie handschriften op papyrus,
bekend onder de titels van:
Papyrus du Lac Moeris, Papyrus du
Fayoum, Papyrus du Labyrinthe. - Versl.
en meded. K. Acad. v. Wetensch.
Verhandeling Allevi, Oudheden uit
Picenum. Rapport Koninklijke Academie
van Wetenschappen met J.C.G. Boot en
Th. Borret.
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Le pot à baume et le Coeur. Chap. 26-30
du Livre des Morts. Etude dédiée à M. le
Dr. C. Leemans.
Eene geschiedenis van het Oosten. (T.
Lenormant, Histoire ancienne de l'Orient
jusqu'aux guerres médiques). - Gids.
Christian Sentences in a Demotic Text. Proceedings of the Society of bibl.
Archaeology.
1884.

La Couronne de la Justification. Travaux de la 6ième session du Congrès
international des Orientalistes à Leide.
II.
Catalogus van het Kabinet van Oudheden
der provincie Groningen. Leiden.
Catalogus der Oudheden te Vechten
toebehoorende aan Jhr. H.W. Bosch van
Drakesteyn.
Mars Thincsus. - Versl. en meded. d.K.
Acad. v. Wetensch.
Lohengrin. - Friesche Volksalmanak.

1855.

Antwoord aan Mr. L.H. Oldenhuis
Gratama over de hunnebedden. Provinciale Drentsche en Asser Courant.
De woning. - Bouwk. Weekblad, blz. 115.
De Morschpoort. Rapport aan.
Burgemeester en Wethouders der
gemeente Leiden, 30 Nov.
De Lakenhal te Leiden (met den heer G.
Looman). - Bouwk. Tijdschr. Deel V.
The discovery of Pithom. - The Academy.
Een greep. (Bij het plaatje: ‘Voorwerpen
uit Friesche terpen’). - Friesche Volksalm.
1886.
Rapport aan Burgemeester en Wethouders
der gemeente Leiden. Ingekomen
stukken, het Leidsche Archief, met de
heeren Dr. R.J. Fruin en Dr. J.G.R.
Acquoy. No. 156.
Gorgo. Kritiek op de dissertatie van Mr.
J. Six: ‘De Gorgone, Specimen Literarum
inaugurale’. - Ned. Spectator 2 Mei.
Beschrijving van de verzameling
Egyptische Oudheden van Ds. L.
Schouten Hz. te Utrecht.
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Het leeren lezen. - Maandbl. v.h.
Onderwijs inzonderheid v. de
bewaarschool.
1886.

Asémos Ασημος. Mededeeling naar
aanleiding van chemische proeven
genomen door Dr. W.K.J. Schoor. - Versl.
en meded. d.K. Ac. v. Wetensch.
Meerveld en Meervelder Bosch. Bijdrage
tot de geschiedenis van Barneveld.
Oracle of Amon. Papyrus in the British
Museum No. 10335. - Proceed. of the Soc.
of Bibl. Archaeology.
Schedelvereering in Friesland. - Friesche
Volksalm. voor 1888.
Ptolomeus VI. Philometor door Jhr. Dr.
J. Six te Amsterdam.

1888.

L'art antique égyptien dans le Musée de
Leide. - Actes du VIIe Congrès intern. des
Orientalistes. Sect. égypto-africaine, p.
47.
Nieuw ontdekte muurschildering in de
St. Pieterskerk te Leiden. - Hand.
d.M.d.N.L. 1888.
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Tapijtwerk van Daniel en Urbain
Leymers. - Aldaar.
Dirk van Wassenaar, † 5 Maart 1465,
begraven in de St. Janskerk te Utrecht. Aldaar.
Eene tentoonstelling van portretten uit
het begin onzer jaartelling. - Nederl. Spec.
No. 29.
Geloftesteen aan de godin Hludana
gevonden in 1888 te Beetgum in
Friesland. - Versl. en Meded. d.K. Ac. v.
Wetensch.
Kano te Kolderveen. - Hand. d.M.d.N.L.
1889.

Verslag over de verhandeling van Dr. C.
Leemans: ‘Grieksche Opschriften uit
Klein-Azië’. - Versl. en Meded. d.K. Ac.
v. Wetensch.
Pieter Verbrugge. - Hand. d.M.d.N.L.
Uddel en Uddeler Heegde door Dr. W.
Pleyte, A. van den Bogert en H.
Bouwheer, Barneveld.
Over den oudst bekenden Egyptischen
cilinder. - Versl. en Meded. d.K. Ac. v.
Wetensch.
La théorie de l'Enseignement de l'écriture
et de la lecture à l'école normale des
Institutions d'écoles enfantines.
Expressément rédigé pour l'Exposition à
Paris.
Prambanan.

1890.

Geschichte der Holländischen Baukunst
von G. Galand. - Recensiert von W.
Pleyte.
De Canon van Polukleitos. - Ned.
Spectator, No. 10.
Claes van Leiden. - Hand. d.M.d.N.L.
Heilig huisje aan den Moezel. - Aldaar.
Zur Geschichte der Hieroglyphenschrift
von Dr. W. Pleyte. Nachdem
Holländischen von Carl Abel. Leipzig.
Le Naja. - Proceed. of the Soc. of Biblical
Archaeology.
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1891.

Schenkingsoorkonde van Sehele uit het
18de jaar van koning Tosertasis. - Versl.
en Meded. d.K. Ac. v. Wetensch.
Egypte. - Volksalm. uitg. d. de Maatsch.
tot nut v.h. Algemeen.

1893.

Levensbericht van Paulus Du Rieu Jr. Levensber. v. de Maatsch. d. Ned.
Letterk.
Arabische munten in Nederland. - Hand.
d.M.d.N.L.

1894.

Levensbericht van Mr. Jacob Dirks. Levensber. v.d. Maatsch. d. Ned. Letterk.
Levensbericht van C. Leemans. - Jaarb.
d.K. Ak. v. Wetensch.

1895.

Vóórhistorische bronzen voorwerpen,
gevonden bij Schoonebeek in Drenthe. Handel. d.M.d.N.L.

1896.

Iets over de oude brug te Zuilichem. Versl. en Meded. d.K. Ac. v. Wetensch.

1902.

Levensbericht van C.M. de Jong van
Rodenburg. - Levensber. d.M.d.N.L.
Dwelling-houses in Egypt. - Proceedings
of the Soc. of Biblical Archaeology.
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Levensbericht van Jhr. Mr. J.K.W. Quarles van Ufford.
Mijn begin zij een captatio benevolentiae; niet zoo zeer en niet alleen gericht tot the
gentle reader, als wel aan de nagedachtenis van hem over wien een enkel woord
voor de Levensberichten der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te mogen
schrijven ik mij een voorrecht acht.
Toen ik hem, wiens levensbericht ik nu sta te geven, leerde kennen, was ik nog
een jongeling: hij betrekkelijk reeds een grijsaard. En al heeft hij bewezen, dat op
den 90sten Psalm uitzonderingen bestaan - dat neemt niet weg dat verschil in leeftijd
voldoende verontschuldiging moet zijn, waar een jongere eene levensschets van een
zooveel ouderen staat te geven.
Jhr. mr. Jacob Karel Willem Quarles van Ufford werd den 22sten Mei 1818 geboren,
als zoon van Jhr. P.P. Quarles van Ufford en H.J.L.W. Baronesse Collot d'Escury.
Zijn vader was toen ontvanger der belastingen in Rijswijk: in 1820 was hij dit te
Loosduinen: in 1828 te Dordrecht: en in 1835 te 's-Gravenhage.
Het is niet ondenkbaar, dat deze verplaatsingen des vaders op de ontwikkeling
van den zoon van invloed
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zijn geweest: een invloed die zich mogelijk eerst later heeft geopenbaard. Niets toch
werkt meer opvoedend dan een verwisseling van ‘stad en land’. Wat hiervan zij, het
feit valt te constateeren dat Quarles zich reeds in zijn jeugd onderscheiden heeft als
iemand, voor wien het didicisse fideliter artes etc. niet te vergeefs geschreven was.
Talrijk zijn de prijzen door hem zoowel aan het gymnasium te Dordrecht als aan
dat te 's-Gravenhage behaald: en ook al betroffen die prijzen dikwijls de natuurkundige
wetenschappen, zoo ligt het voor de hand dat iemand van zijn kunde met een diploma
van 's-Gravenhage's gymnasium magna cum laude de academische gradus ad
parnassum (zinspeling op de geestige teekeningen van Jhr. Mr. Victor de Stuers)
kon opgaan, en van dezen later, na jaren van ernstige studie, als Dr. in het Romeinsch
en hedendaagsch recht - wederom met den hoogsten lof - kon afdalen tot het
marktplein van het leven: het leven, dat door Goethe de tegenstelling der grauwe
theorie genoemd is.
Zijne dissertatie: De vi rationum externarum in domesticam patriae nostrae
conditionem inde a controversia Magnae Britanniae cum coloniis suis Americae
septentrionalis, usque ad foedus nostrum cum Francia d. 10 Novembr. 1785. - deze
dissertatie komt mij voor een dagteekening te zijn niet enkel in onze academische,
maar ook in onze koloniale literatuur.
Niet ten onrechte zegt Mr. N.P. van den Berg (De Economist, 1902, blz. 265) dat
deze dissertatie kan beschouwd worden ‘als een inleiding .... tot de tallooze geschriften
die hij later aan de bespreking van koloniale aangelegenheden wijden zou’.
Quarles deed, wat ieder jeugdig Hagenaar in zijn tijd deed - en ook nu nog doet na zijn promotie: hij liet
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zich inschrijven als advocaat bij den Hoogen Raad der Nederlanden. Heeft hij
belangrijke civiele processen gewonnen? Heeft hij kunnen ‘afdingen’ op door het
Openbaar Ministerie geëischte straffen? Al dit ligt in het duister. Maar wel kan
geconstateerd worden, dat in dezen zijnen advocatentijd de eerste vruchten zijn gerijpt
aan den boom zijner veelschrijverij. Deze uitdrukking is natuurlijk niet in malam
partem bedoeld.
Omstreeks 1848 schreef Quarles politieke artikelen in couranten, met name in de
Arnhemsche Courant en de Nieuwe Rotterdamsche Courant1. Hij zelf zegt van deze,
in een nagelaten geschrift, genoemd: ‘Schets eener inleiding tot de posthume uitgave
mijner opera omnia’: ’ .... het droeg (nl. de strekking dier artikelen) te zeer den
stempel van dien wilden tijd, behandelde te zeer uitsluitend vragen van den dag, om
nu nog eenige belangstelling te kunnen inboezemen. Ik was toen een opgewonden
jongmensch, in de eerste dagen na de Februariomwenteling van 1848 zelfs
republikeinsch gezind; een der meest warme Thorbeckianen, zoolang Thorbecke
geen minister was, getuige onder meer mijn artikel in de Arnhemsche courant van
5 Maart 1848: ‘Waarom maakt de Heer Thorbecke geen deel uit van het Ministerie?’
In de laatst aangehaalde zinsnede schijnt eenige tegenspraak te liggen. Een
schijnbare tegenspraak, die mogelijk door hetgeen volgen zal kan worden opgehelderd.
In 1850 werd Quarles tot adjunct-commies aan het Ministerie van Binnenlandsche
Zaken benoemd. Thorbecke was toen Minister. Zie ik juist, dan schijnt de nadere
kennismaking met dien staatsman voor Quarles teleurstelling te hebben opgeleverd.

1

Ook schreef hij in dien tijd artikelen in Themis en het Weekblad van het Recht.
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Alvorens hiervan iets te zeggen moet ik de aandacht vestigen op iets, dat opnieuw
bewijst hoe juist de uitspraak van den Prediker is: ‘dat er niets nieuws is onder de
zon’.
Tegelijk met Quarles werden tot adjunct-commies nog twee Jonkheeren benoemd,
waaronder zijn neef Jhr. Mr. J. Quarles van Ufford. Het is nog niet zoo heel lang
geleden, dat ‘heeren met twee namen’ als tot niets nut zijn gebrandmerkt. Welnu,
iets dergelijks geschiedde ruim een halve eeuw geleden. Zoo op eens drie Jonkheeren,
heeren ‘met twee namen’ aan één Ministerie benoemd! Dat was toch te bar. Die
benoemingen werden in sommige bladen heftig gecritiseerd. Quarles zelf zegt er
van, in zijn nagelaten papieren: ‘nog herinner ik mij veler verbazing, dat de zoogen.
democraat, republikein Thorbecke drie jonkheeren te gelijk aan zijn departement
verbond’.
Inde irae. Gelukkig bleken niet alle Nederlanders zoo bekrompen als deze
‘Junkerfresser’. Ten minste de Hoogleeraar Tydeman nam het in het Handelsblad
van 11 Februari 1850 althans voor Quarles op. Hij verdedigt hem tegen verschillende
aanvallen: noemt hem een man ‘van doorzigt en kunde’, moedig en ferm van karakter.
En diens academisch proefschrift zegt hij een zeer goede historisch-politieke
dissertatie te zijn.
Aanvankelijk moet het tusschen den Minister - die, als Professor, Quarles' promotor
was geweest - en den nieuwen adjunct-commies ‘boter tot den boôm’ geweest zijn.
Langzamerhand schijnt in die verhouding verandering te zijn gekomen. Quarles zegt
er van, in zijn reeds genoemde ‘Schets’: ‘Ik meen te mogen zeggen .... geheel
Thorbecke's vertrouwen te hebben genoten, tot dat een hevig geschil mijne positie
aan B.Z. goeddeels van aard
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deed veranderen’1. Dat hevige geschil schijnt de druppel te zijn geweest die den
emmer deed overloopen. De verwijdering is waarschijnlijk langzamerhand ontstaan,
zooals 't wel meer in de verhoudingen des levens voorkomt. Intusschen meen ik te
mogen zeggen, dat een opdracht van Thorbecke niet vreemd is geweest aan het
ontstaan van het geschil. Die opdracht bestond in - mirabile dictu - de verdediging
van Thorbecke's denkbeelden, wetsvoorstellen en plannen: anoniem aan dagbladen
ingezonden. Zoo had hij de sterk aangevallen ‘armenwet’ in ingezonden stukken in
de Nieuwe Rotterdamsche Courant, te verdedigen.
Dit pleiten voor Thorbecke's regeeringsbeleid, aanvankelijk zonder veel animo
ondernomen, schijnt hem later toch te hebben tegengestaan. Dit althans is de indruk,
dien men uit zijn nagelaten papieren ontvangt. In den beginne ging het nog: ‘ik
beschouwde’ - schrijft hij - ‘die artikelen in zekeren zin niet als mijn privé-werk,
maar als een deel van het geheime kabinetswerk, ook omdat ik soms moest verdedigen
wat tegen mijne overtuiging streed’.
Maar op den duur ging het toch niet. Reeds à propos van de ‘armenwet’ ontstond
eenige wrijving. Ziehier wat Quarles er van zegt:
‘Toen Thorbecke mij had opgedragen zijne zoo sterk aangevallen armenwet te
verdedigen, had ik hem dadelijk gezegd te vreezen, dat die verdediging wel wat zwak
zou zijn, daar ik gaarne erkende er te veel overhelling tot Staatszorg in te vinden,
wat tegen mijne oeconomische overtuiging streed.’ Ook schijnt hem gehinderd te

1

Op een andere plaats in de ‘Schets’ spreekt hij van Thorbecke's ‘minder aangename vormen’.
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hebben, dat Thorbecke zoo goed als geen notitie van zijne artikelen nam: dit blijkt
uit het vroeger aangehaalde manuscript1.
Maar vooral had Quarles er bezwaar in, artikelen in bedoelden geest - nl. ter
verdediging van Thorbecke's politiek - te schrijven voor het ‘Zondagsblad’. De
redenen dezer antipathie vind ik niet aangegeven; in de ‘Schets’ deelt Quarles enkel
mede, dat hij Thorbecke ‘eerbiedig te kennen [gaf] dat [hij] niet met de redactie van
dat blad in aanraking verlangde te komen’. Toch schreef hij eenige artikelen voor
dat blad, over alles en nog wat2 Klaarblijkelijk was Thorbecke's stijfhoofdigheid
grooter dan de zijne.
Een enkele maal intusschen verzet Quarles zich. Hij had nl. - in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant van 17 Juli 1850 - eene beoordeeling gegeven van ‘Het
Koloniaal monopoliestelsel’, door D.C. Steyn Parvé. Thorbecke was daarover
allesbehalve gesticht. Maar Quarles, daarover onderhouden, antwoordde: ‘dat hij
voor zich koloniale zaken als neutraal gebied meende te mogen beschouwen, waarover
hem 't schrijven vrijstond’.
Ik heb bij deze quaestie een oogenblik stil gestaan, niet alleen tot verklaring van
de kentering in de meening van den ‘Thorbeckiaan’ Quarles, maar ook omdat het

1

2

Hij oppert zelfs den twijfel of Thorbecke ze wel ooit alle gelezen heeft. ‘De eenige satisfactie,
die ik er van had’ - vervolgt Quarles - ‘was dat Groen van Prinsterer in de Nederlander zei,
dat die artikelen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant de beste waren, die voor de wet waren
geschreven’.
Bedoelde serie van ingezonden stukken verscheen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van
19, 22, 23 en 30 Juni: en van 2, 14, 15, 20 en 21 Juli 1852.
O.a.: Over de benoeming van burgemeesters ten plattelande; over het hernieuwd uitstel van
de bijeenkomst der Staten-Generaal; over het afnemen van examens door de geneeskundige
Commissie.
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mij niet onbelangrijk voorkwam op eenige tot nu toe aan het publiek onbekende
eigenaardigheden van den liberalen Minister Thorbecke de aandacht te vestigen.
Zelfs de meest ‘reactionaire’ minister zou er op dit oogenblik niet aan denken de
‘openbare meaning’ door ambtenaren van zijn ministerie te laten ‘bewerken’1.
Intusschen Thorbecke ging; en Quarles bleef. In 1855 werd hij tot commies
bevorderd: hij bleef werkzaam aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken tot
1857, in welk jaar hij tot hoofdcommies aan het Ministerie van Koloniën werd
benoemd.
Het schijnt voornamelijk aan zijn academievriend Keuchenius2 te danken te zijn
dat Quarles van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken naar het Ministerie van
Koloniën is overgegaan. Waarbij natuurlijk ook rekening gehouden moet worden
met de omstandigheid, dat Quarles zich reeds sedert verscheidene jaren met koloniale
politiek had onledig gehouden. Verschillende oorzaken hadden daartoe meêgewerkt.
Wekte Indië reeds daarom zijne belangstelling op, omdat twee zijner broeders daar
vertoefden - de eerste aanleiding tot zijne indologische studiën schijnt zijne intimiteit
met den zeeofficier en bekenden cartograaf P. Baron Melvill van Carnbee geweest
te zijn. Door dezen kwam Quarles in aanraking met den niet minder bekenden von
Siebold. Het moet

1

2

Thorbecke schijnt ook reden gehad te hebben, zich over Quarles te beklagen. Mogelijk ging
het ‘hard tegen hard’. Quarles althans heeft geweigerd 's Ministers redevoeringen ‘uit te
werken’. De stenographie in het Parlement verkeerde toen in den staat van embryo; en er
was voor een ambtenaar toen veel meer aan vast dan nu, daar hij nu eenvoudig de
stenogrammen van ministerieele redevoeringen heeft na te zien. Zie ik wel, dan is deze
weigering de naaste oorzaak van het ‘hevig geschil’, daareven gememoreerd.
Destijds waarnemend Secretaris-Generaal aan het Ministerie van Koloniën.
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dezen heeren eene teleurstelling zijn geweest, dat Quarles te vergeefs door hen is
aangezocht, zich aan het door hen in 1845 opgerichte tijdschrift Le Moniteur des
Indes te verbinden.
Ook andere koloniale specialiteiten hebben zijne aandacht en belangstelling bij
Nederlands overzeesche bezittingen bepaald: van Hoëvell, Steyn Parvé, van
Herwerden, om enkelen te noemen. Quarles zelf geeft nog eene andere reden voor
zijne belangstelling in onze koloniën aan; hij schrijft (in de ‘Schets’) zich tot koloniale
studiën aangetrokken gevoeld te hebben, omdat de verschilpunten welke de partijen
op koloniaal gebied (destijds) verdeeld hielden, van heel wat meer beteekenis waren
dan die, waarover hier te lande zoo fel werd getwist.
Aan het Ministerie van Koloniën werd Quarles terstond ‘met belangrijke
werkzaamheden’ belast. Op deze mededeeling volgt in het nagelaten manuscript een
woord, waardig te prijken boven den ingang van ‘'s Lands Vergaderzaal’: ‘Ik leerde
er ook kennen, wat uit een gouvernementeel oogpunt te zeggen was voor maatregelen,
welke ik, als behoorende tot het veelal met halve kennis beoordeelende publiek,
vroeger had afgekeurd’.
Quarles moet wel, aan het Departement van Koloniën werkzaam, blijken van talent
hebben gegeven - anders zou hem toch zeker niet door den Minister Rochussen in
1859, het voorstel zijn gedaan, hem tot ministerresident en consul-generaal in Japan
‘te laten benoemen’1.

1

Curieus is, als bijdrage tot de kennis van toenmalige toestanden, wat Quarles omtrent de
voorwaarden eener eventueele benoeming op een nagelaten ‘kattebelletje’ meêdeelt:
‘Verbintenis voor 5 jaar.
Vrije passage uit en thuis; desverkiezende per mail.
Som voor uitrusting: overname van meubelen, enz.
Toezegging na 5 jaar van pensioen of wachtgeld.
Geen verbod van handeldrijven, hoewel niet verkieslijk.
Eén maand verlof op Java.
Geen Japansch compliment’.
Jammer dat Quarles het bedrag van zijn eventueel tractement niet aangeeft.
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Familieomstandigheden evenwel deden hem van dit - naar hij 't noemt - ‘vleijende
voorstel’ afzien. De redenen waarom hij tot dit besluit kwam, eeren zijn karakter en
vooral zijn hart.
Zoo bleef hij dan werkzaam aan het Ministerie van Koloniën - tot hij, van 1860-61,
eene reis naar Java ondernam. ‘Buiten bezwaar van 's Lands Schatkist’ - vind ik
dienaangaande aangeteekend. Een volkomen overbodige aanteekening, naar 't mij
voorkomt.
Van die reis deelde hij eenige ervaringen mede in zijne ‘Indrukken van Java
medegebragt’1.
Het is geene geringschatting van deze pennevrucht, wanneer ik mij bepaal tot de
opmerking dat wat hetgeen Quarles daarin betoogde, thans kan worden genoemd
‘ein überwundener Standpunkt’. De quaesties, over welke men zich destijds in Indië
warm maakte, ook door Quarles in zijne brochure behandeld, zijn nu uitgemaakt.
Hetzelfde zou kunnen worden gezegd van zijn Open brief aan Jhr. Mr. W.F. Gevers
Deynoot: ‘Wat is voor Nederlandsch-Indië noodig?’2 Toch komt mij deze ‘open
brief’ belangrijker voor dan zijn ‘indrukken’.
Vermeldenswaard schijnt mij hier de reden waarom hij, hoewel ambtenaar aan
Koloniën, tot de publicatie van zijn ‘open brief’ meende te mogen overgaan. Omdat,
dus schrijft hij, ‘in den toestand waarin wij verkeeren door op dit oogenblik eigenlijk
geen Minister

1
2

's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1862.
's-Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1863. Zie de Economist van 1902, II, p. 267. Prof. Veth
gaf in de Gids van 1864 een waardeerende critiek van deze brochures.
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van Koloniën te hebben1, ik ..... niet kan worden gezegd de verwaandheid te hebben,
aan den Minister lessen of wenken te willen geven. Ik weet niet hoe lang dat interim
zal duren en wil mij daarom zooveel mogelijk haasten dit schrijven gedurende dat
interim - een tusschentijdvak waarin natuurlijk geen maatregel van eenig belang zal
worden genomen - het licht te doen zien’. Hij had zich nl. sedert zijn plaatsing aan
het Ministerie van Koloniën onthouden van over koloniale politiek te schrijven:
waarover te schrijven hij reeds in 1848 begonnen was. Dat hij zijne betrekking aan
Binnenlandsche Zaken daarmede niet onvereenigbaar achtte, hebben we hiervoor
gezien. Maar hij is er zich wel van bewust - dit blijkt uit zijn ‘Schets’ - dat, eenmaal
aan 't Ministerie van Koloniën geplaatst ‘[zijn] vrijheid om te schrijven over koloniale
zaken natuurlijk heel wat minder zou worden’.
Intusschen - het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In hetzelfde jaar (1863) waarin
hij zijn ‘open brief’ het licht deed zien, verscheen ook zijn eerste ‘Koloniale Kronijk’,
in het bekende tijdschrift de Economist, opgericht door Mr. J.L. de Bruyn Kops.
Gedurende bijna veertig jaren was Quarles een getrouw medearbeider van dat
tijdschrift. Nog in 1901 bracht de toen 83-jarige grijsaard zijn laatste ‘kroniek’ zelf
naar den uitgever. Welk een verbazende massa van studie en geduld in die kronieken
gecondenseerd is, daarop hoop ik later te wijzen. Ik vestig hier alleen de aandacht
op de omstandigheid, dat na het verschijnen van de tweede ‘Kronijk’ (Sept. 1863)
de anonymiteit t e g e n o v e r d e n M i n i s t e r v a n K o l o n i ë n werd opgeheven.
De toenmalige Minister

1

De Minister van Financiën G.H. Betz was van 4 Januari tot 2 Februari 1863 Minister van
Koloniën ad interim.
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Fransen van de Putte, was met de eerste ‘Kronijk’ zeer ingenomen, en schreef
daaromtrent aan een lid der Eerste Kamer, dat zij ‘bijzonder goed en juist’ was. Deze
informeerde toen voor den Minister bij den Heer de Bruyn Kops, wie de
Kronijkschrijver was. Of deze de informatie verstrekt heeft, blijkt niet. Het is niet
gewaagd te veronderstellen dat de Heer de Bruyn Kops niet ‘uit de school geklapt’
heeft - maar dat Quarles, na ontvangen bericht van zijn redacteur, proprio motu den
sluier der anonymiteit (tegenover den Minister) heeft laten vallen1.
Dat Quarles over koloniale zaken in de Economist schreef, schijnt hem door
opvolgende Ministers niet te zijn euvel geduid. Hij kreeg geen réprimande - zooals
indertijd van Thorbecke - en bleef zijn arbeid aan het Ministerie rustig voortzetten,
na in 1865 tot Referendaris te zijn benoemd. Of hem die arbeid, en vooral de critiek
daarop, altijd evenveel voldoening opleverde? Dit staat te bezien.
Uit een manuscript getiteld: ‘Waarom ik mijn ontslag nam als Referendaris bij het
Ministerie van Koloniën’ blijkt dat hij, naar zijne meening althans, nog al eens
tegenwerking ondervond: hij klaagt daarin over ‘onaangename behandeling’ aan het
Departement en over onvriendelijke bejegening door den Secretaris-Generaal. Ook
schijnt hij in dien tijd lijdende te zijn geweest2.
Al deze omstandigheden kunnen er toe bijgedragen

1

2

Deze bijzonderheid ontleen ik aan nagelaten papieren van Quarles. Daarin wordt een Heer
Muller als het Kamerlid in quaestie genoemd. Dit kan niet juist zijn; want het klopt niet met
de gegevens in het voortreffelijke boek van den Heer J. Boudewijnse verstrekt: daarin wordt
alleen H. Muller Szn. als lid der Eerste Kamer van 1881 tot 1888 vermeld.
Hij klaagt over slapeloosheid en hartkloppingen. Dit was in 1871. Dertig jaren later schreef
hij nog een uitvoerige Koloniale Kroniek.
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hebben, dat hij in 1871 min of meer ‘militant’ tegenover den Minister van Bosse
optrad. Er was onder de dii minores aan het Departement een ‘promotie’ geweest.
Maar van de onder Quarles ressorteerende ambtenaren had er geen in de bevordering,
atqui ergo in de verhooging van tractement mogen deelen. Quarles diende hierover
28 Juni 1871 bij den Minister zijn beklag in en zeide op dien grond - de
achteruitzetting van de onder hem ressorteerende ambtenaren - zijn ontslag te zullen
aanvragen. Den dag daarna werd aan den Koning het verzoek om ontslag ingediend:
en den 30sten Juni reeds had hij 't Ministerie verlaten.
Spoediger kon 't al niet. Met een rechtsterm noemt men dit ‘op korten termijn’.
Intusschen, al kan ook het hiervoor genoemde tot zijn irascibiliteit hebben bijgedragen,
de naaste aanleiding eert Quarles' karakter. Er zullen weinig referendarissen gevonden
worden die hunne positie, ter wille van hun ondergeschikte ambtenaren, willen
opofferen1
Met zijn ontslag eindigt zijn ambtelijke loopbaan. Maar niet zijne werkzaamheid;
hij kon zich nu, met des te meer ijver - na een verblijf van drie maanden in Engeland
tot herstel van gezondheid - wijden aan de zaken die hem lief waren: de koloniale
aangelegenheden. Had hij van belangstelling in deze reeds vele jaren vroeger blijk
gegeven - van 1848 tot 1853 schreef hij over koloniale onderwerpen in het Algemeen
letterlievend Maandschrift - de reeks van artikelen in de Economist leggen er een
schitterend getuigenis van af2.

1
2

Ik maak natuurlijk het voorbehoud, dat de mededeelingen van Quarles juist zijn. Er is geen
reden er aan te twijfelen - maar ik heb geen andere ‘bron’.
Dat zijne verdiensten in deze werden gewaardeerd, blijkt wel hieruit, dat hij herhaaldelijk
bestuurslid was zoowel van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, land- en volkenkunde
van Nederlandsch-Indië, als van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap.
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Over deze wil ik nu iets zeggen.
Wat bij het bestudeeren zijner koloniale kronieken - door Fransen van de Putte in
een particulier schrijven dd. 11 April 1868, een nuttig vademecum genoemd - in de
eerste plaats treft, is Quarles' belezenheid en nauwgezetheid.
Hij was gewoon - na 1871 natuurlijk - van 9 uur 's morgens tot 's namiddags 3 uur
zich aan lectuur en aan 't maken van aanteekeningen te wijden: ongerekend nog de
avonduren. Men kan zich voorstellen welk een voorraad van aanteekeningen, welk
een stof voor artikelen Quarles bij dergelijke nauwgezette en geregelde studie moet
hebben bijeengegaard. Fransen van de Putte, zelf toen een grijsaard, maar nog vol
levenslust en levensmoed, schreef in 1900 aan den toen bijna 82-jarigen Quarles:
‘Wanneer ik naga, wat door U moet gelezen worden, alvorens tot het schrijven eener
kroniek over te gaan, dan verwonder ik mij over, en bewonder ten zeerste uw werklust
en uw werkkracht: mogen wij er nog lang de bewijzen van genieten’. En wat heeft
Quarles, na gelezen te hebben, moeten schrijven! Vele zijner kronieken - vooral de
eerste - zijn boekdeelen op zich zelf; en de latere hebben den omvang eener flinke
brochure. Zijn laatste kroniek (1901) beslaat 40 blz. 8o.1.
Van zijne belezenheid en nauwgezetheid zou een ‘slang’ sprekend Amerikaan
zeggen: ‘carry me home to die’. Nog in 1881 tobt hij er over dat in een in 1860 van

1

Aanvankelijk werden de kronieken zeer compres en met kleine letter gedrukt: zij hebben
dan ook, exceptis excipiundis, den omvang van een deel der Tauchnitz-editie.
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zijne hand verschenen opstel zooveel drukfouten voorkomen1. Het ‘Jaarboek van het
Mijnwezen’ besprekend, doet hij van eenige kennis van mineralogie en geologie
blijken2. Het beleid van den Minister Fransen van de Putte beoordeelend, beroept hij
zich op eene uitlating van Thiers in het Fransche Parlement3. Hindert hem de
onaangename toon van een recensent, dan geeft hij hem, met de woorden van den
bekenden criticus Jules Janin, een vermaning4. Het bevreemdt hem dat Prof. Veth toen nog aan het Athenaeum te Amsterdam - niets schijnt af te weten van het bestaan
van ‘le Moniteur des Indes’5. Het verwondert hem, dat Prof. Kan in het artikel
‘Borneo’ voor de Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (op zich zelf is dat artikel
een boekdeel) ‘eenige belangrijke artikelen over Borneo heeft onvermeld gelaten’.
A propos van artesische putten verwijst hij naar een artikel in de Revue Maritime et
Coloniale6. Junghuhn's overlijden besprekende, toont hij van de nieuwste literatuur
over kina op de hoogte te zijn7. Van een dissertatie: ‘Die Oro- und Hydrographie
Sumatra's nach dem Standpunkte unsrer heutigen Kentnisse’ heet het: ‘daarin worden
eenige bekende werken niet vermeld’. Aan het Indisch Genootschap - se posant en
Parlement sur le petit-pied’, zegt Quarles ondeugend - houdt hij als voorbeeld voor
la Société des Economistes te Parijs, die ‘ook vergadert, ook discutieert, maar geene
voorstelling van moties toelaat’8.
Doch genoeg voorbeelden: ‘Claudite jam rivos pueri’.
Laat ik nu trachten iets te zeggen over de koloniale

1
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Econ. Januari 1881.
Econ. November 1874.
Econ. Juni 1866.
Econ. Mei 1864.
Letterk. Maandschr. van 1848.
Econ. November 1874.
Econ. Juli 1864.
Econ. Mei 1864.
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kronieken die Quarles gedurende bijna veertig jaren voor de Economist geleverd
heeft.
Eerst open ik een tusschenzin.
Uit het voorafgaande is gebleken dat, althans den Minister van Koloniën de
schrijver dier koloniale kroniek niet lang onbekend bleef. Doch gelijk het meer gaat,
het publiek schijnt al spoedig geweten te hebben wie de anonyme berichtgever over
koloniale zaken in de Economist was. Quarles zelf heeft daartoe bijgedragen; immers
hij schrijft: ‘zelf liet ik toch meer en meer doorschemeren wie de kroniekschrijver
was’1. Ook in Indië was men er van op de hoogte: getuige een vlugschrift van Mr.
N.P. van den Berg (den tegenwoordigen president der Nederlandsche Bank) gericht
tegen eenige niet malsche opmerkingen van Quarles aan het adres van een adres van
Bataviaasche ingezetenen. De Heer van den Berg intusschen vergist zich, waar hij
meent ‘niet geheel onschuldig’ te zijn aan de redenen, waarom Quarles met de
anonymiteit brak2. Het antwoord op Mr. v.d. Berg's vlugschrift verscheen in de
Kroniek van Juli 1875 - maar reeds in Maart 1875 had Quarles voor de eerste maal
zijne kroniek onderteekend. Dit deed hij, naar hij zelf schrijft in de Kroniek van Juli
d.a.v., omdat hij zich ‘heel wat aanmerkingen veroorloofde, tegen het Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen gericht’.
Nu iets over Quarles als koloniale kroniekschrijver. Wat hij beoogde te zijn vindt
toelichting in den aanhef zijner eerste kroniek:
‘Wie in dezen tijd, in de laatste jaren mogen we gelukkig zeggen, eene koloniale
kronijk van Nederland

1
2

Econ. Maart 1875.
Econ. 1902, II, 269.
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schrijft, zou veel moeten spreken over onze parlementaire discussiën, over de stukken,
tusschen de regering en de Staten-generaal gewisseld. Meer en meer toch nemen die
discussiën en die wisseling van stukken in omvang en belangrijkheid toe. Meer en
meer treedt het besef op den voorgrond, dat de koloniale aangelegenheden in het
openbaar, ten aanhoore der natie moeten worden behandeld en dat slechts eene
voortdurende bespreking daarvan in den boezem der volksvertegenwoordiging kan
uitwerken dat deze en door haar de natie regt leere kennen wat reeds zoolang veler
belangstelling opwekte en aller belangstelling behoorde op te wekken’1.
Hij stelt zich dan ook voor de lezers van de Economist op de hoogte te houden
van wat er op het gebied der koloniale politiek te vermelden valt; of - om zijn eigen
woorden te bezigen - te vermelden ‘een en ander dat in de laatste maanden op
koloniaal gebied voorviel’2. Zoo zijn dan ook zijne eerste kronieken Chronica in den
waren zin des woords. Na eenige jaren intusschen worden de kronieken meer en
meer boekbeoordeelingen; wat de schrijver zelf heeft gevoeld, daar sedert 1871 zijne
kroniek als bijschrift heeft ‘Koloniale litteratuur’.
Nu dient erkend dat in de eerste jaren van zijn optreden als kroniekschrijver,
Quarles ruimschoots gelegenheid en aanleiding had, zich met koloniale politiek bezig
te houden. De koloniale quaestie was ‘de spil geworden waarom de Nederlandsche
staatkunde zich bewoog’ -3 en het ligt dus voor de hand dat de koloniale kroniek-

1
2
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Econ. April. 1863.
Econ. December 1863. De Kronieken verschenen van 1863 tot 1867 in het ‘Bijblad’ van de
Economist: daarna in de Economist zelf: om de eenvoudige reden dat het Bijblad ophield te
bestaan.
Mr. W.J. van Welderen Baron Rengers, Schets eener parlementaire geschiedenis van
Nederland sedert 1849, I, 307.
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schrijver zich met de brandende vraagstukken van den dag bezig hield in een tijdperk,
dat ik ergens de Sturmund Drangperiode in onze koloniale staatkunde heb genoemd1.
Quarles geeft dan ook in dien tijd uitvoerige overzichten van en beschouwingen over
de quaesties van den dag: de ‘comptabiliteitswet’, de ‘agrarische wet’, de ‘suikerwet’
en tutti quanti. Ook geeft hij, terwijl deze quaesties hangende zijn, uitvoerige
uittreksels uit de officieele stukken betreffende het toenmalige negende hoofdstuk
der Staatsbegrooting. Merkwaardig steekt bij het toen vrij onbevangen uitspreken
zijner meening omtrent de strekking van Indië betreffende wetsontwerpen, het
voorbehoud af, dat hij later maakt - bijna een apologie - als hij bij toeval een
onderwerp bespreekt, dat de koloniale politiek raakt. Toch kan van hem gezegd
worden wat hij zelf in een boekbeoordeeling schrijft: ‘ ‘geen politiek is het
wachtwoord’, zegt de schrijver in de inleiding’. Men begrijpt lichtelijk dat hij zich
daaraan niet al te ernstig houdt’2.
Wat nu te zeggen van de denkbeelden van Quarles op koloniaal gebied? Zij
behooren niet tot de Letterkunde als zoodanig; uitvoerige uiteenzetting er van zou
mogelijk niet huius loci zijn. Maar een enkel woord moge ik er toch aan wijden.
Ronduit gezegd: na nagenoeg alle zijne geschriften te hebben doorgelezen - wat
Robertus Nurks van zijne medepassagiers zei, is hierop niet van toepassing - na, als
ik het zoo mag noemen, het gelezene te hebben gedigereerd: dan staat mij nog geen
helder beeld voor den geest van hetgeen de denkbeelden van Quarles op koloniaal
gebied waren. Ik moge dat met een enkel woord
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Ind. Gids 1896, I 478.
Econ. Juli-Aug. 1875.
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toelichten - een toelichting waarbij ik mij ‘handicapped’ gevoel, daar Quarles in
latere jaren zich over de koloniale politiek zoo goed als niet heeft uitgelaten.
Het komt mij voor dat hij weifelde in zijn opinies. Dit behoeft nog geen gevolg
te zijn van zwakheid: het kan voortkomen uit een critisch gevormden geest, die het
vóór en het tegen eener regeling dadelijk overziet. Een enkele maal ook kan van een
gewijzigde meening sprake zijn, gevolg van opgedane ervaring. Ik denk hier aan
hetgeen hij schreef over de bemoeienis van het Parlement met de Indische begrooting,
op twee verschillende tijdstippen, nl. in 1867 en in 1882. In eerstgenoemd jaar was
de comptabiliteitswet nog niet zoo heel lang in werking: en met velen van zijn tijd
- daaronder ook staatslieden die, tegenover Indië althans, alles behalve ‘conservatief’
waren - met velen zijner tijdgenooten en geestverwanten had Quarles een zwaar
hoofd in de steeds verder reikende bemoeienis van het Parlement met de Indische
zaken1. Hij meent (in 1867) dat die bemoeienis ‘noodwendig er toe moet leiden den
constitutionelen regeringsvorm bij velen meer en meer in discrediet te brengen, de
parlementaire inmenging speciaal in koloniale zaken eene belemmering, een bepaald
kwaad, een onding te doen heeten’2.
Gaf ik toe aan het duiveltje der ironie, dat mij allerlei ondeugende dingen inblaast,
ik zou dan kunnen uiteenzetten hoe staatkunde en geschiedenis niet anders dan in
een cirkel rondloopen. De zonen der liberalen, die een

1
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Het is bekend, dat ook Keuchenius geen bepaald voorstander der comptabiliteitswet was.
Belangstellenden moge ik verwijzen naar mijn Karakterschets van dien staatsman, opgenomen
in de Indische Gids, 1896, I.
Econ. Dec. 1867.
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halve eeuw geleden de comptabiliteitswet verdedigden, keeren zich nu tegen hunne
vaderen: niettemin beschouwen zij zich even liberaal als zij die hun voorgingen.
Doch dit is niet van deze plaats.
Quarles dan, in 1867 nog al erg tegen bemoeienis van het Parlement met de Indische
begrooting gekant, toornt in 1882 tegen hen, die bedenkingen tegen die bemoeienis
doen rijzen. Hij wil niet getornd zien aan het door de Grondwet aan de
Volksvertegenwoordiging gegeven recht zich met Indische aangelegenheden te
bemoeien - de Ministers zouden anders te willekeurig kunnen worden1.
Een ander voorbeeld.
Verwacht Quarles, in 18632, van de toepassing der beginselen eener liberale
koloniale politiek niet ‘die vreeselijke gevolgen’ die daarvan worden voorgespiegeld
- een ‘batig slot’ meent hij kan daarmede wellicht bestaanbaar zijn - in 1875 zegt hij
van zich zelf: ‘ik [heb] altijd tot de liberale koloniale partij, tot de bestrijders van de
batigslot-politiek, van het cultuurstelsel in zijn overdreven toepassing behoord’3.
Ook schreef hij in 1867 .... ‘Dat ongelukkige batig slot, men weet het, heeft in Indië
ontzettend veel kwaad bloed gezet.... Werd nu bepaald dat Indië .... jaarlijks een vaste
bijdrage, voor immer vastgesteld, in de [Nederlandsche] schatkist zou storten .... aan
al die beschuldigingen kwame voor immer een einde’4.
Is Quarles geen voorstander van het ‘batig slot’ - hij is 't zeer zeker van een ‘vaste
bijdrage’. Gelijk trouwens de liberalen van zijn tijd algemeen van meening waren.
Het ging in dien tijd niet om de vraag: zal Nederland baten uit Indië trekken? maar
om deze: wie
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Econ. Dec. 1882.
Econ. Sept. 1863.
Econ. Juli-Aug. 1875.
Econ. Dec. 1867.
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zal de baten uit Indië trekken, de Nederlandsche schatkist, of de Nederlandsche
handel en nijverheid? Herhaaldelijk spreekt Quarles over die ‘vaste bijdrage’ zijne
meening uit: hij meent zelfs dat Nederland r e c h t heeft op een bijdrage uit
Nederlandsch-Indië. Hij is dan ook geen beslist tegenstander van het cultuurstelsel,
en spreekt open uit, dat ‘het kultuurstelsel, welke ook zijne menigvuldige gebreken
mogen zijn, millioenen schats onder den inlander heeft verspreid’1.
Dit alles neemt niet weg, dat Quarles, ettelijke jaren later, in het zich toeeigenen
der ‘indische millioenen’ iets misdadigs ziet. Hij gaat niet zoo ver als sommige
fanatici: is met den toenmaligen Minister Cremer van oordeel dat ‘practische politiek
vereischt rekening te houden met in vroegere perioden bestaan hebbende toestanden
en destijds gehuldigde denkbeelden’ - maar spreekt toch van de voor Nederland door
Indië opgebrachte millioenen als van iets, dat ‘een dertigtal jaren geleden werd
m i s d a a n ’2.
Dit is nu wel niet een wegwerpen van ‘oude plunje’ - deze aan het Nederlandsche
ghetto ontleende uitdrukking is langzamerhand een parlementair adagium geworden
- maar het moet den onbevangen lezer toch treffen, dat zelfs een scherpzinnig en
over 't algemeen onpartijdig beoordeelaar als Quarles niet altijd rekening heeft
gehouden met een ander adagium: ‘qu'il faut juger les faits d'après leur date’.
Quarles weifelde in zijn opinies omtrent koloniale politiek, zeide ik daareven. Een
weifeling, gevolg van zijn critischen geest, van de hem verleende gave, als in één
oogopslag de licht- en de schaduwzijden eener bestaande
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Econ. Juli 1864.
Econ. Oct. 1900. Ik s p a t i e e r .
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of eener voorgenomen regeling te kunnen overzien. Als pièce justificative van deze
mijne opvatting moge ik het volgende citaat geven uit de Koloniale Kroniek van Mei
1864, waarin van de Indische ‘Comptabiliteitswet’ toen juist aangenomen, sprake
is:
‘Wij komen er gaarne voor uit, dat, terwijl we nimmer het grondwettig bezwaar
van velen hebben kunnen deelen, en steeds meenden dat de praktische of
administratieve bezwaren slechts tot last en omslag aanleiding zouden geven, de
politieke bezwaren, welke onmiskenbaar aan de vaststelling der Indische begrooting
bij de wet verbonden zijn, bij ons zoo zwaar wogen, dat we, hoezeer ook in 't algemeen
geneigd aan de inmenging der wetgevende magt in koloniale aangelegenheden eene
groote uitbreiding te zien geven, ons gelukkig achtten in deze zaak geene beslissende
stem te behoeven uit te brengen. De overtuiging dat het goede eener inmenging der
wetgevende magt het mogelijk kwade daarvan, in 't algemeen gesproken, verre
overtreft; dat de openbare zaak in 't openbaar behandeld moet worden; dat beter
contrôle op het beheer der Indische geldmiddelen, dat zoo gewigtig onderdeel der
staatsfinanciën, noodig is en dat beheer niet langer door den Minister van Koloniën
alléén gevoerd en gecontroleerd tevens moet worden; de meening, dat de vaststelling
der Indische begrooting bij de wet eer bevorderlijk dan nadeelig zijn zal voor de
vastheid van ons stelsel van bestuur in Indië; de herinnering, dat de Staten-Generaal,
waar het koloniale kwestiën gold, reeds meermalen het: dans le doute abstiens-toi,
hebben toegepast en dat er dus gegronde hoop bestaat dat hunne bemoeijenis met de
details der koloniale huishouding niet overdreven zijn of tot overijlde besluiten leiden
zal: Ziedaar eenige der argumenten die ons waarschijnlijk vóór
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hadden doen stemmen. Maar de vrees dat de Kamers toch soms met halve kennis
belangrijke kwestiën zullen beslissen en, de ondervinding immers bewijst het, van
vele zaken partij-kwestiën zullen maken; de herinnering aan het misbruik, dat soms
van het regt van amendement werd gemaakt; de beduchtheid, dat bij velen inderdaad
het Staatsbelang enkel zal zijn het belang der Nederlandsche schatkist; dat, wat men
ook zeggen moge van de verantwoordelijkheid van den Minister alléén, bij verwerping
van de Indische begrooting ook dikwerf de Gouverneur-Generaal zal worden
getroffen; deze en andere overwegingen zouden ons welligt weêr hebben doen
aarzelen. Intusschen de wet is er en van harte wenschen we dat zij tot heil van
moederland en koloniën moge strekken’.
Het zou mij niet moeilijk vallen deze aanhaling met ettelijke te vermeerderen; ik
bepaal mij tot deze - ook uit zelfbeperking. Veilig kan men hier zeggen, al geldt het
hier geen crimen: ‘ab uno disce omnes’.
Alle koloniale onderwerpen te bespreken, over welke Quarles zijn licht liet schijnen,
is niet doenlijk. Hun naam is Legio. Wie kennis heeft genomen van zijn geschriften
moet eenvoudig verstomd staan over zulk een graphisch vermogen. Ook hier
verloochent zich het bloed niet. Quarles stamde af van John Quarles, achterneef van
Francis Quarles, den Engelschen dichter, wiens ‘Emblems’ ook nu nog populair zijn.
Dezen noemt een biograaf: the most voluminous writer of his day1. Ik aarzel niet deze
qualificatie ook op Quarles toe te passen. Om nu even bij koloniale onderwerpen te
blijven:

1

Emblems, Divine and Moral, by Francis Quarles, London, William Tegg, 1866, blz. XVIII
van de inleiding (memoir).
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Hij spreekt herhaaldelijk over de financieele politiek van Nederlandsch-Indië; geeft
evenzoo dikwijls zijne meening over den Atjeh-oorlog; heeft zijne denkbeelden over
de ontwikkeling van Sumatra; maar vergeet daarbij niet zijn blik over vreemde
koloniën te laten gaan, werken over Britsch-Indië critiseerend, en beschouwingen
over Australië en Nieuw-Zeeland gevend. Dat hij de opium-quaestie bespreekt; dat
hij een woord heeft over het landrente-onderzoek; dat hij de Atjeh-politiek niet
onbesproken laat; dat hij, althans in zijne latere jaren, een warm voorstander der
Christelijke zending was - cela va sans dire. Ditzelfde zou men kunnen zeggen van
zijne chronica over de opleiding van de Oost-Indische ambtenaren en over de
particuliere landerijen op Java handelend. Maar - om beredeneerde overzichten van
de verslagen der Bataviaasche Kamer van Koophandel te kunnen geven; om
eventueele verbeteringen van havenwerken te kunnen bespreken; om een woordje
te kunnen meêpraten over de regeling van het muntwezen, en over de spoorwijdte
van de spoorwegen op Java - daartoe moet men in zekeren zin een omnis homo zijn1.
In zijne studie over Potgieter spreekt Busken Huët van de struisvogelingewanden
van een geboren bibliophaag; al zou ook Quarles met dezen vergeleken kunnen
worden, ik ontleen liever een beeld aan den dichter, die Vossius bezong:
‘Al wat in boecken steeckt is in dat hooft gevaren’.
Zeker is het dat er weinig onderwerpen zijn over welke Quarles zich niet heeft
uitgelaten; ook over onderwerpen

1

Van zijn geduld en veelzijdigheid gaf Quarles blijk door de samenstelling van eene lijst van
Academische verhandelingen over koloniale onderwerpen, in 1880 opgenomen in de
‘Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië’. Een vervolg op deze
lijst verscheen in 1898.
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die de koloniale politiek niet raken. Voor ik over deze iets ga zeggen moet ik even
de aandacht vestigen op een uitlating van Quarles over Suriname, veertig jaren
geleden nêergeschreven, wel waard in de herinnering te worden teruggeroepen, nu
deze kolonie met ieder jaar hooger eischen gaat stellen aan de financieele draagkracht
van het moederland. De uitlating is te vinden in de Economist van Juli 1864 en luidt:
‘Het is bekend dat er in 't algemeen in Suriname gebrek is aan arbeiders en dat
zonder zeer groote vermeerdering van dezer aantal, aan de kolonie niet de
ontwikkeling kan worden gegeven, waarvoor zij vatbaar is.
‘Wij beweren, dat zoo in Suriname de ondernemingsgeest, de energie heerschte,
waarvan de vrienden dier kolonie zoo gaarne bewijzen zouden willen zien .... van
de zijde der kolonisten zelven ernstiger pogingen moeten worden aangewend om in
de behoefte aan vermeerdering van arbeidende handen te voorzien, dan men thans
ziet aanwenden’.
Ook hier zou ik aan het reeds opgeroepen duiveltje der ironie kunnen toegeven.
Intusschen bepaal ik mij er toe te zeggen, dat de aangehaalde woorden van Quarles
even goed in 1904 als in 1864 konden geschreven zijn.
‘Plus ça change, plus c'est la même chose’ geldt ook hier.
Wat nu te zeggen van de verschillende onderwerpen door Quarles besproken, die
geen betrekking hebben op de Nederlandsche koloniën? Er een overzicht van te
geven is, ik zal niet zeggen ondoenlijk, maar zou toch de perken van een
levensbeschrijving als deze te buiten gaan. Ik moet mij daarom tot een korte - en
onvolledige - opsomming er van beperken.
Quarles schreef zoo wat over alles. Sociale vraagstukken
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hebben zijn aandacht en belangstelling. Hij leidt ons in Twenthe in; laat ons kennis
maken met Schulze-Delitzsch, ‘der werklieden vriend’; deelt bijzonderheden mede
over philanthropische instellingen in Engeland; licht zijn lezers in omtrent de
arbeidersquaestie, en de niet minder urgente der arbeiderswoningen; geeft een beeld
van den ‘Oranjebond van Orde’ en zijne stichtingen. Ook op het gebied der
staathuishoudkunde weet hij zich te bewegen als iemand die er thuis is. Het terrein
der internationale politiek laat hij evenmin onbetreden. Hij stelt belang in kunst en
wetenschap, welker beide muzen hij met hartstochtelijken ijver vereert. Hij heeft
‘une prise de bec’ met Jhr. Mr. Victor de Stuers over de restauratie van dure
gebouwen. Als een der meesterstukken van Frans Hals op 't punt staat van een
Hollandsch hofje naar het schilderijen-kabinet van een semitischen millionair te
verhuizen, dan springt hij, par manière de dire, uit zijn vel1. Een zaak, die hem zeer
ter harte gaat, is de vraag: waar zal het Rijks Ethnographisch Museum ten slotte
belanden? Hij is daarvan zoo vervuld, dat hij niet alleen in talrijke dagbladartikelen
daarover schrijft; niet alleen het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap en het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Nederlandsch-Indië, door adressen, in de zaak zoekt te betrekken; maar ook door
requesten over deze aangelegenheid, de aandacht en de instemming van den
Haagschen Gemeenteraad en van de Tweede Kamer tracht te verkrijgen. Het
merkwaardigste nog wel is, dat Quarles, toen de quaestie van het Ethnographisch
museum nog

1

Het betrof den verkoop van de ‘Emerentia’ in het Hofje van Beresteyn te Haarlem. De
schilderij is ten slotte toch naar het buitenland verkocht. De Nederlandsche Spectator van 8
Januari 1876 en 16 December 1882.
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volstrekt niet ‘brandend’ was, reeds voor een overplaatsing naar de Hofstad heeft
gepleit. Namelijk in 1876. Toen heeft hij uitgegeven Herinneringen uit Scandinavië;
herinneringen aan het in 1875 te Stockholm gehouden archaeologisch congres, aan
hetwelk Quarles deel nam. Deze zeer merkwaardige studie hier te ontleden en te
bespreken is niet doenlijk; toch moge ik, in dit verband, de aandacht op de navolgende
zinsnede vestigen: ‘Ongerijmd zou het beweren zijn .... dat die collectiën in Leiden
behooren te blijven als hulpmiddelen bij het daar gegeven onderwijs. Het is
overbekend, de Heer de Stuers constateerde het ook in zijn ‘Iteretur decoctum’, dat
zij schier nimmer door hoogleeraren of studenten worden bezocht’.
Hiermede meen ik voldoende voorbeelden te hebben gegeven om aan te toonen hoe
veelzijdig ontwikkeld Quarles was1. En dan is er nog zooveel van zijne pen, dat
nimmer gepubliceerd werd en waarschijnlijk nooit gepubliceerd zal worden. De hem
verstrekte overdrukken zijner koloniale kronieken zijn vol van kantteekeningen;
soms ook zijn er vellen vol aanteekeningen tusschen gevoegd. Van zijn werkkracht
en ‘Ausdauer’ is het bijna onmogelijk zich een juist denkbeeld te vormen. Niet vele
jong gepromoveerden zullen er toe komen, na een Latijnsche dissertatie geschreven
te hebben, nog tot eigen vermaak en stichting ‘Annotationes in Dissertationem’ op
te teekenen. En wie zou, in onzen haastigen en gehaasten tijd, er aan denken uit een
geschiedkundig werk een ‘Table Chronologique’ af te schrijven, hande-

1

De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden bezit - naar
Dr. S.G. de Vries mij mededeelde - niet minder dan 137 overdrukken van artikelen van zijn
hand. Deze verzameling is nog volstrekt niet compleet.
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lend over de Fransche Revolutie - van 4 Mei 1789 tot 10 November 1799 - gedurend
welk tijdvak elken dag iets te vermelden viel? Het manuscript zou, gedrukt, eenige
boekdeelen vormen.
Den raad, hem destijds door zijn oud-oom Baron Collot d'Escury van Heinenoord
gegeven, heeft Quarles klaarblijkelijk trouw opgevolgd - nl. om nooit te lezen zonder
een potlood in of bij de hand1. Hij heeft nagelaten een soort van encyclopaedie - die
hij Omniana noemt - waarin hij aanteekeningen en opmerkingen over het door hem
gelezene verzamelde. Het zijn zes groote boekdeelen. Bovendien heeft hij kans
gezien, in acht deelen, verschillende gegevens bijeen te zamelen over
staathuishoudkunde, statistiek en politiek, in hoofdzaak de koloniën betreffende2.
Aan iemand, die zooveel heeft geschreven, moet wel eens een ondoordacht woord
uit de pen gevallen zijn: een woord dat, zonder zoo bedoeld te zijn, anderen noodeloos
kwetst. Nu is 't merkwaardig op te merken dat, met het toenemen in leeftijd, bij
Quarles het strijdzuchtige in zijn geschriften afneemt. Voor mij persoonlijk is het
doorlezen zijner geschriften een revelatie geweest. Ik had nooit gedacht, dat deze
kalme zachtmoedige grijsaard in zijne jonge jaren zoo heftig heeft kunnen zijn. En
het curieuse is, dat hij zelf niet altijd voelt hatelijk te zijn3.

1

2
3

Deze oud-oom, die lid en Voorzitter der Tweede Kamer en Curator der Leidsche Hoogeschool
geweest is, was ook een veelschrijver. Hij wist zeven boekdeelen te vullen met mededeelingen
over ‘Hollands roem in kunsten en wetenschappen’.
In zijne ‘Omniana’ geeft hij ook aanteekeningen over theologische en godsdienstige
onderwerpen.
Naar aanleiding van de aftreding van den Minister Fransen van de Putte schrijft hij een
waardeerend woord over diens voortvarendheid en energie. Intusschen geeft hij, in een noot,
een citaat van Thiers, dat den door hem geprezen bewindsman niet anders als ‘la flèche du
Parthe’ kan zijn voorgekomen. Want op niemand anders dan op den afgetreden Minister
kan slaan de laatste zinsnede der aanhaling: ‘Quant à l'esprit réformateur qui est pressé, qui
touche à tout à la fois et qui n'a qu'une seule solution, celle des idées en faveur, cet esprit-là
doit être suspect’. Econ. Juni 1866.
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‘Het wordt bedaardheid met de jaren
Wat woeste drift was in de jeugd’ -

in dit verband kan dit ook van Quarles worden gezegd Hij zelf is daarvan overtuigd:
immers in de reeds genoemde ‘Schets’ vind ik over zijn vroegere geschriften dit
oordeel: ‘veel daarvan zou ik in kalmer tijden, en op bezadigder leeftijd anders of
niet hebben gezegd’.
Nu had Quarles, in den aanvang althans, een rem - nl. den redacteur van de
Economist. In de afdrukken zijner koloniale kronieken vind ik herhaaldelijk de
bewijzen er van. Telkens vindt men, in zijne vroegere kronieken de veroordeelde
zinsnede in margine, met de bijvoeging ‘door Kops geschrapt’, dan wel een drukproef
ingelegd, waarop de niet toegelaten zin wordt aangegeven. Dat al of niet dulden van
een hatelijkheid door de Bruyn Kops zou op zich zelf al aanleiding kunnen geven
tot een psychologische studie; want er zijn nog genoeg vinnigheden ‘doorgelaten’,
en een enkele maal ook schijnt de redacteur de portée er van niet te hebben begrepen1.
Ik kan hierop niet verder ingaan: maar kan den indruk niet van mij afzetten, dat de
Bruyn Kops alleen die hatelijkheden schrapte, gericht tegen toenmalige liberalen.
Wanneer Quarles een venijnig woord heeft tegen den schrijver van een ‘Handboek
voor den Landbouw in Nederlandsch Oost-Indië’ - hij insinueerde dat de schrijver

1

Ik denk hier, e.g., aan de daareven aangehaalde, mogelijk onbewuste, hatelijkheid aan 't adres
van den Minister Fransen van de Putte.
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een Pharizeër zou zijn, pas moins que ça! - dan heeft de Bruyn Kops, deze hatelijkheid
schrappende, ons aller instemming en waardeering1. Maar het moet den onbevangen
lezer onbegrijpelijk zijn hoe een zinsnede, naar aanleiding van de, naar Quarles
meent, veranderde houding der liberalen ten opzichte van de ‘vaste bijdrage’ aan
Indië, wegens ‘hatelijkheid’ wordt geschrapt2.
Zoo moet het ook dienzelfden lezer een raadsel zijn, hoe de redacteur zijn
kroniekschrijver toelaat, een vinnigheid te zeggen aan 't adres van hen die Mr. N.G.
Pierson op een vergissing hebben betrapt. ‘We maken’ - schrijft Quarles - ‘slechts
pro memorie vermelding van den beruchten d en v strijd, waartoe Pierson's boek de
onschuldige aanleiding gaf; véritable tempête dans un verre d'eau, heerlijk, met
gretigheid aangegrepen middel voor den partijstrijd tot allerlei beschuldigingen en
insinuatien’. Hier is - ik zeg dit met gepaste vrijmoedigheid, immers een levensbericht
is geen lofrede - hier is Quarles bepaald onbillijk in zijn oordeel. Maar de Bruyn
Kops gebruikte ditmaal zijne redacteurschaar niet3.

1

2

3

Deze insinuatie - die had moeten voorkomen in de Economist van December 1865, blz. 397
- luidt:
‘Vreemd dat hij’ (de schrijver) ‘niet besefte dat de een of ander, bij 't lezen zijner woorden,
aan de gelijkenis van den phariseër en den tollenaar kon denken’.
Het betrof de bestrijding, ook door liberalen, van een wetsontwerp van den Minister van
Bosse tot regeling dier ‘vaste bijdrage’. Hier volge de door de Bruyn Kops geweerde zinsnede:
‘Maar er zij toch op gewezen dat die bestrijding, ook van liberale zijde, wel eenigszins
verrassend is, zoo men zich herinnert dat voor eenige jaren van die zijde, speciaal uit Indië,
het bepalen eener vaste bijdrage, zelfs tot een vrij wat hooger bedrag dan thans wordt
voorgedragen, als bijna het eenige wat Indië nog verlangde, werd voorgesteld’. Deze zinsnede
had moeten zijn opgenomen in de Economist van Maart-April 1879; maar werd door de
Bruyn Kops uit de drukproef geschrapt.
‘Het is echter waar dat door de aanzienlijke uitbreiding die de cultures sedert 1830 hebben
ondergaan, de bevolking op vele plaatsen zich menige geriefelijkheid moest ontzeggen’ aldus luidt bij van Deventer, ‘Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java’, een
zinsnede uit een rapport van den directeur der cultures Baud. In het rapport staat echter niet
door, maar voor. Dat is de beruchte d en v strijd van welken Quarles spreekt. Door deze
drukfout misleid, betoogde Mr. N.G. Pierson, dat het cultuurstelsel nadeeligen invoed op de
welvaart der Javanen had uitgeoefend. Voor litteratuur zie men het reeds genoemde werk
van van Deventer III 195: Busken Huët, Koloniale Vertoogen I 105; Mr. N.G. Pierson,
Koloniale Politiek blz. 1 der Voorrede: Jhr. mr. J. de Bosch Kemper, Geschiedenis van
Nederland na 1830 II, blz. 79 der letterkundige aanteekeningen.
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Niet vriendelijk en niet ad rem komt mij voor wat Quarles der Eerste Kamer toevoegt,
als deze zonder discussie het wetsontwerp betreffende den spoorweg
Samarang-Vorstenlanden aanneemt: ‘zonder discussie! De leden der Eerste Kamer
maakten zooveel haast naar hunne buitenverblijven terug te keeren, dat zij den
Minister niet eens in de gelegenheid stelden’ etc.1 Ook hier liet de Bruyn Kops zijn
schaar rusten.
Tegenover zijn van tijd tot tijd zich openbarende heftigheid steekt gemoedelijk af
zijn verhouding tot den redacteur van de Economist. Het spreekt bijna van zelf, dat
hij in wijzigingen, door den redacteur aan te brengen, had te berusten: deze zal zich
waarschijnlijk het recht van censuur wel hebben voorbehouden. Maar dat Quarles,
met zijn temperament, toelaat dat zijne kroniek door een toevoeging van de Bruyn
Kops wordt ontsierd - dit, om met Byron te spreken, ‘requires a saint to bear it’. En
dit is nog wel gebeurd toen hij pas aan de Economist was verbonden: toen Quarles
dus nog betrekkelijk jong was. De Kroniek van Dec. 1863 - de derde die Quarles
schreef - vangt aan met een geestdriftig woord over het toen pas gevierde vijftig-jarig
jubilé van Nederlands herwonnen onafhankelijkheid. Dit geeft de

1

Econ. Sept. 1863.
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Bruyn Kops aanleiding een gedicht van het genus citadel-poëzie (de Génestet noemde
het ‘watersnood-poëzie’) in de ‘Koloniale Kronijk’ in te lasschen. Op welke
voorwaarden ook Quarles zich aan de Economist moge verbonden hebben - zeker
kan daarin nooit zijn opgenomen geweest de conditie, dat de redacteur zich de vrijheid
voorbehield, door het invoegen van prulpoëzie de pennevruchten van den
kroniekschrijver te bederven. Quarles is, zich dit latende welgevallen, werkelijk
grootmoedig geweest.
Wat hiervan zij: had Quarles niet altijd zijne pen in bedwang; gaf hij een enkele
maal niet aan den toorn plaats1 - zoo blijft hij niettemin in mijne en zijner vrienden
herinnering leven als een grootmoedig, een weldenkend en weldoend man2.
Heeft hij zich een naam weten te maken als schrijver over koloniale onderwerpen:
heeft hij zijne tijdgenooten van de degelijkheid zijner studiën weten te overtuigen zijn grootste verdienste, ik zou willen zeggen zijn eerekroon, is zijn werkzaamheid
in 't belang van de ‘Maatschappij van Weldadigheid’. Reeds in 1847 gaf hij daarover
een uitvoerig verslag; dit verslag, hoewel mede door Dr. W.C.H. Staring uitgebracht,
is geheel van de hand van Quarles - hij deelt dit in zijn reeds aangehaalde ‘Schets’
mede3. Gedurende dertig jaren was hij

1
2

3

Rom. XII : 19.
‘Nimmer mag van deze stukken’ - bedoeld zijn onuitgegeven aanteekeningen van Quarles ‘eenig gebruik worden gemaakt, dat een ander in 't minst zou kunnen benadeelen’. Zoo luidt
het in zijn nagelaten papieren. Een voorwaarde die zijn karakter tot eer verstrekt.
Bedoeld verslag heeft tot titel: ‘De Koloniën der Maatschappij van Weldadigheid, in 1846,
beoordeeld door Dr. W.C.H. Staring, Lid der Commissie van Landbouw in Gelderland; van
de Haarlemsche Maatschappij van Wetenschappen, van het Genootschap ter bevordering
der natuurkundige wetenschappen te Groningen; van het provinciaal Utrechtsch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen en van het Genootschap voor Landbouw en Kruidkunde te
Utrecht; corresponderend Lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut; van de Maatschappij
van Nijverheid te Haarlem en van het Genootschap voor Tuin- en Landbouw te Dordrecht;
algemeenen secretaris der Geldersche Maatschappij van Landbouw’. Op dezen roman van
titels volgt dan bescheiden: ‘en Mr. J.K.W. Quarles van Ufford, Advocaat bij den Hoogen
Raad’. De opsomming van al die titels heeft waarschijnlijk Quarles van het vermelden van
zijn praedicaat afgeschrikt.
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- van 1878 af als voorzitter-commissaris - voor de belangen dier Maatschappij
werkzaam. Indien ooit ridderkruis is verdiend, dan is 't wel door Quarles geweest,
wiens verdiensten ten opzichte der Maatschappij van Weldadigheid door de Regeering
in 1893 werden erkend - toen hem de onderscheiding te beurt viel tot Ridder in de
Orde van den Nederlandschen Leeuw te worden benoemd.
Ik geloof hiermede een zoo getrouw mogelijk beeld te hebben gegeven van den man,
dien ik, voor zoover ik hem heb leeren kennen, altijd heb hooggeschat. Na een
welbesteed leven ontsliep hij den 9den Maart 1902, op bijna vier en tachtigjarigen
leeftijd. Lang en smartelijk lijden ging zijn doodsbed vooraf - een lijden door hem
met geloovige berusting gedragen. Indien hier van mij gevraagd werd, een grafschrift
te geven, zou ik niet anders kunnen doen dan verwijzen naar den tekst uit de Spreuken
van Salomo:
‘D e g r i j s h e i d i s e e n s i e r l i j k e k r o o n , z i j w o r d t o p d e n w e g
d e r g e r e g t i g h e i d g e v o n d e n ’.
O.J.H. VAN LIMBURG STIRUM.
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Lijst der geschriften uitgegeven door Jhr. Mr. J.K.W. Quarles van Ufford.
NB. De hier volgende lijst bevat slechts het voornaamste dat door den schrijver werd
in het licht gezonden. Om die niet te uitvoerig te maken zijn alle artikelen in dag- en
weekbladen, veelal onderwerpen van actueelen aard betreffende, weggelaten.
Evenmin zijn tal van kleine boekaankondigingen opgenomen.
Bij het beoordeelen van de opgave van boekbeoordeelingen mag niet vergeten
worden, dat sedert 1863 ongeveer elk werk van beteekenis op koloniaal gebied zijne
soms zeer uitvoerige vermelding placht te vinden in de Koloniale Kroniek.

I. A f z o n d e r l i j k e w e r k e n e n b r o c h u r e s .
Diss. hist. polit. inaug. de vi rationum externarum in domesticam patriae nostrae
conditionem inde a controversia M. Britanniae cum coloniis suis Americae
septentrionalis usque ad foedus nostrum cum Francia d. 10 Nov. Ao 1785. Lugd.
Batav. apud J.H. Gebhard & Soc. 1844.
Indrukken van Java medegebragt. 's-Gravenhage. M. Nijhoff 1862.
Wat is voor Nederlandsch-Indië noodig? Open brief aan mr. W.F. Gevers Deynoot.
's-Gravenhage. M. Nijhoff 1863.
Herinneringen uit Scandinavië. 's-Gravenhage. D.A. Thieme. 1876.
Een beroep op de Nederlandsche Maecenaten. 's-Gravenhage. M. Nijhoff 1881.

II. T i j d s c h r i f t -a r t i k e l e n .
a. Over Staatsrecht, Staathuishoudkunde, Statistiek.
De beoefening der Statistiek. - Alg. Letterl. Maandschrift 1850.
Gelukkige werking van eene vrijzinnige handelswetgeving. - De Recensent 1852.
Toenemende beoefening der Staathuishoudkunde in Nederland. - Gids 1854.
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Heeft de onderdaan eener onzijdige mogendheid, die oorlogsschade heeft geleden,
regt op vergoeding? - Themis 1863.
Over handelsstatistiek - Economist 1889.

b. Over Armenzorg. Sociale vraagstukken.
Over de inrigting en het nut der Maatschappijen van Voorzorg, Ziekenbussen,
Begrafenisfondsen, enz. - Tijdschrift voor het Armwezen 1854.
Een kijkje in Twenthe. - Economist 1871.
Schulze-Delitzsch der werklieden vriend. - Aldaar 1883.
Een drietal philanthropische instellingen in Groot-Brittannië. Aldaar 1872.
Iets over arbeiderswoningen. - Aldaar 1873 en 1888.
Eene fabrieksschool. - Aldaar 1876.
De arbeidersquaestie enz. - Aldaar 1886.
De Oranjebond van Orde en zijne stichtingen. - Aldaar 1896, 1897 en 1898.

c. Levensberichten.
P.J.B.C. Robidé van der Aa. - Levensberichten v.d. Maatsch. d. Ned. Letterk. 1886/7.
Mr. J.L. de Bruyn Kops. - Aldaar 1888/9.
Ter herinnering aan dr. G.A. Wilken. - Tijschrift Aardr. Gen. 1891.
In memoriam dr. T.C.L. Wijnmalen en dr. Julius Jacobs. - Aldaar 1895.

d. Over Koloniale aangelegenheden.
Koloniale kroniek. Koloniale literatuur. - Economist 1863 tot 1901. 92 nummers.
De openbaarheid in koloniale aangelegenheden. - Alg. letterl. Maandschrift 1848.
Over het koloniaal Monopoliestelsel. - Gids 1851.
Europeesche kolonisatie in Ned.-Indië. - De nieuwe Recensent 1858.
Een woord over koloniaal beheer. - Economist 1872.
Herziening der Indische comptabiliteitswet. - Aldaar 1873.
Nog iets over Europeesche kolonisatie in de tropen. - Aldaar 1891.
De Residentiekaarten van Java. - Indische Gids 1885.
Academische verhandelingen over koloniale onderwerpen. - Bijdragen v. Taal-,
Land- en Volkenkunde v. N.-I. 1880 en 1898.
Steenkolen-ontginning en spoorweg-aanleg op Sumatra. - Economist 1872.
Is afvoer der Ombiliën-kolen oostwaarts in den eersten tijd denkbaar? - Aldaar
1884.
Staats- of particuliere exploitatie der Indische spoorwegen. - Aldaar 1887.
De Ombiliën-kolen. - Aldaar 1897.
Question de délimitation dans l'île de Borneo. - Annales de l'extrème Orient et de
l'Afrique 1889.
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e. Suriname.
Afschaffing der slavernij in Ned. West-Indië. - Recensent 1854.
Nog iets over de voorstellen der Staatscommissie. - Tijdschrift voor de afschaffing
der slavernij 1857.
Onderzoekingen in Nederl. West-Indië. - Tijdschr. Aardr. Gen. 1885.
Reis van de Oostenrijksche korvet Zrinyi naar West-Indië.-Aldaar 1889.
Is emigratie van Nederlandsche landbouwers naar Suriname gewenscht? Economist 1893.
Europeesche kolonisatie in de tropen en ontginning van Suriname. - Aldaar 1897.
Surinaamsche aangelegenheden. - Aldaar 1898.
De stoomtram naar het Lawagebied en andere Surinaamsche aangelegenheden. Aldaar 1900.

f. Engelsch Indië.
Indische producten op de Londensche tentoonstelling. - Economist 1862.
Een regeeringsverslag over Britsch-Indië. - Aldaar 1874.
Europeesche kolonisatie in de tropen. - Aldaar 1896.
Cochinchina in 1873. - Aldaar 1874. 2 nummers.

g. Japan. - Oranje-Vrijstaat. - Amerika. - Australië.
De handel op Japan. De Japansche Muntquaestie. - Aldaar 1860.
De schorsing van den Japanschen handel. - Aldaar 1860.
Wie sloot het eerst een handelsverdrag met Japan. - Bijblad v.d. Econ. 1860.
Iets over den Oranje Vrijstaat. - Economist 1873.
Financieele toestanden der Vereenigde Staten van Noord-Amerika. - Aldaar 1876.
Florida, het Italië der Vereenigde Staten. - Aldaar 1885.
Engelands Australische koloniën. - Recensent 1850.
Het nieuwste werk over Australië. - Economist 1874.
Eene reizigster, die wat te zeggen heeft. - Tijdschrift Aardr. Gen. 1884.

III. B o e k b e o o r d e e l i n g e n en a a n k o n d i g i n g e n o.m. van de
navolgende werken:
a. Staatsrecht, Staathuishoudkunde, Statistiek.
Beschouwingen over de wijze van regeling der zamenstelling en der bevoegdheid
van den Raad van State. - Themis 1848.
T.M.C. A s s e r . Verhandeling over het staathuishoudkundig begrip van waarde.
- J.F.B. B a e r t . Adam Smith. - Aldaar 1859.
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S. M u l l e r F z n . Mare clausum. - Aldaar 1873.
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J.G. P a t i j n . De malaise en het protectionisme. - Economist 1888.
H.J.A. M u l d e r . De Raad van State. - Themis 1889.

b. Koloniale onderwerpen.
A.V. M i c h i e l s . Moet Ned. O.-I. in N.O.-I. autocratisch of constitutioneel geregeerd
worden. - Alg. letterl. Maandschrift 1849.
J.v.d. B u r g . Wenken aangaande Nederlands Oost-Indische bezittingen. - Aldaar
1849.
H.J.J.L. d e S t u e r s . De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter Westkust
van Sumatra. - Aldaar 1850.
G. L a u t s . Balie en de Balieneezen. - Aldaar 1850.
A.A. v a n V l o t e n . Proeve van een Ontwerp van Wet op het beleid der Regeering
in N.-I. - R.W.J.C. B a k e . Een woord over de nieuwe regeling van het bestuur van
Ned.-Indië. - De Recensent 1851.
W.R. Van Hoevell. Reis over Java, Madura en Bali. - Aldaar 1852 en 1855.
J.F.G. B r u m u n d . Indiana. - Aldaar 1854.
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië. 3e deel no. 2 en 4.
- Alg. Konst- en Letterbode. 1855.
P.J. Ve t h . Borneo's Westerafdeeling. - Aldaar 1854 en 1857.
Va l e n t i j n 's Oud- en Nieuw Oost-Indien, uitgegeven door S. K e y z e r . - Aldaar
1855 en 1858. - Recensent 1855 en 1856. - De Nieuwe Recensent 1858.
W.L. d e S t u r l e r . Het Palembangsche gebied. - Recensent 1856.
E.A.J. F r a n c i s . Iets over de particuliere landerijen bewesten de rivier Tjimanok.
- Themis 1869.
C.B.H. v o n R o s e n b e r g 's Nieuw-Guinea. - Bijdragen v. Landen Volkenk.
v.N.-I. 1872.
L y c k l a m a à N i j e h o l t . Voyage en Russie, au Caucase et en Perse, dans la
Mésopotamie, le Kurdistan, la Syrie, la Palestine et la Turquie. - Economist 1873.
J. d e L o u t e r . Handleiding tot de kennis van het Staats- en administratief recht
in Ned.-Indië. - Indische Gids 1884.
M.T.H. P e r e l a e r . De Spoliatie. - Themis 1885.
C.F. S c h o c h . De heerendiensten op Java en Madura. - Aldaar 1892.
F.S.A. d e C l e r c q en J.D.E. S c h m e l t z . Nieuw-Guinea. - T h o m s o n . British
New-Guinea. - Tijdschrift Aardr. Gen. 1893.
M. B u y s . Twee jaren op Sumatra's Westkust en andere werkjes. - Aldaar 1893.
F.S.A. d e C l e r c q . Ethnographische beschrijving van de West- en Noordkust
van Nederl. Nieuw-Guinea. - Economist 1893.
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Levensbericht van Hendrik de Jager,
5 November 1834-7 Juni 1903.
Ik heb het voorrecht niet gehad mijn vriend de Jager van jongs af te kennen. Toen
ik met hem in aanraking kwam, was hij reeds een stevige veertiger. De donkere,
golvende haren, die de lijnen van zijn breed en sprekend gelaat omlijstten, waren al
duchtig aan het grijzen. Het moeilijke, maar toch ook veelszins zoo opgewekte
tijdperk van zijn leven, waarin hij, als eerste baanbreker van de nieuwe, godsdienstige
beginselen, deze voor de Brielsche gemeente van den kansel bepleitte, lag reeds
tamelijk ver achter hem. Menig jaar was ook verstreken sinds zich uit hem de
historicus was beginnen te ontwikkelen, die onvermoeid en met stalen vlijt de rijke
schatten van het Brielsche Archief doorzocht en reeds menige bijdrage en
verhandeling op het terrein der geschiedenis het licht had doen zien. Ook de dagen,
waarin een jongere zuster jarenlang zijne huishouding bestuurde, behoorden tot het
verledene en hadden voor een gelukkig huwelijksleven plaats gemaakt. Toen hij mij
den 13den Maart 1881 als zijn ambtgenoot in den predikdienst bij de Hervormde
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gemeente van Brielle inleidde, waren wij elkander nog nagenoeg vreemd.
Er zou uit dien hoofde voor mij reden hebben kunnen bestaan, om bezwaar te
maken tegen het schrijven van zijn Levensbericht, toen de vereerende uitnoodiging
van het Bestuur der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde daartoe tot mij
kwam. Eigenaardige moeilijkheden levert zulk eene taak op, als men daarbij moet
afgaan op mededeelingen van anderen en inlichtingen van elders. Evenwel, het
negental jaren, waarin ik dagelijks met de Jager in aanraking kwam, zijn vriendschap
in ruime mate mocht genieten en met zijn studie medeleefde, en de tijd, die volgde,
toen onze wegen zich scheidden maar onze sympathie niet verslapte en wij wederzijds
van elkanders arbeid op de hoogte bleven, hebben mijn schroom overwonnen en mij
vrijmoedigheid gegeven deze taak op mij te nemen. Indien er nog eenige aarzeling
in mij ware overgebleven, zij zou verdwenen zijn, nadat een der vrienden uit zijn
studententijd mij schreef: ‘Zorg maar voor een goed levensbericht over de Jager, hij
is het dubbel en dwars waard’.
Ik zal niet de eenige zijn, die deze loffelijke getuigenis ten volle beaamt. Want
met de Jager is een voortreffelijk mensch, een trouwhartig vriend en een degelijk
geschiedvorscher aan de zijnen en aan de maatschappij ontvallen. De volgende
levensschets moge daarvan een niet al te gebrekkig beeld teruggeven.
Hendrik de Jager zag den 5den November 1834 te Rotterdam het levenslicht als het
tweede van een negental kinderen, dat geboren werd uit het huwelijk van den
bekenden taalkundige Dr. Arie de Jager en Petronella Pelkman, een ouderpaar, dat
hij zijn levenlang met groote
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piëteit heeft vereerd. Het levensgroot portret van zijn vader hing in latere jaren boven
zijn eigen schrijfbureau en zag als het ware op den studie-arbeid van zijn zoon neer.
In 1847 tot het Erasmiaansch gymnasium in zijne geboortestad toegelaten, behoorde
hij weldra tot de beste leerlingen dier inrichting en doorliep geregeld alle zes klassen.
Meestal was hij bijna in alle vakken primus. Dr. Schneither, de rector, was een man
van veelzijdige kennis en een uitstekend docent, niet gemakkelijk voor al te woelige
en vooral voor weinig uitvoerende jongens, maar aan wiens juiste en dikwijls scherpe
opmerkingen over menschen en toestanden zijn leerlingen veel te danken hebben
gehad voor hun later leven. De Jager placht steeds met groote waardeering van hem
gewag te maken, evenals van den Heer Piaget, die niet alleen de Fransche letterkunde
voortreffelijk behandelde, maar ook de Algemeene geschiedenis op uitmuntende
wijze in de Fransche taal doceerde. Toch was er tijdens zijne gymnasium-jaren bij
den lateren historicus de Jager niets van eenige voorliefde voor geschiedkundige
studiën te bespeuren, een voorkeur, die zich trouwens eerst in een veel latere
levensperiode bij hem geopenbaard heeft.
In 1853 werd hij als student in de Godgeleerdheid aan de Hoogeschool te Utrecht
ingeschreven. In het woelige studentenleven bewoog hij zich echter maar weinig.
Niet beschikkende over onbeperkte middelen, bepaalde zijn omgang zich tot een
kleineren kring van vrienden, tot wie B.C. Moerkerk Boot, H. Timmers, J.J. van
Hille en F.H. Repelius gerekend mogen worden. Diepen indruk schijnt het toenmalig
onderwijs van de hoogleeraren in de Theologie niet op hem gemaakt te hebben, wat
vermoedelijk daaraan was toe te schrijven, dat de nieuwere inzichten op
godgeleerd-wetenschappelijk gebied gaande-
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weg meer belangstelling bij de Jager begonnen te wekken, dan daarvoor bij de
Utrechtsche faculteit der godgeleerdheid bevrediging te vinden was. In ieder geval
behoorde de hoogleeraar Bouman niet tot de voor hem meest sympathieken onder
zijne leermeesters en verbruide deze het bij den jongen de Jager geheel, toen hij, bij
het toenmaals gebruikelijke theebezoek naar zijn naam en woonplaats gevraagd
hebbende, zich hield of hij van Dr. de Jager nooit gehoord had en vrij onaardig zeide:
‘Welzoo uit Rotterdam! zeker koopman? en doet uw vader ook in krenten?’ Of de
Jager een trouw bezoeker der colleges is geweest, weet ik niet; maar bij Prof. Bouman
zal hij stellig wel eens hebben overgeslagen. Evenwel de Jager studeerde goed en
deed op tijd zijn examens. Den 7den October 1858 werd hij, na volbrachte studiën
aan de Academie, door het Provinciaal Kerkbestuur van Overijsel tot den
Evangeliedienst toegelaten. De notulen zeggen, dat hij een zeer gunstigen indruk
gemaakt en een loffelijk examen had afgelegd.
Reeds den 1sten December daaraanvolgende werd hij tot predikant te
Eemnes-Buitendijks beroepen en den 6den Maart 1859 als zoodanig door Dr. G. van
Gorkom, predikant te Eemnes-Binnen, bevestigd.
Het kerkelijk-godsdienstig leven zag er in die dagen heel anders uit dan
tegenwoordig. Er heerschte over het geheel in de gemeenten meer een bijbelsch dan
een leerstellig Christendom, al ontbrak het noch ter eenerzijde aan enkele meer
dogmatisch-rechtzinnige keurmeesters, noch aan den anderen kant aan dezulken, die
naar een meer vrijzinnige opvatting begonnen over te hellen. Maar over het algemeen
was, inzonderheid ten platten lande, de gehechtheid aan oude gewoonten en gebruiken
zeer groot. Ook de Jager heeft er te Eemnes kennis mede
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gemaakt. De menschen zongen er bij de godsdienstoefeningen nog niet anders dan
de Psalmen. Deels uit onkunde, deels uit verkleefdheid aan het oude, waren de
Evangelische gezangen bij de meeste parochianen contrabande. In zijn jeugdigen
ijver, maar, het moet gezegd worden, toch ook met groote bezadigdheid, besloot hij
reeds dadelijk bij zijn komst in de gemeente tot hunne invoering, en gaf, als dat zoo
bij het onderwerp zijner toespraak te pas kwam, een zorgvuldig uitgezocht gezangvers
op, waaruit, naar zijn innigste overtuiging, met geen mogelijkheid eenig venijn was
te zuigen. Maar geen opgegeven ‘liedeken’, zooals velen de Gezangen met minachting
betitelden, kon zoo gepast en zoo innig vroom van inhoud zijn, of een groot gedeelte
der kerkgangers zong niet mede. Sommigen bleven al spoedig geheel uit de kerk
weg. De predikant was door hen gewogen en te licht bevonden. Anderen sloegen
hunnen bijbel met een harden slag en kennelijk ontstemd toe, als een gezangvers was
opgegeven, of zagen daarbij den prediker met een verwijtenden blik aan, maar bleven
toch komen. Zij zouden het anders met den jongen prediker wel hebben kunnen
vinden. Het baatte weinig of deze al bij het bezoek zijner gemeenteleden het goed
recht van de zaak der Gezangen zonneklaar bepleitte. Een goed deel der gemeente
wilde van die ongeheiligde liederen, die in het geheel niet van koning David waren,
niets weten. Toch werd er wel een enkele door de Jager's bijzonderen tact van zijn
vooroordeel genezen. Een kleine episode, die daarvan kan getuigen, moge hier worden
ingelascht.
Een braaf oud vrouwtje, dat met een dochter samenwoonde, zong ook de gezangen
niet mede. Met droefheid zag zij telkens tot den leeraar op, als de gemeente werd
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uitgenoodigd weer een van ‘die liedertjes’, zooals zij zeide, aan te heffen. Het speet
haar zoo innig. Na enkele maanden trof haar een groote slag. Haar dochter kwam te
sterven en met haar dood scheen al het geluk uit het huisje dier oude gevloden. De
slag had haar verplet. Weenen kon zij niet. Versuft zat zij neer toen de jonge predikant
haar kwam bezoeken. Het waren eerst maar klanken, die hij haar toesprak; maar de
diepe droefheid van het zwaar beproefde vrouwtje gaf warmte en innigheid aan zijn
troostwoord, en toen hij daarbij ook de woorden: ‘Rust mijn ziel uw God is Koning,
- En verlang alleen naar God’ had aangehaald, begonnen de tranen te vloeien. ‘O
Dominee!’ zei ze, met gevouwen handen, ‘wat is dat dierbaar!’ De jonge leeraar
moest die woorden nog eens herhalen en nog eens, en ze voor haar uitschrijven. En
als hij nu dagelijks haar bezocht, wilde zij nog meerdere van die heerlijke liederen
hebben, die de Jager voor haar uitschreef, al zeide hij niet dat het die geminachte
Evangelische Gezangen waren. En toen zij van hem hoorde, dat hij ze uit een gedrukt
boek afschreef, vroeg zij of dat boek veel geld kostte. Toen heeft de Jager er haar
een gebracht, en zoo kwam zij er toe om ook troost te zoeken in de Evangelische
Gezangen.
Eemnes heeft de Jager niet lang mogen bezitten. De Brielsche kerkeraad had, na
het emeritaat van Ds. H. Ph. de Kanter in 1862, geheel in diens geest besloten een
man van vrijzinnige richting te beroepen. De keus viel op de Jager en den 24sten
Augustus van genoemd jaar sprak deze zijn eerste woord tot de gemeente aldaar. ‘En
de dertig jaren, welke hij te Brielle werkte’, - in dier voege schreef Mr. H. Ph. de
Kanter na de Jager's overlijden in het Brielsche Weekblad, - ‘zijn een stuk
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geschiedenis voor mijn geliefde geboortestad geweest, niet alleen op kerkelijk, maar
ook op maatschappelijk gebied. Als voorstander van de vrijzinnig-godsdienstige
beginselen stond hij onder zijn collega's gedurende de eerste vijftien jaren van zijn
verblijf te Brielle alleen. Wel is waar niet onder de allerongunstigste omstandigheden,
maar toch alleen. De oudste predikant Dr. N. van der Tuuk Adriani was volstrekt
niet militant aangelegd en bestreed de Jager niet. Zijn houding was voor den persoon
van den jongeren collega zeer sympathiek. En wat diens richting betrof, hij omhelsde
deze geenszins, maar stelde zich op het standpunt, dat vertolkt wordt door het beeld,
neergelegd in de gelijkenis van ‘het onkruid onder de tarwe’, waarin de Meester tot
zijn discipelen, die daartegen krachtig willen optreden, zegt: ‘laat ze te samen
opwassen tot den dag des oogstes’. Wel bevatte deze zienswijze alzoo eene
veroordeeling van de Jager's richting, maar de oudere collega verkondigde evenmin:
ik heb de waarheid alleen. Zijn tweede ambtsbroeder J. Post, was veel meer
geprononceerd orthodox en zag zich daardoor tusschenbeide gedwongen tot krachtiger
oppositie. Doch Post was ook onder de bekoring van de Jager's innemende
persoonlijkheid, en zoo liep alles vreedzaam, althans zonder ernstige conflicten
tusschen de collega's af’.
Inmiddels werkte de Jager met groote kracht voort. Zijn onmiskenbare gave van
spreken en de populaire toon, dien hij daarbij wist aan te slaan, openden de harten
en hoofden voor de nieuwere richting, die aan het opkomen was. Zijn glashelder
betoog, zijn dikwerf geestige manier van de dingen te zeggen zonder andersdenkenden
te kwetsen en vooral de innige overtuiging, die uit zijne woorden sprak, oefenden
steeds grooteren invloed uit. Er vormde zich rondom hem eene schare
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van trouwe volgers, die hem liefhadden en hoogachtten om zijn werk en zijn persoon
beide. Het zijn dagen van opgewekt kerkelijk leven geweest, die dagen van strijd
voor het goed recht der vrijzinnig-godsdienstige beginselen in de Brielsche gemeente,
wier aanhangers langzamerhand sterker werden in den kerkeraad en ten slotte de
meerderheid verkregen. Ook door zijn pen, welversneden als zij was, arbeidde hij
aan de zaak, die hij liefhad, en verscheidene artikelen van zijn hand zagen in de jaren
1867-1869 het licht in de populair-godsdienstige tijdschriften ‘de Opwekker’ en
‘Geloof en Leven’ onder redactie van J. van der Ven en H. Vrendenberg Cz. Zoo
was het aan zijn ernst, zijn ijver en bezadigdheid te danken, dat de kern der
vrijzinnigen gedurig grooter werd in de Brielsche gemeente en dat de kerkeraad sinds
1877, achtereenvolgens tot driemaal toe naast de Jager een tweeden vrijzinnigen
predikant beriep, terwijl hij zich tevens verdraagzaam genoeg betoonde om op
loffelijke wijze in de behoefte van het andersdenkende deel der gemeente te voorzien,
door voor de derde predikantsplaats een man van behoudende richting te beroepen.
Die kennelijke invloed op den gang van zaken in zijne woonplaats is niet alleen
de vrucht geweest van de wijze waarop hij zijn taak als predikant opnam en volvoerde.
Reeds enkele jaren na zijn komst te Brielle had men, en niet te vergeefs, een beroep
gedaan op zijn ijver en werkkracht ten nutte van onderscheidene belangen van meer
maatschappelijken aard. In 1866 nam hij zitting in het College van Curatoren van
het gymnasium en was hij daarvan eenige jaren secretaris en daarna president, totdat
deze inrichting van wetenschap in 1878 vervangen werd door een H.B. School met
driejarigen cursus. Ook nu werd de Jager benoemd in de voorloopige Commissie
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van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs te Brielle, doch hij wenschte geen verder
deel aan dit toezicht te hebben, nadat de school tot stand was gekomen. In hetzelfde
jaar 1866 nam hij ook zitting in de Cholera-commissie en later in die tot wering der
pokziekte, welke hem aanleiding gaf tot het in het licht geven van ‘Een woord voor
geloovigen, die bezwaar hebben tegen de vaccinatie’. Ook de plaatselijke Commissie
voor de Tentoonstelling te Amsterdam in 1869 vond hem bereid het secretariaat op
zich te nemen. In 1888 werd hij benoemd tot Regent van het Gast-, Proveniers- en
Ziekenhuis te Brielle, terwijl hij reeds in 1876 was opgetreden in het Bestuur van
het Asyl voor Oude Zeelieden. In 1890 belastte hij zich daarin met het Secretariaat
en na zijn vertrek uit Brielle, vier jaar later, werd hij, zooals de notulen zeggen ‘tot
aller blijdschap bij acclamatie tot voorzitter benoemd’, wat hij tot aan zijn dood is
gebleven.
In al deze betrekkingen betoonde de Jager zich een man, die met groote
nauwgezetheid de belangen der mede aan zijne zorgen toevertrouwde instellingen
behartigde en medeleefde met al wat de stad zijner inwoning betrof, deelend in haar
lief en leed, ijverend voor haar bloei en welzijn.
Zoo kwam het jaar 1872 in 't gezicht, waarvan de 1ste April de 300ste gedenkdag
zijn zou van de verovering van den Briel door de Watergeuzen. Die dag zou op
luisterrijke wijze worden herdacht. Alom in den lande zou die eerste stap op den weg
tot ons onafhankelijk volksbestaan worden gevierd, maar den Briel zou het middelpunt
zijn van dit nationale feest. De oude Geuzenstad zou het toonen dat zij er fier op was
‘de Eerstelinge der vrijheid’ te zijn geweest. En aan de voorbereiding daartoe nam
de Jager een zeer werkzaam aandeel. Er

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

158
kwam, - ik resumeer slechts in het kort, zonder alles op te halen wat er in den lande
te doen is geweest over de viering van dien Brielschen jubeldag, - er kwam een
Hoofdcommissie tot stand, waarin de Jager optrad als secretaris. Er werden plannen
gemaakt voor een blijvend gedenkteeken aan dit Bevrijdingsfeest, die ten slotte hun
beslag kregen in de stichting van een Asyl voor Oude Zeelieden en de plaatsing van
een monumentaal bronzen beeld op hardsteenen voetstuk, de Brielsche Waternimf
voorstellende, en van dezen arbeid kwam een goed deel voor de Jager's rekening.
Maar er moest ook overlegd worden op welke wijze de dag zelve op de meest gepaste
wijze in de Geuzenstad gevierd zou kunnen worden. En nu werd hem opgedragen
om eens in de oude papieren van het gemeente-archief na te sporen, hoe in 1772 de
viering van het 200-jarig feest van de inneming van den Briel had plaats gevonden.
Die opdracht, waarvan hij zich met ijver kweet en de resultaten ook aan het groote
publiek mededeelde in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 21 Maart 1872, is
van beslissenden invloed geweest op de richting, waarin de Jager als man van
wetenschap in het vervolg werkzaam zou zijn. Zij gaf den eersten stoot tot zijne
latere historische studiën. Dat snuffelen in oude paperassen, om daaruit aan het licht
te brengen wat van den voortijd in vergetelheid was geraakt, werd voor hem de
perzik, die naar meer smaakte. Een gansche korf van rijpe vruchten heeft hij daaruit
in verloop van tijd opgezameld en aan allen, die belang stellen in 's lands historie,
aangeboden. Maar eerst, nadat alle bemoeiingen voor de Brielsche feestviering achter
den rug waren, kon hij daaraan zijn vrijen tijd geven. Voorloopig had hij daartoe de
handen te vol.
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De Hoofdcommissie droeg aan hem de taak op, om op den gedenkwaardigen 1sten
April 1872 zelven, de leden der Utrechtsche Commissie voor het Asyl en de
afgevaardigden der Subcommissiën welkom te heeten. Hij deed het met een kloek
en mannelijk en bovenal kort woord, zooals op dezen dag paste, waarop nog een
feestrede te wachten stond bij monde van den Leidschen hoogleeraar Matthijs de
Vries. Ruim een jaar later, den 11den September 1873, was deze taak aan de Jager
opgedragen, toen het allegorisch monument in tegenwoordigheid van Z.M. den
Koning en zijne beide zonen werd onthuld.
Er was vrij wat beleid noodig om daarbij noch te veel, noch te weinig te zeggen
en daardoor, zoowel in het eene als het andere geval, een niet gewenschten indruk
te maken. Ten opzichte van de voorgenomen Brielsche feestviering toch had geen
onverdeelde eenstemmigheid in den lande bestaan. De Nederlandsche Katholieken
wilden maar weinig weten van een nationaal feest tot herdenking van een feit in 's
lands historie, dat de eerste stap was geweest tot de volkomen neerlaag hunner
moederkerk in deze gewesten. Het Katholieke tijdschrift ‘het Huisgezin’ kwam daar
met beslistheid tegenop en verscherpte niet weinig zijn toon, toen men van de zijde
der rechtzinnige Protestanten zich met een zuiver nationaal feest, zooals in de
bedoeling der Hoofdcommissie lag, niet tevreden betoonde, maar daaraan een beslist
Protestantsch cachet wilde geven. Een deel hunner had zelfs, toen door 's Konings
bemiddeling het nationale karakter der feestviering was gehandhaafd, een
afzonderlijken weg ingeslagen en het initiatief genomen voor de stichting van een
weeshuis van beslist kerkelijk-orthodoxe kleur, dat onder den naam van het
Geuzengesticht ook tot stand is gekomen. Van dat alles mocht niet te
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veel worden gezegd, maar kon ook niet geheel gezwegen worden, en
hartstochtelijkheid mocht in deze feestrede allerminst haar vonken doen spatten.
Als men de Jager's toespraak thans nog eens herleest, dan kan men hem den lof
niet onthouden dat hij die klippen uitnemend heeft weten te ontzeilen. Zijn woord
was evenmin kwetsend als zoetelijk. Een kloeke, vaderlandsche geest, die de
verworven vrijheid en onafhankelijkheid hoogelijk waardeert, was daarin op iedere
bladzijde aan het woord, maar ook het gevoel van teleurstelling, dat de Brielsche
feestviering niet geheel vrij was gebleven van de wanklanken van den kerkelijken
en politieken partijstrijd, werd er niet in verloochend. Zij die hem ook als redenaar
gekend hebben, kunnen zich voorstellen met welk een kracht en vuur hij deze feestrede
heeft uitgesproken en welk een indruk zij op de aanwezigen maakte, vooral toen hij
ten slotte allen opwekte ‘om zich steeds fier te toonen op het voorrecht van
Nederlander te zijn’ en ‘alzoo blijvend waar te maken, wat met het oog op ons geliefd
geboorteland is gezegd:
Hier duldt de grond geen dwing'landij,
Waar vrijheid eeuwen stond’.

Aan de Jager is bij die gelegenheid de onderscheiding te beurt gevallen van door
Z.M. den Koning benoemd te worden tot Ridder in de orde van de Eikenkroon.
Nadat deze voor den Briel zoo merkwaardige dagen voorbij waren gegaan en
daarmede ook de Jager's veelvuldige bemoeiingen waren geëindigd, vond hij
gelegenheid om zijn schreden weer van tijd tot tijd naar het afgeschoten dakkamertje
te richten, waarin op de ruime zolders van het Brielsche Stadhuis, een der belangrijkste
archieven van Nederland was opgeborgen. Vlak onder de
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pannen, en daardoor 's zomers smoorheet, was het er 's winters niet uit te houden van
de koude, die zich aan perkament en papier mededeelde en bij het aanvatten er van
de vingers verstijfde; alleen in het voor- en najaar was het er mogelijk te werken,
voorzoover de beperkte ruimte zulks toeliet. Ook de toestand van de aldaar bewaarde,
kostbare documenten uit Brielle's verleden, liet veel te wenschen over.
Onverschilligheid had in het laatst der 18de eeuw niet gewaakt tegen een vrij
belangrijke spoliatie en de vele losgelaten perkamenten banden getuigden van niet
grooter belangstelling in de 19de eeuw. Als archivaris ‘buiten bezwaar der gemeente‘
heeft de Jager de kleine jaarlijksche toelage steeds gebruikt om de aanwezige folianten
en kwartijnen in goeden staat te brengen.
Zoo toog de Jager dan telkens, als hitte of koude hem vandaar kwamen verdrijven,
met een stapel boeken, zoo groot als hij kon torsen, naar zijn eigen studeervertrek,
om daar na te pluizen en te excerpeeren al wat hij wetenswaardig oordeelde. En
vanuit dat dakkamertje, dat nog altijd door het aan het Stadhuis verbonden personeel
‘het kamertje van Dominee de Jager’ wordt genoemd, kwam van toen af van jaar tot
jaar het ‘oude Brielle’ steeds duidelijker voor den dag.
Het was een reuzenarbeid om al die verborgen schatten van het verleden op te
delven uit de geelgeworden en, wat nog erger was, vaak door mot en vocht ingevreten
papieren, waarvan de inkt soms tot het onleesbare toe was verbleekt en het schrift
niet minder moeilijkheid opleverde. Hij eischte niet alleen een onuitsprekelijk geduld
en een stalen volharding, maar ook de grootste nauwgezetheid. En daaraan heeft het
de Jager niet ontbroken, hoe eentonig en langwijlig het doorworstelen
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van dien berg van bescheiden somtijds ook wezen mocht. Want die berg moest als
het ware in honderden en duizenden stukjes en brokjes en korreltjes klein gemaakt
worden, en deze daarna worden uitgezocht en gezift en gerangschikt. Op die wijze
is de Jager te werk gegaan. Den ganschen voorraad charters, boeken en bescheiden
ging hij al excerpeerende door. Op kleine strookblaadjes teekende hij ieder feit, elken
naam op, met toevoeging van het boekdeel en de bladzijde, waar zij vermeld stonden.
Die namen werden alphabetisch geordend en in de rubrieken, waartoe zij behoorden,
gerangschikt. Wat hij gevonden had met betrekking tot de leden van de vroedschap,
de gilden, de kloosters, de kerkelijke gemeenten, de godsdienst-geschillen en allerlei
andere onderwerpen van historischen en genealogischen aard meer, kwam zoodoende
bij elkaar en was onmiddellijk te overzien en te raadplegen. Voor ieder onderwerp
had hij alzoo aanstonds over het gevonden materiaal te beschikken. Herhaaldelijk is
hij daardoor ook in staat geweest om zonder veel moeite inlichtingen te verschaffen
omtrent vroegere leden van verschillende families of andere aangelegenheden, die
hem gevraagd werden. Hij had zijn alphabetische strookbladen slechts in te zien, om
te weten of hij anderen van dienst kon zijn. En hij deed het op de meest onbaatzuchtige
wijze, want hij maakte zijn arbeid niet tot een zaak van gewin. Een niet onaardig
geval deed zich daarbij eenmaal voor met den bekenden heer W.J.C. Moens uit
Lymington in Engeland. Ook aan dezen had de Jager inlichtingen verschaft omtrent
familieleden, die hij in vroegeren tijd in Brielle meende gehad te hebben. Op diens
schriftelijke vraag, wat hij aan den Brielschen archivaris voor diens dienstbetoon
verschuldigd was, had deze hem geantwoord dat hij zich
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voor zulke opgaven niet liet betalen, waarop de heer Moens toch te kennen gaf, dat
hij hem gaarne een blijk van erkentelijkheid wilde geven. Toen heeft de Jager hem
in een guitigen brief verteld dat hij van Engelsche kapiteins, die destijds met hunne
booten het kanaal van Voorne en Putten nog geregeld doorvoeren, wel eens gehoord
had, dat men daar te lande zulke kostelijke ale had. En zie, op zekeren dag werd hem
een groot vat, waarin een menigte flesschen, gevuld met verschillende soorten van
dezen in Engeland zoo geliefden drank, thuis bezorgd, waar de vrienden, - hij was
toen nog ongehuwd, - hem in alle eer en deugd goed doorhielpen.
Maar, - om tot zijn nasporingen in het Brielsche archief terug te keeren, - het
publiek kreeg van de resultaten er van in de eerste jaren nog niets te zien of te hooren.
De Jager had zelfverloochening genoeg om niet overhaast wat hij gevonden had, in
het licht te geven, waar wellicht uit de nog niet onderzochte bronnen nieuwe gegevens
voor den dag konden komen. Eerst toen hij meende de stof, nu voor dit, dan voor
dat deel van Brielle's voortijd, meester te zijn, begon hij haar goed en zorgzaam
verwerkt, afzonderlijk of in tijdschriften uit te geven. En die stroom van
mededeelingen vloeide jaren achtereen rijkelijk en mild.
In 1876 viel de eerste rijpe vrucht van dezen welverzorgden boom. Het was het
eerste stuk van ‘Het Brielsche archief, Geschied- en Letterkundige naoogst’ (Utrecht,
Beyers). Z.M. de Koning en Prins Hendrik vereerden de uitgave met hunne
inteekening en met sympathie werd zij in den Nederl. Spectator, het Weekblad van
Voorne en Putten, den Gids en den Tijdspiegel aangekondigd. Het ontbrak den
schrijver daarin niet aan den welverdienden lof. In het laatstgenoemde tijdschrift

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

164
sprak Dr. R.C.H. Römer, die onder de letters F.A.E.P.R.E. schreef, de hoop uit dat
de wakkere uitgever den Heer de Jager weldra zou kunnen berichten, dat er bij hem
geene bezwaren bestonden om dit Eerste stuk door andere te laten volgen. Maar dit
Eerste is ook het Laatste stuk gebleven. De hoop toch, dat een genoegzaam debiet
de kosten der uitgave goed zou maken, werd niet verwezentlijkt. In 1883 herhaalde
de Jager die proef nogmaals door twee stukken uittegeven onder den titel van ‘De
Brielsche archieven, Geschiedkundige mededeelingen’ (Brielle, J. Posthumus), maar
het resultaat was niet gunstiger. Toen heeft hij, behoudens voor enkele afzonderlijk
uitgegeven studies, die in de werken van Wetenschappelijke Genootschappen werden
opgenomen, voor zijne talrijke artikelen in Tijdschriften een plaats gezocht en de
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, het Archief voor
Nederlandsch Kerkgeschiedenis, Eigen Haard, de Navorscher, het Algemeen
Nederlandsch Familieblad, om geen meerdere periodieken te noemen, hebben hem
ruimschoots gastvrijheid bewezen.
En nu kwam uit de nevelen van den voortijd het ‘Oude Brielle’ gaandeweg ook
voor het belangstellend publiek te voorschijn. Het kerkelijk Brielle, met zijn kloosters
van St. Clara en St. Catharina, der Cellebroeders en Zusters en dat der Regulieren
en van den H. Andries, even buiten de poorten der stad in de buurtschap Rugge, met
zijn kerken, zijn klokkenspel van Hemony, zijn kettterij in het Zuid-eindsche Gasthuis,
met Angelus Merula, de Herdoopers en Scheurmakers in 1683, de predikanten van
de Hervorming af, de Mennonieten en Remonstranten met hunne aanvankelijke
overmacht en latere uitwijzing, de Engelsche predikanten en de Fransche
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gemeente. Het wereldlijk Brielle, met zijn vele gilden, zijn schoolwezen, zijn
middeleeuwsche keuren, zijn stedelijke verorderingen en publicaties, zijn
Pensionarissen, Secretarissen, Kommandeurs en leden der Vroedschap van 1618 tot
1794, zijn eigenaardige zeden en gebruiken, zijn rechtspraak, zijn zorg voor de
gezondheid en bescherming der dieren, zijn haringvisscherij en Kamer van Rhetorica,
zijn vroegere geslachten, zijn Maarten Haspertsz. Tromp en Witte Cornelisz. de With,
Coppelstok en Rochus Meuszoon, Capitein Daam en Hans Onversaecht, wien de
spraakmakende gemeente tot een der Watergeuzen, die hun bloed en leven voor de
vrijheid lieten, stempelde, maar die niet meer dan een eenvoudige werkman schijnt
geweest te zijn, ‘die de ruijchte aen de stadts wallen in Junio 1639 gemaeyt ende
gebloot heeft’, en nog zooveel andere voormalige burgers meer. Het staatkundig
Brielle ook, met zijn ontvangst van Frank van Borsselen en Willem van Oranje bij
diens huwelijk met Charlotte de Bourbon, daar ter stede gesloten, met zijn brieven
van Koningin Elizabeth, Leycester en Prins Maurits, zijn afzwering van Philips II,
zijn houding tegenover den Prins-Stadhouder Willem II en zijn gebeurtenissen in
den Patriottentijd. En ook, - schoon grootendeels geput uit de Acten van de voormalige
Classe van Voorne, Putten en Overvlakkee, - het land rondom Brielle, met zijn talrijke
dorpen en de eerste predikanten, die daar hebben gearbeid. Dat alles, een onnoemelijke
voorraad gegevens, grootendeels onbekend of minder juist door den niet altijd
kritischen arbeid van Van Alkemade medegedeeld, kwam aan het licht. En dat slechts
in zooverre met vermelding van hetgeen reeds van elders voldoende bekend was
geworden en in aansluiting daarmede, als tot aanvulling of verbetering daarvan noodig
was.
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Want de Jager had zich zijn weg streng afgebakend. Het was hem te doen om materiaal
bijeen te brengen en bronnen te leveren, waaruit de geschiedschrijvers zouden kunnen
putten tot juistere kennis van den voortijd. Het lag niet op zijn weg een boeiend
verhaal te geven van Brielsche toestanden of gebeurtenissen uit vroeger dagen en
alzoo het gevondene te populariseeren. Men heeft dan ook bij hem geen plastische
beschrijving te zoeken. Het zijn publicaties in den besten zin des woords, goed
bewerkt en goed gestileerd, zeer zeker, maar zonder eenig oratorisch effectbejag,
eenvoudig en duidelijk, maar niet meer woorden bezigend, dan noodig waren om de
resultaten van zijn onderzoek mede te deelen. En daarbij zóó nauwkeurig, dat niemand
een veiliger en vertrouwder gids kon wenschen, dan hem. Daarom werd zijn werk
door mannen van beteekenis als Prof. R. Fruin, ook zoo hoog geschat. Men kan hem
veilig narekenen, wat niet altijd van iederen historievorscher gezegd kan worden.
Het hinderde hem steeds als hij onnauwkeurigheid of overhaasting vond in het werk
van geleerden van naam, en er was iets guitig-ondeugends in zijn oog, als hij verhaalde
van een hunner, die had laten drukken dat ‘alle warckwiven voer der sonnen ende
nader zonnen buten der veste’ moesten, terwijl in het origineel ‘wareltwiven’ te lezen
stond, of dat er ‘sullen wesen XII brantwaken te Briele ende zesse te Maerland’,
waar het oorspronkelijke van ‘branthaken’ gewaagde.
Aan deze nauwgezetheid paarde de Jager een scherp kritischen blik en een
verbazende werkkracht. Tusschen de jaren 1877 en 1903 verschenen alleen in den
Navorscher meer dan 170 kleinere en grootere artikels van zijne hand. De hier achter
gevoegde lijst van al wat hij in het licht zond, geeft een volledig overzicht van zijne
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groote vruchtbaarheid. En daaronder zijn geschriften van aanmerkelijken omvang
en, wat meer zegt, ook van hoogstbelangrijken inhoud.
Ik denk aan zijne verhandeling in het Archief voor Nederl. Kerkgesch. (III bl. 337
v.v. en IV bl. 196 v.v.) over ‘De Remonstranten en Contraremonstranten in het land
van Voorne, in 't bijzonder te Brielle, in de jaren 1612-1619’, met de ‘Notitie van
Willem Crijnsze’ en het ‘Verweerschrift van den Contraremonstrantschen predikant
Willem Crijnsze, door de Brielsche regeering afgezet en verbannen’, opgenomen in
het 17de deel van de Bijdr. en Meded. van het Histor. Genootsch. te Utrecht (1896),
waaraan zich zijne studie over ‘De vervanging van Libertus Fraxinus door Cornelis
Pietersze Burchvliet, een bladzijde uit het geschiedboek der Ned. Herv. gemeente te
Brielle’ aansluit, mede in het Archief voor Nederl. Kerkgeschiedenis (Dl. VII)
opgenomen. De Jager heeft daarmede aan een eisch van onpartijdigheid voldaan, die
door van Alkemade niet was betracht, waar deze wel het ‘Vertoog van den Magistraat
van Brielle over zijn optreden tegen de Contraremonstranten, aan de H.H. Staten van
Holland in 1617 overgeleverd’ in zijne Beschrijving van de Stad Brielle afdrukte,
maar niet de ‘Notitie’ en het ‘Verweerschrift’ van Willem Crijnsze. Maar daardoor
ook is het eerst mogelijk geworden zich een juist beeld te vormen van die voor Brielle
op kerkelijk gebied zoo hoogst heftige jaren.
Ook mag er gewezen worden op de Jager's verhandeling ‘L'Eglise Wallonne de
la Brille’, opgenomen in het Bulletin de la Commission pour l'histoire des églises
Wallonnes, door hem in de fransche taal geschreven en geïllustreerd met eene oude
afbeelding van het inwendige en eene, op zijn verzoek door mij vervaardigde teeke-
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ning van het uitwendige van het kerkgebouw, waarin de Fransche gemeente te Brielle
van 1653 tot 1828 hare godsdienstoefeningen hield, toen de voormalige
Noordeindsche Gasthuiskerk, thans als de Kleine kerk bij de Ned. Herv. gemeente
in gebruik. Het was een doorwrocht stuk werk, rijk aan allerlei bijzonderheden,
waaruit onder meer blijkt, - getuige de grootendeels Hollandsche namen van de
ouderlingen en diakenen der gemeente, - dat het in den Briel meer tot den deftigen
toon behoorde lid der Fransche gemeente te zijn, dan wel dat deze van zuiver
Franschen oorsprong is geweest.
Daarnaast mogen genoemd worden de historisch-biographische bijdragen omtrent
de Predikanten der Ned. Herv. Gemeente te Brielle, de Brielsche vroedschap in de
jaren 1618-1794, de Pensionarissen, Kommandeurs en Secretarissen van den Briel,
onder welke laatsten in den aanvang der 15de eeuw Jan Matthijsen behoorde, die het
‘Rechtsboek van den Briel’ schreef, door de hoogleeraren J.A. Fruin en M.S. Pols
op uitnemende wijze in het licht gegeven. De Jager heeft er een schat van tijd en
arbeid aan gegeven en daarin een dusdanig volledig relaas geleverd van al de
kerkelijke en wereldlijke waardigheidbekleeders van het voormalige Brielle, als,
voor zooveel mij bekend is, van geen enkele andere gemeente hier te lande bestaat.
Maar vooral verdient zijne uitgave van ‘De middeleeuwsche keuren der stad
Brielle’, in de Werken der Vereeniging tot uitgave van Oude Vaderlandsche
Rechtsbronnen (2de reeks, 2de deel) vermelding; een lijvig deel, met groote
zorgvuldigheid bewerkt, waarin een schat van gegevens voor de kennis van het leven
in een Hollandsche stad van 1346 tot 1572 wordt aangetroffen.
Het is onnoodig op deze wijze voort te gaan ter ken-
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schetsing van de Jager's wetenschappelijken arbeid. Ieder stuk van eenigen omvang,
dat hij in het licht zond, zou niet anders dan opnieuw kunnen getuigen van zijn
historische trouw, zijn scherpzinnigen geest en zijne groote verdiensten. Toch moet
er nog melding worden gemaakt van een reeks van mededeelingen, die niet het
historisch verleden der Geuzenstad raakten, maar geheel op letterkundig gebied tehuis
behooren.
De Jager toch was in het bezit van een zeldzame volledige verzameling van de
werken van Bilderdijk, afkomstig van wijlen zijn vader Dr. A. de Jager. Daarin
bevonden zich niet alleen diens gedrukte werken, maar ook verscheidene autographa,
brieven en gedichten, die nimmer het licht hadden gezien, en aanteekeningen en
mededeelingen van anderen over Bilderdijk. Een veelszins kostelijke verzameling.
Onder den titel ‘Bilderdijkiana’ gaf de Jager van 1896 tot 1902 daaruit in den
‘Navorscher’ een gansche reeks van berichten uit, terwijl ook in de Stemm. v. Waarh.
en Vrede, 1882, en Dietsche Warande, N.R. III enkele bijdragen over dezen dichter
een plaats vonden.
Aan al dezen arbeid heeft de Jager zich met hart en ziel gegeven. Aan zijn
schrijfbureau gezeten, met een vergrootglas gewapend, waar het dikwerf onduidelijk
en verbleekte schrift kwalijk leesbaar was, heeft hij jaren achtereen heel wat
afgewerkt. Geen inspanning is hem daarvoor te groot geweest en menig uur van zijn
nachtrust offerde hij daaraan op. Een nieuwe vondst, van onder den berg van
bescheiden vandaan gehaald, vergoedde hem rijkelijk de moeite, die hij zich had
gegeven. Eenmaal aan het nasnuffelen en aanteekenen van het gevondene, wist hij
dikwijls van geen ophouden. Aan de verleiding, die allen kennen die zich bezig
houden met
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nasporingen op een nog onontgonnen terrein waarin, naar men hoopt en gelooft,
schatten verborgen liggen, kon hij moeilijk weerstand bieden. Nog ééne bladzijde
en nog ééne en nogmaals ééne, totdat die enkelen tot velen waren geworden, doorliep
hij, aldoor zijn opteekeningen makende, en het meer tan tijd werd om voor dien dag
de pen neer te leggen.
Van verschillende zijden is deze toewijding aan de wetenschap terecht gewaardeerd
geworden. De Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden was de eerste,
die hem haar lidmaatschap in 1876 aanbood. Het Historisch Genootschap te Utrecht
volgde met gelijke onderscheiding twee jaren later, terwijl het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in 1894 en het genootschap De
Nederlandsche Leeuw in 1895 hem onder hunne leden opnamen.
Maar deze onvermoeide arbeid, gevoegd bij zijne verdere bezigheden als predikant,
is toch niet langs hem heengegleden, als druppelen langs een marmeren standbeeld.
Zijn zenuwgestel heeft er ten slotte de gevolgen van ondervonden.
Toch was daarvan nog weinig te bemerken, toen ik in 1881 met hem in aanraking
kwam. In het vorige jaar, den 12den Mei, was hij te Amsterdam in het huwelijk
getreden met Mejuffrouw Clara Maria Lely, eene verbintenis die, schoon zij
kinderloos bleef, een hoogstgelukkige is geweest, al zeide hij soms lachend dat zijne
vrouw maar geen sympathie wilde krijgen voor de stoffige, muffe boeken. In hunne
gastvrije woning sleten de vrienden menig gezellig uur. Een hartelijk welkom straalde
hun toe van zijn breed en interessant gelaat. Hoe leuk en vroolijk kon hij deelnemen
aan een causerie en hoe deden zijne verhalen over personen en toestanden, vooral
door
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zijn guitige of rake opmerkingen, het gezelschap soms schudden van den lach. Voor
het serieuse en komische beide had hij een open oog. Maar met welk een
opgewektheid en genot kon hij vooral vertellen van wat de oude archieven hem over
vroegere toestanden en lang vergeten menschen hadden geleerd. Wie anders geneigd
mochten zijn te vragen wat een mensch eigentlijk aan al die stoffige en muffe
paperassen had, deden het dan niet meer, maar voelden onwillekeurig iets van het
belangrijke van de Jager's wetenschappelijken arbeid.
Maar hoe ook kwam zijn ziel in beweging, als hij meende te moeten opkomen
voor wat hij recht en eerlijk achtte te zijn, of te moeten bestrijden wat hem
karakterloos, onheilig of verderfelijk toescheen, zoo goed op maatschappelijk en
staatkundig, als op kerkelijk en godsdienstig gebied. Hij was een flink en kordaat
man, toegerust met de benijdenswaardige gave om met weinige, maar klemmende
woorden zijn meaning te zeggen, zonder bitsheid of onvriendelijkheid, maar beslist
genoeg om te weten wat men aan hem had. En daarvan droeg ook zijn kanselarbeid
het kenmerk. Duidelijk en klaar werkte hij zijn stof uit in goed verzorgden stijl,
zonder naar den opsmuk van bloemen en beelden om te zien voor den vorm zijner
toespraken. Hij behoefde geen frazes, die zoo dikwerf als bedekselen der
onbeduidendheid dienst moeten doen. De degelijkheid van den inhoud, zonder echter
over de hoofden zijner toehoorders heen te gaan, gepaard aan een pakkende en, waar
het pas gaf, aanschouwelijke voordracht, maakte hem in den besten zin des woords
tot een populairen prediker, die den volkstoon uitmuntend wist te treffen. Er zijn
door hem toespraken gehouden, die nog niet vergeten zijn.
Maar, zooals reeds is opgemerkt, zijn zenuwgestel is
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door dien onvermoeiden studie-arbeid niet onaangetast gebleven. In de eerste jaren
van zijn huwelijk was dit nog weinig merkbaar. Maar langzamerhand openbaarde
het zich in slapeloosheid; zijn hoofd was spoediger moede van den arbeid; de boeken
moesten eerder op zijde worden gelegd. Vooral de voorbereiding voor den kansel
begon hem moeilijk te worden en tegen het uitspreken zijner leerrede zag hij op. Het
memoriseeren zijner toespraak moest worden opgegeven. Maar ook dan als hij haar
op den kansel voor zich had liggen, gevoelde hij zich niet op zijn gemak en liet zijne
hand den rand van het gestoelte niet los, om zekere vastigheid te hebben. Aan den
gezelligen omgang kon hij niet meer in die mate deelnemen als weleer. De Jager,
van nature levendig en opgewekt, werd stiller; dingen, die hem hinderden, maakten
hem prikkelbaar; meer en meer begon hij te gevoelen dat hij zijn dienstwerk als
predikant der Hervormde Gemeente zou moeten neerleggen. En daartoe kwam het
dan ook in het begin van 1892. Den 20sten Maart sprak hij zijn afscheidswoord uit en
trad tegelijk af als scriba en quaestor van het Classikaal Bestuur van Brielle, welke
betrekking hij jaren lang had vervuld.
Die rust was hem welkom. Trouwens niet, om voortaan zijn dagen rustend door
te brengen. Integendeel; ‘nu kan ik mij geheel aan mijn studie wijden!’ jubelde hij.
Maar wel sneed hij zich de gelegenheid af om in verzoeking gebracht te kunnen
worden, nog eens te eenigertijd in kerk of lokaal van den Protestantenbond den kansel
te beklimmen. Toen hij, één jaar voor zijn dood, bij een bezoek aan den Briel met
een zijner jongere vrienden door de Brielsche Plantage wandelde, zeide deze tot hem:
‘Weet u, wat u toch doen moest? U moest de mooiste van uw preeken in een bundel
uitgeven.Ik verzeker u, dat onder
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anderen uw preek van ‘den verloren zoon’ nog altijd indruk zal maken’. De Jager
schudde het hoofd en antwoordde: ‘dat kan niet meer!’ ‘En waarom niet? Desnoods
na uw overlijden?’ ‘Wel’, zei hij eenvoudigweg, ‘ik heb al mijn preeken verbrand!’
en schudde nog eens lachend van neen, toen zijn jongere vriend, daarop uitriep: ‘Dat
is zonde!’
De Jager bleef, na het door hem verkregen emeritaat, nog twee jaren te Brielle
wonen. De nabijheid van het Brielsche archief was hem nog onmisbaar voor de
verwerking der stof, die hij daaruit had bijeengezameld. De origineele stukken
moesten nog telkens geraadpleegd en vergeleken worden met de gemaakte afschriften
en uittreksels. Toen hij daarmede gereed was, verhuisde hij naar 's-Gravenhage en
zette er zijn arbeid, nu meer dan te voren geheel van zijn tijd meester, nog een negental
jaren voort. Er waren nog allerlei gegevens, die hij wilde verwerken en voor de pers
gereed maken. Hij kon het kalm doen, waartoe zijn zenuwgestel hem trouwens ook
noopte, want het legde zijn werkzamen geest, nu eens voor een enkelen dag, dan
weer voor langeren tijd, aan banden. De vroegere levendige en opgewekte man werd
hij echter niet weer, al vonden de vrienden steeds de oude hartelijkheid terug in zijn
gastvrije woning, die hij wel eens ‘het huis van succes’ placht te noemen, nadat in
éénzelfden zomer drie jonge dames, die bij gelegenheid van het afleggen van een
examen achtereenvolgens te zijnent hadden gelogeerd, daarvoor allen geslaagd waren.
Maar de taak, die hij zich had voorgelegd, heeft hij toch mogen volbrengen. Een
groot aantal bijdragen verscheen nog van zijne hand. Vooral de jaren 1901-1903
waren zeer vruchtbaar. De uitgaven van de Middeleeuwsche keuren van den Briel,
van de biographische aanteeke-
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ningen over de Brielsche Pensionarissen, Secretarissen, Kommandeurs en Predikanten
der Hervormde Gemeente volgden elkander snel op. Het laatst kwam de Brielsche
vroedschap aan de beurt. Daarmede zou het voornaamste uit het oud-archief van
Brielle bekend gemaakt zijn. Daarom moest deze studie nog worden voltooid, gelijk
ook geschied is. Want de Jager had een gevoel, en sprak dat ook wel eens uit, dat hij
evenals zijn vader onverwacht uit het leven zou worden weggenomen. En zoo is het
ook geschied.
In den laten Zondagavond van den 7den Juni 1903 is hij plotseling aan de zijnen
en aan de maatschappij ontrukt. Aan de gevolgen van een hartverlamming bezweek
hij binnen enkele minuten te Hilversum, waar hij voor eenige dagen met zijne
echtgenoote en twee zusters ontspanning was gaan zoeken. In zijn pension
teruggekeerd van een bezoek aan den met hem bevrienden rustenden predikant W.
van Elden, overviel hem een lichte, oogenschijnlijk weinig beteekenende
benauwdheid, maar enkele oogenblikken daarna zakte hij op zijn stoel in één; hij
had opgehouden te leven. Met den rustenden predikant Dr. P.C. van Wijk, evenals
ik gedurende eenige jaren zijn ambtgenoot bij de Hervormde Gemeente te Brielle,
stond ik den 11den Juni aan zijne groeve op Nieuw-Eik-en-Duinen bij 's-Gravenhage.
Aan een warm huldewoord heeft het daar niet ontbroken.
Een best mensch, een man van soliede wetenschap is met hem heengegaan. Ook
onze Maatschappij verloor in hem een lid, op wien zij bijna veertig jaren roem mocht
dragen. Gelijk hij gewild heeft dat zijne artikels, in eenige deelen saamgebonden, in
het Brielsche archief geplaatst en bewaard zouden worden, en daarvan nu een sieraad
uitmaken, zoo is het ook zijn wensch geweest
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dat de Bibliotheek onzer Maatschappij na zijn dood in het bezit zou komen van zijne
Bilderdijk-collectie. Aan dien wensch, het zij met groote erkentelijkheid vermeld,
heeft zijne weduwe voldaan. Het kan geen vergoeding zijn voor zijn gemis, maar
het zal een onderpand wezen dat zijn naam en zijn arbeid niet worden vergeten.
D e v e n t e r , Juni 1904.
J.C. VAN SLEE.
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Lijst van geschriften en bijdragen uitgegeven door H. de Jager.
Toespraak ter verwelkoming van de leden der Utrechtsche Commissie voor 't Asyl
en de afgevaardigden der Sub-commissiën. Brielle 1872.
Toespraak bij de onthulling van het Allegorische Monument te Brielle. Rotterdam
1873.
Een woord voor geloovigen, die bezwaar hebben tegen de vaccinatie.
Het Brielsche Archief. Geschied- en Letterkundige Naoogst. 1e (eenig) stuk.
Utrecht 1876.
De Brielsche Archieven. Geschiedkundige Mededeelingen. Brielle 1883. 2 st.
Het geslacht Tromp. - Het Ned. Familie-arch. 's-Gravenhage 1883.
De Middeleeuwsche Keuren der stad Brielle. 's-Gravenhage 1901.
Pensionarissen van Brielle. Rijswijk 1901.
Secretarissen van Brielle. Rijswijk 1901.
Kommandeurs van Brielle. Rijswijk 1901.
De predikanten der Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Brielle. Rijswijk 1902.
De Brielsche Vroedschap in de jaren 1618-1794. Naamlijst der leden met
aanteekeningen, aan de Brielsche Archieven ontleend. Rijswijk 1903.
Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen? Leerrede over Hand. 19:2a. - Leerredenen,
uitg. G.W.v.d. Wiel, 1868. No. 11.
Brieven van Prins Maurits. - Kroniek van het Hist. Genootsch. 1875.
Verweerschrift van den contra-remonstrantschen predikant Willem Crijnsze, door
de Brielsche Regeering afgezet en verbannen. - Bijdr. en Meded. v.h. Hist. Genootsch.
XVII.
Bijzonderheden uit de kerkeraadsacta der Hervormde Gemeente te Borculo, van
de jaren 1666-1721. - Bijdr. en Meded. der Vereen. ‘Gelre’, I.
Bijdrage tot de geschiedenis van het klooster en de goederen der Regulieren te
Rugge.-Bijdr. v. vaderl. Geschied- en Oudheidk. N.R.X.
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Brielle's houding tegenover Willem II en de Algemeene Staten in zake de afdanking
van krijgsvolk. - Aldaar. IIIe Reeks. I.
Bijdrage tot de geschiedenis van het klooster van St. Andries te Rugge en van de
kloosters der Cellezusters en Cellebroeders te Brielle. - Aldaar. IIIe R.I.
Bijdrage tot de geschiedenis van de Brielsche kloosters van St. Catharina en St.
Clara. - Aldaar. IIIe R. II.
Bijzonderheden aangaande de opleiding van Paschier de Fijne tot het predikambt.
- Arch. van Ned. Kerkgesch. II.
De Remonstranten en Contra-Remonstranten in het land van Voorne, in 't bijzonder
te Brielle, in de jaren 1612-1619. Notitie van Willem Crijnsze. - Aldaar. III, IV.
Aanteekeningen op Prof. Moll's ‘Angelus Merula’. - Aldaar. VI.
Nog een brief van J. Wtenbogaert. - Aldaar. VI.
De vervanging van Libertus Fraxinus door Cornelis Pietersze Burchvliet. Eene
bladzijde uit het geschiedboek der Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Brielle. Aldaar. VII.
Eene kerk te Brielsch-Nieuwland door de Noormannen gesticht. - Ned. Arch. v.
Kerkgesch. I.
L'Eglise Wallonne de la Brille. - Bull. p. l'hist. des Eglises Wallonnes. I, II.
Brielsche Keuren uit de XVe eeuw. - N. Bijdr. v. Rechtsgel. 1877.
Jan Pietersz. Coppelstock. - Oud-Holland 1889.
Adviezen van Bilderdijk in zake de uitgave van prentteekeningen door de Vaderl.
Maatschappij te Hoorn. - Arch. v. Nederl. Kunstgesch. 1879-80. Dl. II.
Onuitgegeven gedicht van Bilderdijk. - Stemmen v. Waarh. en. Vrede 1882.
Onuitgegeven verzen van Bilderdijk. Met aanteekeningen van dr. A. d e J a g e r .
- Dietsche Warande. N.R. III.
Farizeën en Sadduceën. - De Opwekker. 1865.
De ark in het leger en het gebed. - Het Boek Daniël. - Het Boek Job. - Het Hooglied.
- Geloof en Leven. 1867 en 68.
Aanteekeningen betr. het geslacht Van Velzen. - Alg. Ned. Familieblad. 1887.
Naamlijst van Raden in 't College der Magistraten te Brielle in 1618-1734. - Aldaar.
1888.
Geslacht Montanus. - Aldaar. 1889.
Slijkgeuzen. - Aldaar. 1902.

In: Eigen Haard.
1882

Correctie van overtreders eener stedelijke
verordening in de 15de eeuw.

1882

Curieuse rechtspraak.

1882

Sterfte onder de Bergschotten, in 1748 te
Brielle in garnizoen.

1882

Baldadigheden in 1787 door
Prinsgezinden gepleegd te Zwartewaal.
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1882

Rochus Meuszoon, de wakkere Brielsche
timmerman.

1882

Ooievaarsnesten.

1882

Toelating van Joden te Brielle.

1882

Hoe men in 1735 de haringvisscherij
zocht te begunstigen.

1882

Hoe mishandeling van dieren en
menschen in de 15de eeuw te Brielle
gestraft werd.

1882

Partijwoede van Prinsgezinden te
Rockanje.

1882

Klachten over het dienstdoend personeel.

1883

Op het marktplein te Brielle in September
1787.

1883

Ontneming van het opperste kleed.

In: De Navorscher.
1877

De Brielsche Courant der vorige eeuw.
Voortgezet in 1878 en 1882.

1877

Beschrijving van Briele en Voorne door
Van Alkemade en Van der Schelling.

1877

De Bibliotheek in het Brielsche logement
te 's-Gravenhage.

1878

Hans Onversaecht.

1878

Het wegen van kinderen en volwassenen
in de kerken.

1878

Kerkelijke uitgaven ten behoeve van
katten.

1878

Manier van tijdrekening in den ouden tijd.

1878

Schilderstukken, vervaardigd in de 18de
eeuw.

1878

Bijvoegsels tot het Tweede Deel van de
‘Beschrijving van Briele etc.’ door Van
Alkemade en Van der Schelling.

1878

Bekentenissen van een misdadiger.
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‘Cappelrie’, gesticht door Arent Pietersze
en Lijsbet Oellen te Brielle.

1878

Privilegie van de Cloveniers-schutten te
Brielle.

1878

Zeven brieven aan de Brielsche
Regeering: twee van koningin Elizabeth,
één van Leycester, drie van Gec. Raden
van de Staten van Holland, en één van
Prins Maurits.

1878

De Waalsche Gemeente te Brielle.

1878

Privilegie in 1551 aan het Brielsche gilde
van de ‘scipluyden’ gegeven.

1879

De Waalsche Gemeente te Brielle.

1879

Resolutiën, in 1567 door de Brielsche
Regeering genomen.

1879

Brieven van Mr. Willem Bilderdijk: twee
aan A. van der Kroe en twee aan J. van
Panders; één aan P.J. Uylenbroek en één
aan T. van Limburg.

1879

De voormalige kerk van het Zuideindsche
Gasthuis te Brielle, in 1528 een
kweekplaats van de ‘nyeuwe religie’
aldaar.

1879

Privilegie in 1561 aan het Brielsche gilde
van St. Franciscus gegeven.

1880

Bijdrage tot eene geschiedenis van de
Nederlandsche ‘medicine, chirurgie ende
apotekerie’.

1880

Het klokkenspel door F. Hemony gegoten
voor Den Briel.
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1880

Bilderdijk's Schimpdicht, getiteld: Feiths
Lijktranen op de Oude Princes.

1880

Versje van Bilderdijk ter gelegenheid van
de benoeming van een groot getal Ridders
door koning Willem I, in den zomer van
1829, toen men zeide, dat zulke
benoeming door den Dichter was
afgeslagen.

1880

Privilegie in 1550 aan het Brielsche gilde
van St. Christoffel gegeven.

1880

Attestatie ten gunste van den kapitein Jan
de Liefde.

1880

Geslacht Brandts of Brandt.

1880

Geslacht du Moulin (Van der Muelen).

1880

Geslacht van Ommeren.

1880-81

Witte Corneliszoon de With.

1881

Geslacht Block.

1881

Privilegie in 1563 gegeven aan het
Brielsche gilde van St. Severus.

1881

Geslacht du Toit of du Toict.

1881

Privilegie in 1565 aan het Brielsche gilde
van St. Obaert gegeven.

1881

Hemelen, ophemelen. Molschip.

1881

Het Brielsche gilde van St. Christoffel.

1881

Het Brielsche gilde van St. Barber.

1881

Van Almonde.

1881

Uitgaven, te Brielle gedaan bij
gelegenheid dat Willem I aldaar trouwde
met Charlotte van Bourbon.

1881

Kamer van Rhetorica (te Brielle).

1881-82

Van de Pavort. - Van Breugel.

1882

Het St. Jozefs gilde te Brielle.

1882

Het Brielsche gilde van St. Nicolaas.

1882

Het Brielsche gilde van St. Eeuwout.

1882

Ypelaar. - Blankert. - Nolthenius. - Van
Raesfelt. - Swalmius.
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Ordonnantie der Brielsche Regeering,
met het oog op eene mogelijke invasie
door troepen van den Hertog van Gelre
in 1537 gepubliceerd.

1882

Kniedicht van Bilderdijk op Lucas Pater's
afsterven.

1882

Beukelaar.

1882

Maatregelen door de stad Brielle in 1535
en 1536 genomen tegen de Herdoopers.

1882

Nieuw instrument tot uitdieping van
havens in 1602 uitgevonden door Maerten
Tonisze.

1882

Het Brielsche gilde van St. Barbara.

1882

Bijdrage tot de geschiedenis van het
Vaderlandsche Schoolwezen.
Voortgezet in Jaarg. 1893, 1894, 1896 en
1898.

1882

Verplaatsing van den gewijden steen van
het oude vrouwenhuis op het ‘Maerlant’
te Brielle.

1882

Bilderdijk te Haarlem.

1882

Joh. Latius.

1882

Van Oosten.
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1883

Melissant.

1883

Piper.

1883

Oneenigheden te Brielle ao. 1651.

1883

Een rebus van Bilderdijk.

1884

Schull. - Sas van den Bossche.

1884

De lombard te Brielle.

1884

Rekwest betreffende de
Regeeringsbestelling te Brielle, met een
Memorie ter adstructie, in 1787 door de
Brielsche Patriotten ingediend bij de
Staten van Holland.

1884

Frank van Borselen. Uitgaven door de
Brielsche Regeering voor hem als Heer
van Voorne en voor zijn dienstpersoneel
gedaan.

1884

Van Almonde.

1884

Quotum van Brielle ao. 1575.

1884

Jacobus Postelius Coloniensis.

1886

De eerste predikanten der Hervormde
gemeenten te Goedereede, Ouddorp,
Abbenbroek, Dirksland, Sommelsdijk,
Korendijk (Goudswaard), Piershil en
Hekelingen.

1886

Privilegie ao. 1579 aan het Brielsche gilde
van St. Christoffel gegeven.

1886

Scheurmakerij te Brielle ao. 1683.

1886

Delia.

1886

De eerste predikanten te Zuidland.

1888

De eerste predikanten der Hervormde
gemeente te Oude Tonge, Rockanje,
Middelharnis.

1889

De eerste predikanten te Ooltgensplaat,
Simonshaven.

1891

De eerste predikanten der Herv. gemeente
te Zwartewaal, Oudenhoorn, Spijkenisse,
Bommenede, Geervliet, Nieuwe Tonge
en Stad aan het Haringvliet.
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Bijzonderheden uit het 2de Notulenboek
der voormalige Classe van Voorne, Putten
en Overflakkee.

1893

Engelsche Predikanten te Brielle.

1894

Bijzonderheden betreffende de
Mennonieten te Brielle.

1894-95

De Remonstranten te Brielle na de
zegepraal der tegenpartij in 1618.

1895

Volksliedje.

1895

Den Briel in 1672. Resoluties van de
Brielsche Vroedschap.

1895

Onlusten te Brielle in het begin der 15de
eeuw.

1895-98

Bijzonderheden uit het 3de Notulenboek
der voormalige Classe van Voorne, Putten
en Overflakkee.

1896

Geschil tusschen de Brielsche Regeering
en geestelijken in 1557.

1896

Onze lieve Vrouwe te brade (brae).

1896

Mennonieten te Brielle.

1896

Bijzonderheden uit het verleden van
Helvoetsluis en Den Briel.

1896-1902

Bilderdijkiana.

1899

Predikant te Breda.

1899

La Faille.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

181

1899-1900

Bijzonderheden uit het 4de Notulenboek
der voormalige Classe van Voorne, Putten
en Overflakkee.

1900

Brielsche Verordeningen van 1583 en
1614 betreffende dienstboden.

1900

Het Schippersgilde te Brielle.

1900

Kriekenbeek.

1900-02

Het Brielsche gilde van St. Franciscus.

1901

Barbier.

1901

Publicaties der Brielsche Regeering in
1572.

1901

Brielsche Ordonnanties van 1577 en 1601
betreffende den huwelijken staat.

1901

De Remonstranten en
Contra-Remonstranten in de voorm.
Classe van Voorne en Putten, in 't
bijzonder te Brielle. Aanteekeningen.

1901-02

Brielsche Verordeningen.

1902

Het Brielsche gilde van St. Christoffel.

1902

Brielsche Ordonnanties van 1606 en 1623
betreffende de schutterij.

1902

Ordonnanties betreffende het begraven
enz. door de Brielsche Regeering in 1641
gepubliceerd.

1902

Het Bakkersgilde te Brielle.

1902

Horlogemakers te Brielle.

1902

Spijker.

1902

Het Schoenmakersgilde te Brielle.

Verder eene menigte artikelen van actueelen aard in de Nieuwe Rotterd. Courant,
Nieuwe Brielsche Courant, Weekblad van Voorne, Putte, enz. enz.
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Levensbericht van Dr. H.I.A.M. Schaepman.
Een levensbericht van dr. H.I.A.M. Schaepman te schrijven binnen de gewone
grenzen, welke de Maatschappij der Nederl. Letterkunde bepaalt en verlangt, is,
dunkt me, in gegeven omstandigheden, onnoodig en overbodig werk. Wij bezitten in zoover natuurlijk zulke levensberichten reeds zoo kort na den dood juist kunnen
zijn - in tallooze tijdschriftartikelen en afzonderlijke boekjes dr. Schaepman's leven
en werken genoegzaam volledig beschreven en geschetst. Met verwijzing naar wat
dr. Jan ten Brink, dr. Ariëns, dr. G. Brom en anderen uitvoerig hebben geboekstaafd,
willen wij in deze bladzijden enkel den weg afteekenen, waarlangs Schaepman's
leven is gegaan, en tegelijk eenigszins het kenmerkende karakter van persoon en
leven doen uitkomen.
Van Schaepman's jeugd is wel zeer weinig bekend, maar dat weinige geeft duidelijk
de eerste lijnen voor zijn karakterbeeld. Hij is een krachtige jongen, heeft een forsche
stem, wandelt gaarne, houdt van vechten, van luidruchtig gejoel en gespeel, van
‘gebulder’. Ontstuimig
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en liefst ongetoomd; het best in zijn schik als hij met zijn vader springend dwalen
en schreeuwend dwepen mag door de Flevinger heide. Dwepen met helden en
heldendichters, met Napoleon en Körner. Want in dezen levensvollen, wilden en
speelschen knaap klopte een wonderlijk dichterhartje, dat reeds dadelijk bij zijn
bewustworden verlangen ging naar iets, hoog boven zijn eigen zien en voelen. Heel
stil luisterde hij naar de verhalen van zijn grootvader, die altijd van Napoleon vertelde,
en heel diens wereld van glorie en victorie in het helle licht van zijn bewondering
en trouw voor den knaap deed blinken. En toen zijn vader dat beroemde boek van
Engelberts Gerrits meebracht met verzen van Tollens en Helmers, vond de jonge
Herman er al zijn onbewuste, nu opgewekte heldengevoelens en verlangens in vertolkt
en verklankt: en het kostte hem waarlijk geen moeite om aan 's vaders bevel te voldoen
en die verzen van buiten te leeren. Hij kende ze reeds jaren! - dacht hij. Maar nu
‘bulderde’ hij ze uit.
Toch voelde hij er zich niet geheel bevredigd door: juist na zulk een opwinding
zal hij vaak moede van overspanning, droomerig en stil zijn komen uitrusten bij
moeder, die zoo zacht en bedaard sprak. Die moeder ‘van geboorte vol geest en
vernuft, verfijnd en beschaafd door het lezen der groote auteurs’ betoomde langzaam
aan de wilde geestdrift van den zoon. Zij bracht bij het bonte en helle van die
heldenbedrijven relief en schaduw van het werkelijke leven: gaf meer vastheid aan
de verbeelding, meer innigheid aan de bezieling, meer warmen gloed aan het licht
der poëzie, dat in deze jonge ziel begon te glanzen. Eerst vertelde zij, dan las zij
voor: daarna ging de knaap zelf lezen. Met ‘le bon Lafontaine’ is hij zekerlijk
begonnen, en Fénelon met zijn braven
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Télémaque werd niet voorbij gegaan. De vriendelijke Racine werd gevolgd door den
krachtigen Corneille en als deze te hartstochtelijk had aangegrepen, werd met een
fragment uit Molière's onsterfelijke comedie van het menschelijk leven de gloed niet
getemperd maar beschaduwd en bekoeld. Wel begreep de jongen alles nog niet
volkomen, maar ‘de oude meester Pley’ had verzekerd: ‘laat den jongen maar lezen,
al begrijpt hij 't niet. Dat komt later terecht’.
En het kwam terecht. Maar eerst moest hij de zonden en onwetendheden zijner
jeugd boeten door ingespannen ijver op school en gymnasium: eerst moest in de stilte
en door de tucht van het Seminarie deze woelige, luidruchtige jongensgeest worden
geschoold en getraind. Want de jonge Schaepman wilde priester worden. Niet zoo
dadelijk: eerst toch wou hij naar zee. Of hij nu juist marine-officier wilde zijn, ‘om
op de ruime zee te strijden voor de Nederlandsche vlag’ betwijfel ik zeer, en is, dunkt
me, voor een jongen van 13 of 14 jaar wel een al te rhetorisch en tevens een veel te
wijs verlangen, om daaruit een voorspelling te doen spreken van latere strijdzucht.
Ik geloof ook niet, dat aan het zeeman-willen-worden zooveel gewicht moet
toegekend: aan roeping, welke mislukte door bijziendheid, denk ik volstrekt niet:
die gansche geschiedenis van marine-officier zal - dunkt me - ontstaan zijn uit een
ondoordacht antwoord van den flinken, moedigen knaap, die veel had gelezen van
admiralen en zeehelden; wiens verbeelding overladen was met avonturen; wiens
zucht naar vrijheid door de wijde zee werd aangezet; wiens moed door hoop op
gevaar niet werd beteugeld maar veeleer geprikkeld, en wien nu gevraagd werd: wat
hij wel worden wou. Zulk een knaap kiest dadelijk de zee en wil dan plotseling
marine-officier worden.
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Bij Schaepman geloof ik integendeel aan een dadelijkecht-gemeende roeping tot het
priesterschap. Zoo hij iets anders hadde gekozen, hij zou ongelukkig zijn geweest,
en in een andere levenssfeer dan de priesterlijke waren zijn eigenaardige talenten
nooit zoo rijk en wijd ontbloeid als in heel zijn leven werd aanschouwd.
Uit die waarachtige roeping tot het priesterschap begrijpt men gemakkelijk hoe
deze zeer woelige, licht-opbruisende jongen, wiens geest reeds gevuld was met
allerlei gedachten en verbeeldingen aan grootheid, aan strijd, aan kunst, aan
dichter-zijn; die reeds gelezen had in Byron en Shakespeare, en met zijn vlug verstand
en snel-gevoelig hart zeer spoedig begrijpen moest, wat deze dichters bewoog en
bezielde, toch vijf volle jaren rustig tevreden en blijde wonen kon in het koel-kalme
Seminarie van Kuilenburg, dat bestuurd werd door paters Jezuïeten,
allervoortreffelijkst in wetenschappelijk onderricht en allerbeproefdst in
opvoedingswijze, toch niet - volgens hun opvatting en gewoonte - aan poëzie en
kunst die eereplaats gevend, welke de steeds meer dichtende en dichters-lezende en
-lievende Schaepman in zijn leven en harte aan hen wilde zien toegekend. Toch was
hij in dit Seminarie bovenmate gelukkig, gelijk iedereen, die de roeping van Priester
bezit, in zijn klein-Seminarie zich gelukkig gevoelt. Daar heerscht vrede:
overeenstemming van hemelsche en aardsche dingen; daar is vrijheid: het los-zijn
van genegenheden en gehechtheden, die anders jonge harten onrustig maken; zoo
zweeft daar rust en kalmte rond in leven, voelen en denken, die soms bij feest en
spel den jubel en de dartelheid, nooit te luid of te hevig, veel blijer en joliger maken
dan zij uit hun aard zijn.
Op dit klein-Seminarie is de geestdrift van den jongen
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Schaepman verstandiglijk ingetoomd en zijn dwepend droomen begrensd en gematigd.
Later op het groot-Seminarie te Rijsenburg, waar de student meer op zich zelven
staat en de studiën breeder en dieper vergezichten openen, kon die beteugelde drift
weer vrijer baan nemen, en het dichter-zijn zich wijd en krachtig ontbloesemen.
Wat ook geschied is. Hij dicht er ‘de Paus’ en reeds als Seminarist is hij plotseling
de gevierde dichter, dien Alberdingk Thijm ontroerd voorstelt, in wien Hofdijk en
v. Vloten een nieuwe levenskracht voor onze verzwakte poëzie begroeten, en dien
de oude v. Lennep met Vondel vergelijkt.
Schaepman, nog half gevormd, nog nauw volwassen en geschoold, nog lang niet
met zijn ontwikkeling gereed, is reeds een openbaar persoon en reeds beroemd!
‘De Paus’ moge, in betrekking tot den tijd, waarin het gedicht verscheen, en tot
de ontwikkeling van den jeugdigen dichter, voortreffelijk en alleszins merkwaardig
zijn, mij dunkt, het zou voor Schaepman's geheele vorming beter gebleken zijn,
indien de lof erover wat lauwer en de kritiek wat scherper ware geweest. En hoe wij
voor den bezielenden invloed van Mgr. v. Heukelum op Schaepman dankbaar willen
zijn, en hoogelijk loven de krachtige bescherming, die Mgr. Schaepman zijn
veelbelovenden neef schonk, wij meenen toch tegelijk, dat beide mannen, die, zooals
ieder toen en later, dadelijk veel van den talentvollen en vurigen Schaepman hielden,
te weinig met den echten aard der poëzie bekend waren en te veel door persoonlijke
liefde bevangen, om de rechte, waarlijk oprechte kritiek, die hard, wreed en
onmededoogend slaat, op de verzen en preeken van den jongen dichter uit te oefenen.
Zij hadden minstens genomen zijn volstrekt niet bewonderenswaardige vruchtbaarheid
eenigszins moeten
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beteugelen. Want het werd waarlijk te veel! In twee jaar drie groote gedichten en
dan nog drie verhevene!
Intuschen heeft noch Alberdingk Thijm noch Potgieter, met wien reeds voor het
vertrek naar Rome Schaepman kennis maakte, een vormenden en diep-indringenden
invloed op zijn ontluikend dichtertalent geoefend. Ik kan er tenminste geen bewijzen
voor vinden. Wel bewijzen van aardige, hartelijke vriendschap. Maar deze twee
meesters waren te verscheiden van Schaepman's gave en aanleg om, mochten zij het
hart ook aantrekken, den geest te veroveren en te beheerschen. Zij waren te veel
realisten, dan dat een zoo uitspattend idealist als Schaepman met hen volkomen kon
overeenstemmen en hun oordeelen onvoorwaardelijk aanvaarden. Later, als de
verrassing der eerste kennismaking voorbij is, wordt het verschil tusschen hen helder
en klaar geopenbaard. Potgieter in zijn brieven aan Busken Huet parodieert reeds in
1873 Schaepman's liederen op den Paus en oefent strenge en beginselvaste kritiek
op het gedicht ‘Parijs’. En wat Alberdingk Thijm betreft, men leest met groote
verbazing in de zeer waardeerende studie, die Schaepman ten jare 1876 over den
meester schreef, het volgende oordeel: ‘Het ontbreekt hem waarlijk niet aan geestdrift
maar de geestvervoering is hem over 't geheel vreemd en ‘the fine frenzy’, de schoone
waanzin beslaat geen groote plaats in zijn zieleleven.’
Wanneer men na zulk een uiting eerst b.v. een simpel liefdenovelletje van Thijm
leest en daarna van Schaepman het lied op het H. Hart des Heeren, begrijpt men
dadelijk welk een kloof tusschen beide geesten gaapte en gapen moest.
In de jaren '67 en '68 moedigen Thijm en Potgieter den jongen dichter aan: en wat
er ook ‘betutteld’ werd,
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nooit door hen werden ‘betutteld’ het talent, de aanleg, de richting. En juist in deze
dingen ware strenge kritiek Schaepman dienstig geweest.
Er leefde in die dagen een man, die Schaepman hierin had kunnen helpen, en wiens
kritiek en leiding Schaepman zeker gaarne had aanvaard en gevolgd. Deze man was
Mgr. Judocus Smits, hoofdredacteur van ‘de Tijd’. Zijn portret heeft Schaepman met
korte, scherpe trekken geteekend. ‘Hij wikte en woog. Hij dacht en handelde. Hij
kende geen vrienden of vijanden, alleen zaken. Zakelijker man heb ik nooit ontmoet.
De zaak was hem alles. Met onweerstaanbare objectiviteit ging hij zijns weegs’. ‘Er
was geen kleinheid in dezen man. Persoonlijke dingen troffen hem niet’....
Deze man was tot kritiek en leiding ook in letterkundige en
algemeen-beschaving-vormende dingen voor Schaepman de aangewezen gids. Maar
hem heeft de jonge dichter, volgens eigen getuigenis, ‘nooit met een vers verrast, en
hem nooit een vers voorgelezen. Dat lag niet in zijn aard. Van deze dichterijdelheidjes
begreep hij niets. Hij was de man van het proza, het kloeke, eenvoudige proza, zonder
daarom in het minst een prozamensch te zijn.’
Jammer dat de omstandigheden niet gunstiger waren. Nu werd Mgr. Smits enkel
politiek leider, en Schaepman volgde willig. Maar wel opmerkelijk blijft, dat het
beste, krachtigste, kernvolste proza dat dr. Schaepman ooit heeft geschreven, zijn
politieke artikelen en brochuren zijn geweest, en dat nergens Schaepman's veelzijdige
gaven rijker en rijper tegelijk zich hebben ontplooid dan in ons Nederlandsch
parlement. In zijn parlementaire en politieke redevoeringen is alles bijeen: diepe
gedachte en weelderige verbeelding; dartele zwierigheid en vaste gang; warme
geestdrift en koele zakelijkheid.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

189
Hoe het zij: in 1868 was Schaepman reeds een bekend en gevierd dichter en had zijn
titel als Roomschen da Costa binnen twee jaren met eere verdiend. Dien titel en rang
zou hij behouden: met zijn eerste gedichten is hij dadelijk tot het hoogste punt zijner
dichterlijke stijging gestegen: en wat later zijn naam moge verheffen en zijn roem
vergrooten, niet meer een nieuwe ontwikkeling van zijn dichter-wezen.
Toen is in 1868 Schaepman naar Rome vertrokken. Voor een jong man, met zulk
een aanleg, zulke talenten, zulk een vorming, wien een toekomst wachtte als de zijne,
kon zeker geen stad en geen tijd beter gekozen wezen dan Rome in 1868-70. Al wat
geestdrift kon ontvlammen doen, en idealen wekken, bood zich daar hem aan:
Zouavenstrijd, Pausfeesten en algemeen Concilie. En voor een ruime en breede
geestesontwikkeling naar alle zijden is er immer te Rome overvloedig gelegenheid,
wijl men er altoos ontmoeten kan de beste en edelste geesten der wereld, die voor
hun wetenschap of hun kunst in Rome doopsel of vormsel komen ontvangen. Vooral
in de jaren 1868-70 was er wel een keurbende van zulke geesten in Rome bijeen. En
voeg daarbij den bekorenden en overweldigenden invloed van de stad, die door
Schaepman zelven is beschreven als ‘het hoofd en het hart der wereld, dat alles
beheerscht en alles tot zich trekt, dat de hoogste wijsheid bezit en de geheimzinnigste
aantrekkelijkheid.’
Wie al deze invloeden op Schaepman kennen wil en gansch doorvoelen, leze van
Schaepman's Menschen en Boeken vooral de 3 laatste reeksen en bovendien ook de
losse indrukken, die de reeds-bejaard-wordende dichter van zijn laatste Roomsche
reize vóór de allerlaatste, in zijn Chronica heeft beschreven.
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Schaepman heeft te Rome den doctorstitel in de Theologie verworven, doch volgens
dr. G. Brom, die het weten kon, heeft die ‘doctorshoed zijn dichterlijk hoofd niet
veel zwaarder gemaakt met theologische wetenschap.’ ‘Veel theologie en wetenschap
in den engeren zin’ heeft hij te Rome niet opgedaan. Daarvoor bracht hij te dikwijls
zijn morgen door op den Palatijn.
Zoo begrijpen wij volkomen hoe dat verblijf te Rome geen eigenlijke verandering
in Schaepman's vorming heeft kunnen brengen. De richting moest dezelfde blijven.
Schaepman, dwepend en droomend, temidden van allerlei feesten strijdrumoer te
Rome levend, moest blijven dezelfde geestdriftige, vurige, luidruchtige, schitterende
geest, wien enkel ontbrak de hooge kalmte der klassieken en de bewuste zelf-kritiek
der modernen om te wezen of te worden een groot en onsterfelijk dichter.
Intusschen dat te wezen, het moge een oogenblik de droom zijner jeugd geweest
zijn, toen Schaepman in volle mannelijkheid, geestes- en levenskracht van Rome
terugkeerde naar het vaderland, heeft hem zeker reeds het ideaal aangelokt, waarvan
hij in de Voorrede zijner Nieuwe Gedichten getuigt.
‘Men kan twisten over de vraag, wat het hoogste is: alles aan de kunst te geven,
alleen kunstenaar te zijn of zoo vol mogelijk een man te zijn op zijn dag. Het eerste
kan de onsterfelijkheid waarborgen; het laatste geeft het leven, met al den arbeid, al
den strijd en, moet het, al het lijden, die het leven zoo groot maken. Ik dank God,
die mij zooveel poëzie heeft geschonken, dat ik nog altijd een lied had, dat het nog
altijd zingt in mijn ziel. Maar ik behoor te zeer tot de menschen om den zang tot mijn
levensarbeid te maken; dit voorrecht behoort alleen aan de Engelen en aan die wondere
en zeldzame

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

191
boden Gods onder de menschen, die men genieën heet’.
‘Een man wezen op zijn dag’. Voeg hierbij dat volgens eigen wensch, hij vooral
wil zijn: een goed Roomsch Nederlander; en gij hebt met deze bekentenissen den
sleutel van zijn verder leven, tevens ook het bezielende middenpunt, dat al den
wijd-uiteenloopenden arbeid van dertig jaar lang verbindt en vereent.
Leven wilde Schaepman en werken. Voor het heil en best van ons vaderland:
bovenal voor de eere en den vooruitgang zijner Kerk. En wijl hij priester was,
strijdbaar en strijdlustig, en die Katholieke Kerk in Nederland ten tijde van zijn
optreden wel niet meer werd vervolgd, maar toch immer bleef achteruit gezet; wel
niet verstooten maar toch vernederd, op ieder gebied, intellectueel, politiek en
maatschappelijk, heeft Schaepman al zijn kracht en heel zijn talent vrijwillig, zonder
achterhouding, bijna verkwistend, en met vurige liefde weggeschonken, naar alle
zijden uit, om weer die Nederlandsche Katholieke Kerk hoog en krachtig te verheffen.
Niet dadelijk heeft dat ideaal helder en omlijnd voor zijn geest gestaan, maar het
is langzaam aan onder zon en dauw van velerlei omstandigheden opgebloesemd en
gerijpt.
Wat hij te Rome had gezien en doorvoeld, was er allereerst aanleiding toe. De
tijden daarenboven werkten krachtig mee, om dat ideaal heerlijk te maken. Strijd
voerde de Kerk overal: in Italië, Duitschland, Zwitserland. De toestand, waarin de
Katholieken hier in Nederland leefden, prikkelde er toe aan. En Schaepman's eigen
levensomstandigheden waren allergeschiktst om zulk een ideaal op te wekken. Hij
werd, bij zijn terugkomst in het vaderland, dadelijk hoogleeraar aan het
groot-Seminarie te Rijsenburg in de Kerkelijke geschiedenis. Zoo leefde hij
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voortdurend binnen een sfeer van denken en voelen, waarin zijn eigen strijdenslust
en heldenmoed noodzakelijk moesten stijgen en wassen.
Want de eigenlijke en daarom de meest krachtige drijfveer om dat ideaal na te
streven was Schaepman's karakter, dat door zijn jeugdontwikkeling en opvoeding,
onweerstaanbaar, noodzakelijk tot zulk een levensdoel werd gedreven. Het onstuimige,
dat nooit krachtig was beteugeld; het mannelijke, dat zelden door iets vrouwelijks
was verzacht; het geweldige, dat immer vrije baan had gevonden; het schitterende,
dat van schaduw liefst weinig wilde weten, het groote, dat met het kleine zelden
rekening had gehouden: al die strijdzuchtige en heldhaftige tochten en begeerten
dwongen Schaepman om dadelijk geharnast en gewapend op te treden als ridder der
Nederlandsch-Katholieke Kerk, die voor hem was meer dan een Moeder, een
Koningin, die verdedigd, hersteld, gekroond moest worden.
Geharnast en gewapend: wie reeds de eerste jaargangen van ‘de Wachter’, het
tijdschrift, door hem in 1870 opgericht en 14 jaar bestuurd en volgeschreven,
doorbladert, buigt eerbiedig het hoofd voor de groote geleerdheid, en veelzijdige
belezenheid, de indringende taalkracht en de blijmoedige geestdrift van dezen strijder.
En al wat later door hem is geschreven, het moge soms te luid van klank, te hoog
van toon, te haastig van bouw zijn geweest, het was toch immer het werk van een
knap, belezen, letterkundig en bovenal van een jeugdig-geestdriftig man. En nog
sterker en helderder kwam al dat goede en groote uit in zijn gesproken woord, dat
van het ééne einde tot het andere in ons land heeft weerklonken en bewonderd is.
Door iedereen, ook door hem, die Schaepman's idealen niet deelde en bestreed. Maar het dui-
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delijkst deed zich de kracht van dezen ridder kennen in ons Parlement, dat, hoe uit
zijn aard onbewogen en koud, hoe in zijn situatie vaak tegen Schaepman
vooringenomen en bevooroordeeld, toch menigmaal stil en luid zijn bewondering
heeft getoond.
Wat Schaepman voor zijn ideaal ruim 30 jaren lang heeft gewerkt, geschreven,
gesproken, gezwoegd en gezorgd, is uitvoerig en volledig vooral door dr. Ariëns en
dr. Brom beschreven en behoeft hier niet te worden herhaald. En wat hij er voor heeft
moeten dragen en lijden, zal weemoedig en dankbaar het Katholiek nageslacht
herdenken. En hoe hij tot het einde toe onverdroten en vol jongen lust dat ideaal heeft
nagejaagd, getuigen zijn laatste Chronica, die even strijdvaardig en opgewekt waren
als zijn eerste gedichten.
Dat na zulk een leven een dood volgde, zooals hij sterven mocht, is, zonder te
letten op het verhevene van het bovennatuurlijke, enkel natuurlijk beschouwd, wel
het schoonst en dichterlijkst besluit van een Roomsch heldenleven als dat van dr.
Schaepman.
Van Schaepman's leven en werken de volle verdienste aan te geven, zou zoo kort na
zijn sterven, zeer moeilijk vallen. Bovendien deze bladen zouden er niet de
aangewezen plaats voor wezen. Hier mag enkel met korte schets even Schaepman's
zuiver letterkundige verdienste omlijnd.
Vóór alles en in alles blijkt Schaepman redenaar. Het oratorische was de
noodzakelijke uiting van het karakter, hiervoren geschetst. En heel zijn ziels- en
lichaamsaanleg, en al zijn levensomstandigheden hebben saamgewerkt om dat
oratorische in hem te ontwikkelen, groot en overwegend te maken. Zoo treedt dat
oratorische in al
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zijn werken altoos naar voren en beheerscht al de verdere eigenschappen.
Allereerst in zijn verzen. Aan opzet, bouw, beeld en klank bemerkt men dadelijk
dat die verzen gedacht en gedicht zijn om ‘hardop te worden voorgelezen’.
Rhythmische redevoeringen zijn de meeste. En in zijn proza slaat immer de slag,
dreunt voortdurend de tred van dat luidopgesproken woord. Als Schaepman schrijft
is hij nooit alleen, ziet hij altoos breede scharen hoorders rondom, staat immer vlak
tegenover hem de vijand: oog in oog. Daarom is zijn stijl levendig en vlug, zijn
beeldspraak bewegelijk en verspringend, zijn woord kleurrijk en opden-man-af.
Daarom vindt ge in Schaepman's geschriften niet veel bespiegelends, en treft U
telkens het actieve, het handelend optreden, vaak ook het persoonlijke.
Het meest komen die eigenaardigheden uit in zijn polemische geschriften, het
minst in zijn politieke artikelen. En het krachtigst werken ze samen om een schoon
geheel te vormen in die, ook geschreven en uitgegeven, toespraken, welke vereenigd
met vele parlementaire redevoeringen den kostbaarsten schat blijven uitmaken van
Schaepman's letterkundige nalatenschap.
's-G r a v e n h a g e .
A.M.J.J. BINNEWIERTZ PR.
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Werken van Mgr. Dr. H.I.A.M. Schaepman.1
I.
1863.

Dichtproeven opgedragen aan Zijne
Doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr.
Andreas Ignatius Schaepman, Bisschop
van Hesebon i.p.i.

1866.

De Paus. Een gedicht. Met een inleidend
woord van J.A. Alberdingk Thijm
(Zonder naam van den auteur).
Amsterdam, C.L. van Langenhuysen,
1866.

1867.

De Eeuw en haar Koning. Een gedicht. Aldaar 1867.

1867.

Vondel. Een gedicht. - Aldaar 1867.

1868.

Kerstnacht. Een Mysteriespel. Vrij naar
het Hoogd. van W. Molitor in hollandsche
dichtmaat overgebracht. - Aldaar 1868.

1868.

De Pers. Een gedicht. - Aldaar 1868.

1869.

Het lied des Konings. Een gedicht. Aldaar 1869.

1869.

Verzamelde Dichtwerken. - Aldaar 1ste
druk 1869, 2de druk 1888, 3de druk 1889,
4de druk 1892. Feestuitgave 1867-15 Aug.
1892. Met portret door Jan Veth, en
artistiek omslag door Jos. Cuypers. 5de
druk 1899. Met een inleiding van den
dichter.

1871.

Pius-kantate. Met muziek van Joh. J.H.
Verhulst. Amsterdam, Th. J. Roothaan &
Cie, 1871.

1871.

De weg, de waarheid en het leven. Rede
uitgesproken op den feestdag van het
vijf-en-twintigjarig Pausschap van Z.H.
Pius IX. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum,
1871.

1871.

De Parkmeeting. Redevoeringen
gehouden op de feestelijke bijeenkomst

1

Bij de samenstelling dezer lijsten ben ik veel dank verschuldigd aan den Heer J.v.
Waardenburg te Rotterdam.
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van Katholieken te Amsterdam, den 21sten
Juni 1871. o.a. door Prof. Dr. H.I.A.M.S.
Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1ste
en 2de druk 1871.
1872.

De Luchtballon. Een voorlezing door B.
van Meurs. Voorafgegaan door een
gedicht van Dr. H.I.A.M.S. Utrecht. J.L.
Beijers, 2de druk 1872.

1872.

De Christelijke liefde. Rede. Amst. C.L.
van Langenhuysen, 1872.
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1872.

Parijs, - 1870-71. - Een gedicht. - Aldaar
1ste, 2de en 3de druk, 1872.

1873.

Caritas. Gedicht bij gelegenheid v.h.
zilveren jubilé d. Vereeniging van den H.
Vincentius à Paolo te Amst., 7 Febr.
1873. - Aldaar 1873.

1873.

Napoleon. Utrecht, J.L. Beijers, 1ste en
2de druk 1873. Arnhem, Nijmegen, Gebr.
Cohen, 3de dr. 1888, 4de dr. 1900.

1873.

Aan de Hoog Edel Geboren Heer en
Vrouwe J. van Nispen tot Sevenaer bij
het Gouden feest van hun vijftigjarigen
echt. 1823-1873.

1874.

Het Koningslied. Herinnering aan het
Zilveren jubelfeest van Z.M. Willem III.
Met muziek van H.J.J. van Bree.
's-Hertogenbosch, H. Bogaerts, 1874.

1875.

Godsdienst en volkswelvaart. Eene studie
over Katholicisme en Protestantisme.
Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1875.

1876.

Huwelijkskroon. Gedicht. Niet in den
handel.

1877.

Pius P.P. IX. Sonnetten. Op Muziek gezet
door M.J.A. Lans. Amsterdam, Albert
Roothaan, 1877.

1878.

Ter gedachtenis aan Z.H. Paus Pius IX.
Rede, uitgesproken bij den plechtigen
Zieledienst in de Metropolitaan-Kerk van
St-Catharina te Utrecht, 14 Febr. 1878,
waarachter zijn opgenomen de
Klinkdichten, getiteld: † Paus Pius IX.
Amsterdam, C.L. van Langenhuysen,
1878.

1879.

Vondel. 1679-5 Februari 1879.
Gedachtenisrede. Utrecht, J.L. Beijers,
1ste en 2de druk, 1879.

1879.

Vondel-Hymne. Gedicht, in Muziek
gebracht door W.F.G. Nicolaï. Uitgevoerd
te Amsterdam bij gelegenheid der
herdenking van Vondel's 200-jarigen
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sterfdag. Febr. 1879. 's-Gravenhage,
Mart. Nijhoff, 1879.
1879.

Vox humana. Met muziek van C.C.H. de
Vliegh. Groningen, Noordhoff & Smit,
1879.

1880.

Napoleon. Ballade. Met muziek van L.C.
Bouman. 's-Hertogenbosch, Henri
Mosmans, 1ste druk 1880, 2de druk 1891.

1881.

Charitas. Cantate. Met muziek van A.
Serruys. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum.

1883.

Bijna. Een antwoord aan Dr. W. Koster.
- Aldaar 1883.

1883.

Een Katholieke Partij. Proeve van een
program. - Aldaar 1883.

1883.

Het hooger onderwijs en de drie
Rijks-Universiteiten. Een antwoord aan
Mr. J. Baron d'Aulnis de Bourouill. Aldaar 1ste en 2de druk 1883.

1884.

Een Katholieke partij. Een woord over
de ‘beoordeeling’ van Mr. Julius Verwer.
- Aldaar 1884,

1884.

Grondwetsherziening. Een woord over
onzen politieken toestand. - Aldaar 1884.

1884.

Ter nagedachtenis aan Z.D.H. Mgr.
Henricus van Beek, Bisschop van Breda.
Rede uitgesproken op het kerkhof te
Zuylen, den 18den Oct. 1884. Breda, Ed.
van Wees, 1884.
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1885.

Van strijd tot vrede? Utrecht, Wed. J.R.
van Rossum, 1885.

1886.

Aya Sofia. - Aldaar 1ste druk 1886, 2de
druk 1887, 3de druk 1894.

1887.

Onze nationale Kunst. Etsen en schetsen
door Carl. L. Dake en Dr. H.I.A.M.S.
Amsterdam, Frans Buffa en Zonen, 1887.

1887.

Het votum over art. 194. Een woord naar
aanleiding van Mr. J.T. Buys, ‘Een
lichtzinnig votum’. Overgedrukt uit ‘Het
Centrum’. Amsterdam, Bureau ‘Het
Centrum’ 1887.

1888.

Daniel O'Connell. Rede uitgesproken op
16 November 1888. 's-Gravenhage, W.P.
van Stockum & Zoon, 1888.

1888.

Neerlandia Catholica. Het Katholieke
Nederland dat is Geschiedenis en Staat
der Kerkprovincie Utrecht. Aan Z.H. Paus
Leo XIII ter gelegenheid van zijn Gouden
Priesterfeest door zijne getrouwe kinderen
in Nederland opgedragen op Sint
Sylvester, van het jaar O.H. 1887.
Utrecht, P.W. van de Weyer, 1888, fol.
(De Commissie van Redactie van dit werk
bestond uit verschillende letterkundigen.
o.a. Dr. Schaepman).

1888.

De Protest-Meeting te Utrecht. 17 Dec.
1888. (Bevat o.m. de Protest-Rede door
Dr. S. uitgesproken). Utrecht, Wed. J.R.
van Rossum, 1888.

1889.

Nieuwe Gedichten. - Aldaar 1889.

1890.

De wet op het lager onderwijs. Met
aanteekeningen. - Aldaar 1890.

1890.

Het Vaderland. Gedicht. Voor
Mannenkoor bewerkt door Philip Loots.
Amsterdam, Brix von Wahlberg, 1890.

1890.

De rechterzijde en de persoonlijke
dienstplicht. Utrecht, Wed. J.R. van
Rossum, 1890.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

1891.

‘Rerum novarum’. Rede over de jongste
encycliek van Z.H. Paus Leo XIII. Aldaar 1891.

1891.

Chronica. Haagsche Stemmen 1887-90.
(13 nummers). 's-Gravenhage, W.P. van
Stockum & Zoon, 1891.

1891.

De Kunst en de Maatschappij.
Redevoering uitgesproken op de plechtige
Prijsuitreiking in de Sint-Lukas-school te
Gent op 23 Aug. 1891. Gent, A. Siffer,
1891.

1892.

Roomsch recht tegen Protestantsch
verweer. Utrecht, Wed. J.R. van Rossum,
1ste, 2de en 3de druk, 1892.

1893.

Jan Pieterszoon Coen. Rede uitgesproken
te Hoorn op 30 Mei 1893. 's-Gravenhage,
W.P. van Stockum & Zoon, 1893.

1893.

Menschen en Boeken. Utrecht, Wed. J.R.
van Rossum, 1ste reeks, 1ste druk 1893,
2de druk 1896; 2de reeks, 1ste druk 1894,
2de druk 1896; 3de reeks, 1898; 4de reeks
1900. De 5de reeks verscheen na het
overlijden van Dr. S. met eene Inleiding
van pastoor P.H.F. Braam, 1903.

1893.

Leo XIII. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink,
1893. (In Mannen van Beteekenis in onze
dagen. XXIVe bundel).

1893.

Mijn Jezus, ik wil U alleen. Een gedicht.
Uit het Duitsch vertaald. Amsterdam, G.
Borg.
(Na den dood van Dr. Schaepman
verscheen een herdruk).
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1895.

Van het H. Sacrament van Mirakel tot
Amsterdam. Utrecht, Wed. J.R. van
Rossum, 1ste en 2de druk, 1895.

1895.

Een vaandellied. Berijmde Voorlezing. Aldaar 1895.

1895.

Mgr. De Haerne. (Redevoering
uitgesproken, bij de onthulling van het
monument van Mgr. De Haerne, te
Kortrijk, den 19 Aug. 1895.) Gent, A.
Siffer, 1895.

1895.

Herodes en Petrus. Rede. Utrecht, Wed.
J.R. van Rossum, 1895.

1896.

Aanteekeningen op Art. 54bis der Wet op
het Lager Onderwijs en de Wet-Lohman.
(Bijvoegsel tot de uitgave der Schoolwet
verschenen in 1890). - Aldaar 1896.

1896.

S. Vincentius à Paulo. Twee toespraken
1890 en 1896. - Aldaar 1896.

1896.

Brieven van Alberdingk Thijm.
(Overgedrukt uit ‘Menschen en Boeken’
1ste reeks, 2de druk.) - Aldaar 1896.

1897.

Lofredenen op den H. Alphonsus Maria
de Liguori, gehouden in de kerken der
Redemptoristen. - o.a. door Dr.
Schaepman. Leiden, J.W. van Leeuwen,
1897.

1898.

St. Thomas van Aquino. Drie
voorlezingen gehouden voor het
Genootschap der Studenten van de
Katholieke Hoogeschool te Leuven.
Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1898.

1898.

Een Kroningslied. Amsterdam, Van
Holkema & Warendorf, 1898.

1898.

Le parti catholique (dans les Pays-Bas).
- In: Les Pays-Bas publ. par le Cercle des
Journalistes Néerl. Leide, A.W. Sijthoff,
1898.

1898.

Petrus Canisius gehuldigd. Nijmegen,
Langendam & Co. (1898).
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1899.

Bolland en Petrus. Utrecht, Wed. J.R. van
Rossum, 1ste tot 5de druk, 1899.

1899.

Bondslied uit het Oratorium ‘St. Joseph’.
Muziek van J.A.S. van Schaik. - Aldaar
1899.

1900.

Frans Hals. Een zelf- en alleenspraak.
Uitg. ter gelegenheid van de onthulling
van het Frans-Hals-Monument.

1900.

Festrede zum 25 j. Stiftungstage des
Klosters ‘Arca Pacis’,
Driebergen-Holland, 1875-21 Aug. 1900.
Utrecht, 1900.

1901.

Chronica over Staatkunde en Letteren.
Utrecht, Wed. J.R. van Rossum, 1ste en
2de reeks 1901; 3de reeks 1903.

1902.

De Onthulling van het Standbeeld voor
Mgr. Hamer en Gezellen te Nijmegen, 28
Sept. 1902, met Levensbeschrijviug van
den Bisschop-Martelaar. (Hierin is
opgenomen de door Dr. S. uitgesproken
Feestrede). Nijmegen, A.J. de Wilt, 1902.

1902.

Aanteekeningen betreffende de
ontheffingen van den werkelijken dienst
bij de nationale Militie voor Geestelijken,
Studenten in de Godgeleerdheid en
Ordebroeders. - Utrecht.

In Handschrift.
De terugkeer van Richard Leeuwenhart. Drama in 4 bedrijven.
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II. BIJDRAGEN IN TIJDSCHRIFTEN ENZ.
A. Tijdschriften waarvan Dr. Schaepman mederedacteur was.
Katholiek-Nederlandsche Brochuren-Vereeniging. 1868-1870.
Hierin verschenen:
1869.

No. 1. De Pius-Feesten te Rome - 10-12
April 1869. - Losse Herinneringen.

1870.

No. 4. Rome. Een woord ter gelegenheid
der laatste gebeurtenissen.

De Wachter 1871-1874. Onze Wachter 1874-1885.
1871.

‘Post tenebras lux’, ter inleiding op de
geschiedenis van 't jaar '70. - Eene
wraakneming der Kunst. Lothair, Roman
door B. Disraëli. - ‘In Memoriam’.
‘Nagelaten gedichten van P.J. Koets’. Litterarisch Vandalisme. ‘Dante's Hel
door U.W. Thoden van Velzen’. - De
Rechten van het kind. Kerst-gedachten.
- Corvinus. Een reeks van portretten. ‘Een aalmoes voor den Paus’. Gedicht. Pius P.P. IX. 1846-1871. Gedicht. - Mr.
S.P. Lipman. - Een groot man.
Sixte-Quint par M. le baron de Hübner.
- De laatste zang van Dante's Paradiso.
Met eene proeve van vertaling. - Een brief
over de Amsterdamsche Tentoonstelling.
- Moeder en Zoon (Le manuscrit de ma
Mère, par A. de Lamartine). - Rome.
Gedicht. - Uit de Boekenwereld: Betsy
Perk, Elisabeth van Frankrijk - J.I.
Doedes, Kerkelijke Bijdragen. III. - J.J.L.
ten Kate, Aan Parijs. - J.J.L. ten Kate, ‘La
grande nation’.

1872.

Sofronia. Een bloem uit de Catacomben.
(Vijf zangen). - Voltaire in onze dagen.
- Eene zuster van Lothair. Hilda door
Constantijn. - Poëzy en Christendom. H.J.
Gunning, Schillers Taucher. - Kerk en
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Staat. Mr. J. Bohl, De Godsdienst. - Een
groot man. Sixte-Quint par M. le baron
de Hübner. (slot). - Rabagas. Comédie
par Victorien Sardou. - Thorbecke. - Een
nieuw verwijt uit een oude doos. (Galilei).
- Victor Hugo. L'année terrible. - Mr. I.
da Costa. - Uit de Congresdagen. Duitschland en het Concilie van het
Vatikaan. - Bouwsteenen voor onze
Geschiedenis. - Genie en Waanzin. (A.J.
Wiertz). - Uit de Boekenwereld: Van
Hoogstraten, God en de mensch. Putman, Cervantes reis naar den
Parnassus.
1873.

Over verleden en toekomst der Kerk. Een lievelingsdichter. (P.A. de Génestet).
- Corvinus. Nieuwe reeks van portretten.
- Corviniana. I. Herr Wolfgang Menzel;
II. Don Emelio Castelar; III. Keller.
Gederailleerd. - Liefde, Lijden, Leven.
Hahn-Hahn, Die Erzählung des Hofraths.
- Uit de gevangenis van het Vatikaan. Een Wraakgericht. (Dav. Fr. Strauss). Krachtige kunst. A.L.G.
Bosboom-Toussaint, De Delftsche
wonderdokter. - De jeugd van Charles de
Montalembert.
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1874.

Pius P.P. IX. - 21 Nov. 1873. (Sonnetten). - Jeanne d'Arc. Gedicht. De Satyr in de Kunst. - De proletariër. Maria Stuart. Vondel's treurspel, uitgaaf
De Rijk. - ‘Voor den Koning van
Pruisen’. - Wijsbegeerte zonder
levenstroost. J. St. Mill, autobiography.
- Titanische Kunst. Victor Hugo,
Quatrevingt-treize. - ‘X’. De Lakei van
Corvinus. - De Keizersklok. Een lied van
't Duitsche Rijk. - Louis Veuillot. Hermann von Mallinckrodt. - Uit de
Boekenwereld: Em. Hiel, Gedichten. Derksen, Toelichting van Broere's
Dithyrambe. - L. de Koninck, Het
menschdom verlost, enz.

1875.

Twee jaren. Visioen. (Gedicht). - Beatrix.
- Het proces von Arnim. - Uit het oude
jaar. (L. de Koninck). - Joseph de
Maistre. - Zonsopgang. (Gedicht). Teekenen des tijds. - Een stem uit Spanje.
(Gedicht). - Alleluja. Een lied der
opstanding. - 16 Juni 1875. Gedicht. O'Connell. Gedicht. - Godsdienst en
volkswelvaart. Een studie over
Katholicisme en Protestantisme. - Liefde
en Vrede in de Polemiek. - Zelfbedrog of
IJdelheid? - Een merkwaardig Debat. Uit de Boekenwereld:
Bosboom-Toussaint, Majoor Frans. Melati van Java, De jonkvrouwe van
Groenerode, enz.

1876.

Nirwana. Gedicht. - Joseph von Görres.
- Kunst en Karakter. (J.A. Alberdingk
Thijm). - Canossa, 1077. Gedicht. - De
jongste geschriften over Kerk en Staat. Aan Paus Pius den IXe. Gedicht. - Mr.
G. Groen van Prinsterer. - Judae Iscariotis
Apologia pro vita sua. (Recensie van
Reinkens' Revolution und Kirche).

1877.

De Kardinaal G. Antonelli. - Lasalle en
Bismarck. - Gregorius VII te Canossa.
Gedicht. - Mr. G. Groen van Prinsterer
en de Nederlandsche Katholieken. - Aan
den Paus. Na de Allocutie op 12 Maart
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1877. Gedicht. - Rome en de Paus.
Mei-Juni 1877. - Mgr. Johannes Zwijsen.
- Onze Nationale Kunst. - M. Adolphe
Thiers. - Uit de Boekenwereld:
Poelhekke, Vondel's dichtjuweelen. Leesberg, Letterloover. - Soera Rana,
Mosaiek, enz.
1878.

Oud en nieuw, 1877-1878. - Een hymne
ter eere van den H. Herculanus. - De Paus
en de wereld. - ‘Vragen van den dag’.
(van W. Molitor). - Antwoord aan
Desiderans. - Een zware droom. Victor
Hugo. Le Pape. - ‘Welkom’. Aan J.A.
Alberdingk Thijm. Gedicht. - Het
Duitsche Centrum. - Een lied van Koning
Caerle.

1879.

Nieuwjaarsmorgen. Gedicht. - Torquato
Tasso, Historisch Drama, door Melati van
Java. - De Bisschop van Mentz.

1880.

De Begrooting en de Staten-Generaal.

1881.

Sint Elisabeth van Hongarije. Een
berijmde watersnood-lezing. - De
Katholieken in de Tweede Kamer. Naar
aanleiding van de behandeling der
rentewet. - De eed in ons Staatsrecht. Na het Debat.
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1882.

Het Romeinsche vraagstuk. - Het goed
recht der Katholieke Kritiek. Deysseliana. - Nog over de
Tooneel-quaestie. - Het sterfbed van
Bossuet.

1883.

Het Hooger Onderwijs en de drie
Rijks-Universiteiten. Antwoord aan Mr.
J. d'Baron d'Aulnis de Bourouill. ‘Bijna’, een antwoord aan Dr. W. Koster.
- Een Katholieke partij. Proeve van een
Program. - Een duizendjarig Rijk.
Gedicht. - Een man van Waarheid en
Vrede. - Over vrije Universiteiten. - Een
Katholieke partij. Een woord over de
‘beoordeeling’ van Mr. Julius Verwer.

1884.

Een korte rede en een lange narede. - Aan
Nicolaas Beets. 1814-13 Sept. 1884.
Gedicht. - Van eenen Ridder, een
Maagdelijn en eenen Drake. Gedicht. Pruisische Kritiek. Het vonnis van Hans
Delbrück over J. Janssen en zijn
‘Geschichte des Deutschen Volkes’. - Een
praatje over letterdieverij. - Een
merkwaardige redevoering. Jhr. Mr. A.F.
de Savornin Lohman, Over het hoogste
gezag. - Opruiming. Realistische
schetsen, G. Jonckbloet, B. van Meurs,
Willem Paap, Emants. - Een niet
merkwaardige Redevoering en een zeer
merkwaardige Boekbeoordeeling. Grondwetsherziening. Een woord over
onzen politieken toestand. - Een kort
woord over het concordaat van 1801 en
de organieke artikelen. - Aan Mr. Julius
Verwer.

1885.

Isaac da Costa. Gedicht. - Van strijd tot
vrede? Nog een woord over Art. 194 der
Grondwet. - De hoofdgetuige in het
geding. Nog een woord over Vondel,
Marius en de Societeit van Jezus.
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De Katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift.
1886-1900.
1886.

Keizer Justinianus I. Fragment uit ‘Aya
Sofia’. - Chronica I, II.

1887.

Chronica III, IV. - Naar aanleiding der
grondwetsherziening. - Over de
constitutioneele monarchie.

1888.

Het Katholieke Nederland aan Z.H. Paus
Leo XIII. Gedicht. - Paus Leo XIII over
de menschelijke vrijheid.

1889.

Aan Alberdingk Thijm. Gedicht. - Een
bijzonderheid uit het leven van een
beroemd landgenoot. (W. Steins
Bisschop).

1890.

Sint Vincentius à Paulo in de negentiende
eeuw.

1894.

Weergeboorte. Nieuwe zang der Aya
Sofia.

1895.

Twee oorkonden (Crispi's rede bij de
onthulling van 't standbeeld van
Garribaldi; Paus Leo's brief aan kard.
Rampolla).

1896.

Brieven van Alberdingk Thijm. - De
Priester. Gedicht.

1898.

Sint Peters Stoel tot Rome.

1900.

Aan Jesus Christus. Gedicht. - 28 Juli
1875.

Haagsche Stemmen. 1887-1891.
1887-88.

Vondel en Hooft's oordeel over de
troonrede van Sept 1887 - Letterkundige
critiek. - Napoleon I en Generaal van
Hogen-
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dorp. - 31 Dec. 1887, 's jaars
herinneringen. Een gedicht. - Levenslust
en vroolijkheid in de hedendaagsche
literatuur. - Macht en stijl in Prins
Bismarck's redevoering op 6 Febr. - Julius
de Geyter en zijn gedicht: ‘Keizer Karel
en het rijk der Nederlanden’. - Graaf
Beust en Prins Bismarck: ‘Le lion et le
moucheron’. - Daudet's jongste roman:
‘L'Immortel’.
1888-89.

Het dagboek van keizer Frederik. - De
‘Minerva’ en ‘Vox studiosorum’ en het
jubilé van het Leidsche Studentencorps.
- † J.A. Alberdingk Thijm.

1890.

Victor Hugo, orgaan van den geest der
eeuw. - Ter uitvaart van Z.M. Willem III.

1891.

De mémoires van Talleyrand. - Paul
Bourget, Sensations d'Italie. - Theodoor
Körner. 1791-1813. - Epistel aan St.
Nicolaas.

Dietsche Warande en Belfort. 1900.
Onze Schilderscholen. Redevoering uitgesproken in de plechtige openbare zitting
der Kon. Vlaamsche Academie te Gent 27 Juni 1900.

B. Bijdragen in andere Tijdschriften.
S. Maria, de zondaresse van Egypte. - In: Volks-almanak voor Nederl. Katholieken
1868.
Heiligerlee. - Het Melaatsche Kind. - De H. Ignatius van Loyola te Jerusalem. De Priester. - Twee Engelen. - Als voren 1869.
De Catacomben. Een Sonnetten-Krans. - Maria Stuart. - De Graveerstift. - Als
voren 1870.
De verloving van St. Katharina. - Zucht naar het Vaderland. - St. Pieters-dom. 8 Dec. 1869. - Madonna. - Monte-Pincio. - Als voren 1871.
Fantasie. - Als voren 1873.
Vondel. - Vox Humana. - Als voren 1877.
Koning Willem II. - Wiegelied. - De Dans der Sterren. - De Navolging van Christus.
- Aan J. Bethune D'Ydewalle. - Als voren 1879.
Aan Alberdingk Thijm. - Als voren 1890.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

Aan J.A. Alberdingk Thijm. - Durch! - Als voren 1892.
Aan den Heer J.A. Alberdingk Thijm en Vrouwe W. Alberdingk Thijm-Kerst. Als voren 1894.
Op het 25-j. Priesterschap van H. van de Wetering, Aartsbisschop van Utrecht.
Drie sonnetten. - Als voren 1900.
De nationale feesten te Heiligerlee. - Dietsche Warande 1869.
Lamartine. Gedicht. - Als voren 1871.
Kerslied. 1868. - Kath. Illustratie 1868-69.
Pius P.P. IX. Cantate. - Als voren 1870-71.
Ballade van den laatsten Napoleon. - Sint Christoforus. - Als voren 1879-80.
Aan N. Beets. - De Hollandsche jongens aan Hildebrand. - Lijkrede bij het graf
van Mgr. Van Beek. - Als voren 1884-85.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

203
Aya Sofia. (Vierde Zang). - Aan de H.H. Onnoozele Kinderen. Voor de vrije school.
- Als voren 1886-87.
Feestlied (Voor het zilveren jubilé der overwinning van Mentana). - Antwoord op
eene Rede van Generaal De Charette. - Als voren 1892-93.
Savonarola. - Oorlog en Vrede. - Aurora 1871.
Nêerlands Taal. - Als voren 1873.
Christendom en Kunst. - Ideaal en Traditie in de Kunst. - Herrad van Lansperg en
haar Hortus Deliciarum. - Bibliographie. - Gildeboek 1873.
Albrecht Dürer. - Schilderijen der Oud-Italiaansche School op het
Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht. - Als voren 1877.
Feestrede bij het 25-jarig bestaan van het Gilde. - Verslag v.h. St. Bernulphus-Gilde
1894.
Rede ter gedachtenis aan Baron Jean Bethune d'Ydewalle. - Als voren 1895.
Vondel. - Aan J.J.L. Ten Kate. - Eigen Haard 1879.
Aan Nederland. - Als voren 1880.
In Memoriam. Pr. Le Cocq D'Armandville. - Als voren 1896.
Lijkrede op Prof. J.H. Wensing. - Ned. Kath. Stemmen 1880.
S. Alphonsus de'Liguori. - Volks-Missionaris 1887.
Aan St. Alphonsus de'Liguori. - Als voren 1896.
Aan den Katholieken Gids. - Kath. Gids 1889.
Het Allerheiligst Hart van Jesus. - Pius-Almanak 1890.
Aan Mevr. Elisabeth Nuijens-Bolten. - Op het huwelijk van H.W.A.M. Nuijens
met H.M.R. Rademaker. - Onze Pius-Alm. 1890.
Mr. S. van Houten. - Leeskabinet 1896.
Onze Schilderscholen. Redevoering. - Versl. en Meded. d.K. Vlaamsche Acad.
1900.
Mr. W.H. de Beaufort. - Woord en Beeld 1901.
1 Maart. Het Eeuwgedicht van Leo XIII. - Ann. van O.L. Vrouw v.h.H. Hart 1901.
Alsmede tallooze artikelen en ook gedichten in het Dagblad ‘De Tijd’ van 1869 tot
1883. - Daarna in ‘de Grondwet’, ‘de Nieuwe IJsselbode’ ‘Ons Noorden’ en ‘het
Centrum’.

III. WERKEN WAARBIJ Dr. SCHAEPMAN EENE VOORREDE HEEFT
GESCHREVEN.
1869.

Het Nieuwe Testament O.H. Jesus
Christus, vert. met ophelderende
aanteekeningen door Mr. S.P. Lipman. 2
dln. 's Hertogenbosch, 1859-1869. (De
voorrede van het tweede deel door den
dood van Mr. Lipman onderbroken, werd
door Dr. Schaepman voltooid).
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1874.

Beknopt overzicht der Kerkelijke
Geschiedenis. Vrij bewerkt naar het
Hoogd. d.A.C. Akveld. Amsterdam, C.L.
van Langenhuysen, 1874.
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1879.

Don Garcia Morena of de geheime
genootschappen in Zuid-Amerika. Naar
het Hoogd. van Ph. Laïcus door F.A. van
den Heuvel. Leiden, J.W. van Leeuwen,
1879.

1887.

Geschiedvervalsching. Utrecht, Wed. J.R.
van Rossum, 1887.

1894.

Tijdverdrijf. Naar het Engelsch van
Kardinaal Manning door H. Ermann, S.J.
- Aldaar 1894.

1896.

Ons Katholiek Verleden. De Kerkelijke
geschiedenis van Nederland door
W.G.A.J. Röring. Bosch, P.
Stokvis-Waterreus, 1896.

1898.

Gedichten van Z.H. Leo XIII. In het
Nederl. vertolkt door A.N. Mutsaers.
Nijmegen, L.C.G. Malmberg, 1898.

1903.

Korte Verhandelingen over het Forum
Romanum, door M. van Vollenhoven.
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1903.

IV. VERTALINGEN VAN Dr. SCHAEPMAN'S WERKEN.
1873.

Die heilige Maria von Ägypten. (Kath.
Unterhaltungsbibliothek herausg. von L.v.
Heemstede). Aachen, Leo Tepe, 1873.

1874.

Aus dem Gefängnisz des Vatikans. Aldaar 1874.

1874.

Über Vergangenheit und Zukunft der
Kirche. - Aldaar 1874.

1874.

Louis Veuillot. Traduit du Néerlandais.
(par B. Oldenkott).

1877.

Die Zeit und ihr König. Aus Anlasz des
fünfzigjährigen Bischofs-Jubiläums Sr.
Heiligkeit Papst Pius IX, aus dem Holl.
übersetzt von L.v. Heemstede. Dortmund,
Gebr. Lensing, 1877.

1893.

Leo XIII. Charakter- und Zeitbild. Aus
dem Holl. ins Deutsche übertragen von
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L.v. Heemstede. Münster, Theissing
1893.
1893.

‘Durch’ Übersetzung des Gedichts aus
Thijms Jahrbuch von Jos. Tiesmeyer.
Lingen, R. van Acken, 1893.

1903.

Aus der Ewigen Stadt. Reiseskizzen. Aus
dem Holl. übertragen und mit einer
Lebensbeschreibung des Verfassers
versehen durch Jos. Tiesmeyer. Lingen,
R. van Acken, 1903.

Aya Sofia. Übers. von L.v. Heemstede. - In: Dichterstimmen d. Gegenwart 1894.
Dr. Schaepman und die sociale Frage von Jos. Tiesmeyer: Rede zur Einweihung
des Vereinshauses in Zwolle. - Rede in Amsterdam Frascati 1892. - Rede bei Weihe
des Vereinshauses in Enschede. - Rede auf dem friesischen Katholikentage. - Rede
über christl. Demokratie in Hengelo. - Arbeiter freund 1893.
Rede über Arbeiter-Encyklica in Sneek; Protestrede in Herzogenbusch und Rede
im Arbeiterverein in Zwolle von Jos. Tiesmeyer. - Als voren 1895.
Rede über Arbeiterbewegung in Hengelo und Festrede in Amsterdam beim
Encyklicafest von Jos. Tiesmeyer. - Als voren 1896.
Neujahrslied. Übers. von Jos. Tiesmeyer. - Kath. Lehrerzeitung 1895, 1/VI.
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Die Kunst und das Volk, Rede in Sappemeer. Übers. von Jos. Tiesmeyer. - Als voren
1897, 20/II.
Begrüszung des Gesangbuchs. ‘Het gulden Wierookvat’ übers. von Jos. Tiesmeyer.
- Als voren 1898, 10/VI.
Ein genialer Mann, charakterisiert durch ein Genie. Dr. Schaepman über
Windthorst. Übers. von Jos. Tiesmeyer. - Osnabrücker Volkszeitung 1895, 12/VII.
Rede über St. Vincenz von Paul von Jos. Tiesmeyer. - Lingener Volksbote 1897,
20/XI.
Ein Wort zur Judenfrage von Jos. Tiesmeyer nach Dr. S. - Als voren 1898, 12/III.
Papst Leo XIII, ein Mann seiner Zeit und ‘Auf Romas Hügelkranz’ Cantate durch
Jos. Tiesmeyer. - Als voren 1903, 28/II.
Die Charitas, Jungfrau und Mutter zugleich durch Jos. Tiesmeyer. - Charitas VIII,
2.
Zur Politik der holländischen Katholiken. - Köln. Volkszeitung 1901, 4/III.
Schaepmans erste Begegnung mit Pecci. Bruchstück aus Einleitung zu Mutsaers
Papstgedichten, durch F. - Als voren 1903, 3/IV.
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Levensbericht van Johannes Reitsma.
Weinig dacht ik, toen het bijwonen der Vergadering van de Algemeene Synode der
Ned. Herv. Kerk in den zomer van het jaar 1900 Reitsma en mij in Den Haag
samenbracht, en wij, in allerlei kerkelijke zaken werkzaam, bovendien menig uur
aan vriendschappelijke gedachtenwisseling wijdden, dat mij voor de laatste maal dit
voorrecht ten deel viel. Maar de borstkwaal, die hem al menig jaar had geplaagd, liet
zich niet meer bedwingen. In den winter van het volgende jaar werd ze erger. En den
25sten Februari 1902 bezweek hij voor haar geweld. Hiertoe uitgenoodigd is het mij
een weemoedige plicht in de verzameling van deze Levensberichten enkele bladzijden
te wijden aan het leven en werken van hem, mijn oudsten akademievriend. Maar als
het mij gelukken mag met eenige juistheid het beeld er van te teekenen, dan dank ik
dit vooral aan de onbekrompenheid, waarmede zijne weduwe heurs mans nagelaten
papierenschat ter mijner beschikking stelde, en aan de goede diensten, die zijn oudste
zoon, de heer F. Reitsma, nu pred. te Noordwolde, bij de schifting bewees.
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Johannes Reitsma werd den 15den December 1837 geboren uit het huwelijk van Anne
Tjittes Reitsma († 1880) en Klaaske Johannes' Noordenbos († 1903) te Oudemirdum,
waar zijn vader predikant was. Gaarne gewaagde hij er later van, dat Friesland hem
van ouder tot voorouder onder zijne zonen telde; de provincie, waar hij geboren werd
en in latere jaren weer eene woonplaats vond, beschouwde hij met sterke
vooringenomenheid, en met voorliefde greep hij iedere gelegenheid aan om haar
hooger te doen waardeeren.
In 1845 vertrokken zijne ouders naar Groningen, waar A.T. Reitsma als predikant
beroepen was. Als prediker trad hij niet op den voorgrond, maar als herder en leeraar
kreeg en hield hij er een goeden naam. Ook bewoog hij zich met goed gevolg op
velerlei wetenschappelijk gebied en werd, al spoedig in het Godgeleerd Gezelschap
Waarheid in Liefde opgenomen, een ijverig lid er van, en een der degelijkste
medewerkers aan het door dien kring uitgegeven tijdschrift van dien naam, dat van
1837-1872 zeer verspreid was en ook onder den burgerstand vele lezers vond. Bij
de viering van het 250-jarig bestaan van de Groningsche Hoogeschool werd aan A.T.
Reitsma het doctoraat in de theologie honoris causa verleend. Zijn gezin telde drie
kinderen: de oudste onze Johannes; eene dochter, Clara, die in het huwelijk trad met
dr. J. van Loenen LLzn., en Tjitte G.H., thans advocaat-generaal bij het Gerechtshof
te 's-Gravenhage. In dezen kring heerschten, bij handhaving van eene voorbeeldige
orde, een aangename toon en warme geest, onder den invloed van den werkzamen
vader, met zijn vroeg grijzen, indrukwekkenden kop en van de onvermoeid zorgende
moeder, beiden innig geliefd door de hunnen en geëerd door allen, die hen kenden.
En dit waren niet weinigen; want ouden en jongen,
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inzonderheid ook de vrienden van de kinderen, werden ten allen tijde gul en hartelijk
ontvangen. De weldadige indrukken van het ouderlijk huis werden bij Johannes nooit
weggevaagd. Maar evenmin vergat hij, hoeveel hij voor zijne vorming verschuldigd
was aan ‘de goede stad Groningen’, hem ‘door een langdurig verblijf en door vele
herinneringen van alleraangenaamsten aard dierbaarder dan eene geboorteplaats’, verschuldigd was ook aan hare uitnemende schoolinrichtingen, het Gymnasium in
't bijzonder met zijn rector, den onvergetelijken Schneither, ‘waar uitnemend onderwijs
steeds met welwillende leiding verbonden werd’.
Na de gymnasiale loopbaan te hebben geëindigd werd Johannes Reitsma den 5den
Sept. 1856 onder het rectoraat van Prof. J. Hissink Jansen ingeschreven als student
beide in de letteren en de theologie, zooals toenmaals placht te geschieden met het
oog op de, misschien ontijdig afgeschafte, propaedeutische, litteraire studiën aan de
Universiteit. Velen en ook hem kwam die eerste leiding op den weg der wetenschap
door de Faculteit der Bespiegelende Wijsbegeerte en Fraaie Letteren ten goede. F.C.
de Greuve werd wel wat oud en miste ten eenenmale den tact om de logica en de
metaphysica voor zijne toehoorders te doen leven en zoo aantrekkelijk te maken. J.J.
Ph. Valeton was een beproefd gids bij de studie van de Semitische talen en
oudheidkunde. W.J.A. Jonckbloet verstond in hooge mate de kunst ons een indruk
te geven van den rijkdom der Nederlandsche taal en letterkunde. Van de wetten der
klankverschuiving en de geheimen der middeleeuwsche grammatica vernamen we
ook het hoog noodige. Van den Vos Reinaerde lazen we onder zijne leiding, en
oefeningen in het toen zoo gezochte voordragen van verzen bestuurde hij, waarbij
degelijke kritiek ging over den spreker en het gedicht zijner keuze.
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Naast hem stond W. Hecker, pas als hoogleeraar in de Algemeene en Vaderlandsche
Geschiedenis opgetreden, met zijne warme, soms hartstochtelijke voordrachten over
de historie der menschheid en de leidende gedachten en personen, die hij er in deed
opmerken. C.M. Francken trok aan door de grondigheid van zijne in keurigen vorm
gegeven lessen over Grieksche en Latijnsche Letteren. Over 't geheel genomen was
het toen een recht opgewekte tijd. Een van de uitnemendste studenten, de helaas,
vroeg gestorven Jhr. G.A. Sloet tot de Beele, schreef in den Studentenalmanak van
1858 van ‘den rustigen vooruitgang, die overal is waar te nemen’, en voegde, op den
uitslag van den jaarlijkschen wetenschappelijken wedstrijd wijzend, dit woord van
verzet hieraan toe: ‘Groningen's academie is luisterrijk onder de bekroonden
vertegenwoordigd. Die bekrooningen alleen reeds logenstraffen genoegzaam een
staatsstuk onzer dagen, dat den studiegeest aan deze hoogeschool in een zoo ongunstig
daglicht plaatst. Ze ontheffen den verslaggever van de noodzakelijkheid eener
bestrijding. Waar feiten spreken zijn woorden overtollig. Wij koesteren dan ook de
hoop, dat het volgend verslag over het hooger onderwijs zelf de weerlegging van het
vorige zal bevatten’1.
J. Reitsma behoorde van meet af tot de vooruitstrevenden. Zelfs aan de
testimoniumvakken, die weinig

1

Bekroond werden van de Groningsche studenten A. Drielsma, door de Faculteit der Wis- en
Natuurkunde; E.R. Borgesius, door die der Godgeleerdheid (J. Knappert, cand. in de
Godgeleerdheid aan de Leidsche Hoogeschool verwierf eene eervolle vermelding); J. Lohman
Janssonius en S.M.S. de Ranitz, door die der Rechtsgeleerdheid; A.G.A. Sloet tot Oldhuis
werd eervol vermeld door de Faculteit der Bespiegelende Wijsbegeerte en Fraaie Letteren
(aan J. ten Brink, cand. in de Godgeleerdheid te Utrecht, werd een buitengewone eerepenning
toegekend, vermits zijn antwoord eenige uren te laat was ingediend: de litterarische prijsvraag
betrof de dramatische werken van Brederode).
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populair waren en bleven, het Arabisch en Syrisch, wijdde hij zich met bijzonderen
ernst. Voor minder leergierige kennissen bracht hij zelfs de noodzakelijke responsies
in orde - in het hollandsch. Of het een elaboraat was van hem dat dienst deed, toen
de betrokken hoogleeraar een respondeerenden wilde terecht wijzen en bevond, dat
deze de Fabulae Lockmanni 't onderst boven voor zich had? Na tweejarige
propaedeutische studie werd Reitsma tot de colleges der theologische Faculteit
toegelaten. Aan hare leden bracht hij bij het eindigen van zijne akademische studiën
openlijk hulde, ‘omdat zij door vriendschap en wetenschap hem hadden willen
schenken wat zijn gemoed en verstand bij hen zochten’, en dankbaar herdenkt hij
hen nog eens, bij de aanvaarding van zijn hoogleeraarsambt. P. Hofstede de Groot,
in 1885 de eenige van hen overgeblevene, ‘die op velerlei wijze een zoo belangrijke
plaats innam in de geschiedenis van deze eeuw en onze kerk’, boeide in onzen
studententijd het meest door zijne glasheldere, op theologisch en wijsgeerig terrein
waarlijk orienteerende Naturaal. Hij en L.G. Pareau behandelden bij toerbeurt de
Dogmatiek. Al verwaarloosde Reitsma deze niet: een geliefd vak werd ze hem toen
niet. Hierbij kwam, dat ‘de diepdenkende, welsprekende Pareau, roem der godgeleerde
Faculteit’, dikwijls lijdend was. Maar als zijne gezondheid zich zooals in 1859 had
hersteld, dan verzuimde men geen van zijne colleges, vooral niet die over de Moraal,
en werd ook de Hermeneutiek, een testimoniumvak, algemeen gevolgd. ‘Vader’
Muurling, ‘de nauwkeurige en bedachtzame exegeet’, dankte zijn grooten invloed
het meest aan de Pastoraal, die hem de gelegenheid bood zijn hart te laten spreken
en op het zieleleven van zijne hoorders te werken. Ook de colleges van E.J. Diest
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Lorgion, door zijn verdienste voor de vaderlandsche en inzonderheid Friesche
kerkgeschiedenis bekend, die in Aug. 1860 tot buitengewoon hoogleeraar was
benoemd en den 10den Oct. zijn ambt aanvaardde, waarbij niet zooals tot dusverre
het deftige latijn maar de landstaal werd gebezigd, woonde Reitsma bij. Welkome
aanvulling vond hij in hem, die getoond had het belang der bronnenstudie te begrijpen.
Geen phrase is het, als Reitsma in het ‘voorwoord’ van zijne dissertatie zijne
dankbaarheid uit jegens allen, die hem in zijne wetenschappelijke bemoeiïngen met
raad en daad hebben gesteund, maar in 't bijzonder jegens Diest Lorgion, ‘zijn
hooggeachten promotor, vader van een zijner vroegste en liefste vrienden’.
Reitsma studeerde goed, maar bewoog zich ook gaarne onder de studenten. Zijn
gezellige aard, zijn goed humeur en onverstoorbaar optimisme, zijne belangstelling
in ieders lief en leed wonnen hem niet maar vele zoogenaamde kennissen, maar ook
menigen vriend uit de onderscheidene faculteiten en in de gezelschappen waarvan
hij lid was. Zoo werd hem dan ook de toegang geopend tot velerlei eereposten,
waarmede de studeerende jongelingschap hare gunstelingen pleegt te versieren. In
de Commissies, bij buitengewone gelegenheden in het leven geroepen, werd hem
eene plaats aangewezen. Werkzaam deel nam hij aan eene herziening der Wet voor
de Groningsche Studentenvereeniging Vindicat atque Polit. Hij werd lid van de
Commissie tot regeling van de zaken der Maskerade, die in 1859 zou worden
gehouden. Het ontwerp voor dien optocht was afkomstig van den toen reeds gunstig
bekend staanden geleerden oud-student Mr. W.B.S. Boeles, advocaat te Noorddijk,
die ook tot het laatste alle werkzaamheden leidde. De maskerade stelde voor eene
reeks van de Hoofdpersonen uit de Geschie-
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denis van de Vestiging der Europeanen in de Oost-Indiën, in drie groepen, ontleend
aan de koloniale geschiedenis der Portugeezen, Nederlanders en Engelschen. Door
de afwisseling in de kostumes, al waren ze zeker niet zoo kostbaar als die men
tegenwoordig aanschouwt, maakte zij een goeden indruk; door de algemeene
deelneming er aan vanwege de studenten en de groote belangstelling door de burgerij
betoond, werd zij het hoofdmoment in de viering van het Lustrum der Groningsche
Hoogeschool. De samenstelling van het Programma was opgedragen aan de studenten
J. Reitsma en J.J. Diest Lorgion. De inleiding, die verslag geeft van den arbeid der
Commissie en dank brengt aan hen, wier hulp zij vond, benevens de twee
hoofdstukken, waarin een overzicht wordt gegeven van de geschiedenis der vestiging
van de Portugeezen en de Nederlanders in Oost-Indiën, zijn van des eerstgenoemden
hand.
In datzelfde jaar deed Reitsma zijne intrede in de bellettristische wereld, anoniem
nog, met een stuk in den Studentenalmanak getiteld: Een gesprek met mijn neef. Die
neef, Xaverius IJsbrand Zeebok, is getroffen door eene klacht van de redactie van
den Studentenalmanak en wil nu absoluut een stuk voor het jaarboekje schrijven. Hij
beproeft het met allerlei onderwerpen in proza en eindelijk zelfs met lyrische en
andere poëzie, maar te vergeefs: er komt niets van terecht. De conclusie van den
auteur ligt voor de hand: litteraire stukken worden niet fabriekmatig gemaakt; men
neemt zich niet voor om er zich eens aan te zetten; zij komen voort uit een
eigenaardigen drang om zich uit te spreken en zijn voelen en willen mede te deelen.
Aan die behoefte gehoorzaamde Reitsma zelf. In den Almanak van 1860 toont de
vlug geschreven Geschiedenis der Hoogeschool gedu-
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rende het Rectoraat van den hoogleeraar Valeton, dat hij als secretaris van de Redactie
iets te zeggen heeft. Ook zijn in het Mengelwerk geplaatst Hoofdstuk van een
onuitgegeven werk, getiteld: Schetsen uit een Akademiestad. Hij neemt het op voor
de theologen, en vordert het recht voor hen om naar denzelfden zedelijken maatstaf
als de studenten van andere faculteiten te worden gericht, d.i. niet zachter, maar ook
niet harder dan zij, geoordeeld te worden. De toepassing geeft eene aardige
beschrijving van een ‘studentenavondje’. Dit wordt - de auteur geeft het aan de
dames, die er over vallen, gereedelijk toe! - wel eens wat lang gerekt. Maar - bij 't
genot van een stevig glas wijn en van de goudsche pijp wordt er door jongelui van
verschillende faculteiten dan toch ook gehandeld over alles wat 't leven des levens
waard maakt, over kunst en wetenschap, niet 't minst over de moeilijke kwesties, die
zooals de vrije-wils-vraag iedereen raken. Zoo'n samenzijn werkt dus beschavend
en verheffend. Eene dergelijke moraliseerende strekking heeft een stuk in den
Almanak van 1861. Ouderwetsche amusementen worden er nog al kras realistisch
beschreven, met heur einde: de sjees. De nieuwerwetsche vermaken steken er vanzelf
gunstig bij af. Nog in 1862 vinden we een stuk onder het opschrift: Omega en
Omikron. In enkele episodes blijft het verband houden met het studentenleven.
Overigens draagt het een meer romantisch karakter, verhalende, onder welke
omstandigheden de ideaal-student neef Gerard Antonius Omikron gaat logeeren bij
de ouders van zijn meer burgerlijken neef Gajus Omega, de in het verborgene door
dezen geliefde ‘joffer’ verovert, èn - haar krijgt ten gevolge van eene daad van nobele
zelfopoffering van denzelfden Gajus.
Reitsma schreef, omdat hij moest, en het publiek van
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den Studentenalmanak was er hem dankbaar voor. En nog hebben zijne stukken hun
belang voor de kennis van iets bizonders, waarlijk karakteristieks in zijne wijze van
uitdrukking. Snaaksche gezegden dienden hem tot inleiding in - en ook tot voertuig
voor zeer ernstige gedachten. Luimige uit- en invallen kruidden zijne voordracht.
Vaak werden ze tot paradoxen, soms misschien wat gezocht, maar altijd de aandacht
trekkend. Zijn stijl deed soms denken aan ‘het spreektalent’, waarvan hij zelf in het
voorbeeld der tante van Gerard Antonius Omikron de beschrijving heeft gegeven.
‘Die tante,’ zegt hij, ‘volgde eene methode, die aanleiding nemende naar invallende
gedachten, den hoorder doet denken aan de huppelingen van een steenbok over de
rotsblokken, zoodat de innerlijke samenhang harer redeneeringen soms datzelfde
verrassende effekt oplevert, hetwelk door de kenners des edelen biljarts ‘zakeffekt’
wordt genoemd. Zoo was er veel van haar te leeren, vooral als de spreekster den
toehoorder ook nog te hulp kwam door de moraal van haar woord bij wijze van
slotsom onder eene of andere vaste formule nader te definieëren.’ Reitsma schreef
later, dat ‘van alles wat door hem gelezen en overdacht was het meeste indruk op
hem had gemaakt ‘de bespiegeling van den eerzamen en vreemdsoortigen wijsgeer
Diogenes Teufelsdröckh of liever de Sartor Resartus van Th. Carlyle’1. Welnu, het
lijdt geen twijfel, dunkt ons, of het eigenaardige in

1

Den 14 Jan. 1889 in een brief aan Dr. A.W. Bronsveld, die het plan had opgevat voor
Nederland te bezorgen een werk als het in Duitschland toen pas verschenen: Bücherkleinode
evangelischer Theologen. Mitteilungen bekannter evangelischer Theologen der Gegenwart
über Bücher, die ihnen für Amt und Leben von besonderem Werte gewesen sind.
Herausgegeben von Lic. Dr. Friedrich Zimmer. Gotha. Friedrich Andreas Perthes. 1888.
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gesprek en brief, in verhaal en redevoering, dat zijne vrienden trof en bekoorde, is
door Reitsma's geestelijk verkeer met den vermaarden Teufelsdröckh zoowel
bevorderd als geadeld.
Te midden van zijne bemoeiïngen met de algemeene zaken van de studentenwereld
en zijne uitstappen op bellettristisch gebied werd de hoofdzaak, de theologische
studie, door hem niet vergeten. Eene drangrede hiertoe, en een niet te versmaden
hulpmiddel bij die studie, was de oprichting van een theologisch gezelschap, dat den
naam Ι.Χ.Θ.Τ.Σ. aannam. Den 26 Februari 1859 hield het zijn eerste vergadering;
den 21 Febr. 1862 werd het ontbonden, toen, de laatsten van de zeven leden de
academie gingen verlaten. Deze leden waren behalve Reitsma en schrijver dezes, B.
Th. W. van Hasselt, J. Helder, J. van Loenen L.L.z., J.J. Diest Lorgion en P.H.
Roessingh1.
Met warme erkentelijkheid denk ik nog aan dien vriendenkring. Er werd veel en
goed gewerkt door zijn leden, zoo geregeld mogelijk Zaterdags 's avonds om de drie
weken vergaderende, wanneer ieder haast iets te leveren had: eene redevoering, die
volgens de wet ‘ten minste een kwartier’ moest duren, of eene schets, eene exegetische
proeve of een korte preek, de schriftelijke kritiek van het een of ander, ter vorige
vergadering behandeld. Men spaarde hierbij elkander niet, noch ook

1

Dr. B. Th. W. van Hasselt, laatst pred. te Soerabaja, stierf in 1889. Dr. J. van Loenen L.L.z.,
pred. te Hardegarijp, lid van de Synode diens jaars, overleed in het najaar van 1889 in het
Diakonessenhuis te 's-Gravenhage. Dr. J.J. Diest Lorgion stierf reeds in 1869, als predikant
van Padang, te Padang-pandjang, waar hij tot herstel van gezondheid vertoefde. In leven zijn
nog, behalve de ondergeteekende, Dr. J. Helder, pred. te Zierikzee en Dr. P.H. Roessingh,
em. pred., lid van de Tweede Kamer.
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bij de mondelinge beoordeeling van ieder werkstuk. Getheologizeerd en
gephilosopheerd werd ook na het sluiten der vergadering, en bij het nabroodje, tot
diep in den nacht. Havete!
In klimmende mate liet zich in den kleinen kring de werking speuren van die
merkwaardige beweging op theologisch gebied, die toen juist haren naam had
gekregen door den em. pred. van de Waalsche Gemeente te Rotterdam, D.T. Huet,
in zijne Wenken opzigtelijk Moderne Theologie; die hare bijbelbeschouwing algemeen
had doen kennen door zijn neef, den pred. van de Waalsche Gemeente te Haarlem,
Conr. Busken Huet, in zijne Brieven over den Bijbel. De hoogleeraren in de
Theologische Faculteit, Hofstede de Groot en Pareau vooral - Muurling en Diest
Lorgion namen eene meer gereserveerde houding aan, maar werden later voorstanders
der nieuwe opvatting - traden als hare besliste bestrijders op, evenals de meeste leden
van Waarheid in Liefde. Van hen hield Reitsma's vader zelfs in het jaar 1861 eene
reeks openbare voordrachten, die, uitgegeven onder den titel: De Moderne Theologie
beoordeeld uit het standpunt der moderne natuur- en wereldbeschouwing, bijzondere
aandacht trokken. De leden van Ι.Χ.Θ.Τ.Σ. luisterden naar deze voorgangers, maar
wilden ook weten, wat andere mannen van naam te zeggen hadden. De geschriften
van Heinrich Lang, vooral zijn Gang door de christelijke wereld en van Hausrath,
de Bijbelvriend en de Teekenen des Tijds werden in hun leeskring opgenomen; Hase's
Kerkgeschiedenis en Dogmatiek, met de werken van Kuenen en Scholten en enkele
geschriften van Opzoomer werden gelezen. De diepste indruk werd echter ontvangen
van E. Reuss, door zijne studiën over O. en N. Testament, inzonderheid door zijne
klassieke Histoire de la
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Théologie Chrétienne au Siècle Apostolique. Ook waar enkelen tegen de grondslagen
van de Moderne Theologie onoverkomelijke bezwaren bleven koesteren: het goed
recht van- en de waarheid in de nieuwe historische kritiek maakte Reuss voor allen
duidelijk en vertegenwoordigde hij op blijvende wijze.
Reitsma schrijft in den hiervoor aangehaalden brief: ‘Hoewel Groningen mijne
alma mater was, ben ik toch nooit geweest wat men ‘een Groninger’ kan noemen,
maar ik was reeds van het begin mijner theologische studie af de moderne richting
ex animo toegedaan’. Ik geloof, dat zijn geheugen hem hier parten speelt. Hij heeft
blijkbaar weinig of geen oog, en dus ook geen hart gehad voor hetgeen de Groningers
oorspronkelijk onderscheidde, wat den historicus recht geeft om met Busken Huet
en D. Chantepie de la Saussaye te spreken van den religieusen réveil in het Noorden.
Zelfs in zijne Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk in Nederland
wordt op hun ‘godgeleerd systeem’, en den aankleve van dien alle nadruk gelegd.
Maar de vroegste verhandelingen en zijne proefpreeken zelfs bewegen zich nog
geheel binnen den kring van de theologische begrippen der school. Eerst in een later
tijdperk zijner theologische studie kan hij gezegd worden ‘de moderne richting ex
animo te zijn toegedaan’. Naar mijne heugenis is het E.J.P. Jorissen geweest, in 1861
predikant te Groningen geworden, die beslissend op vele theologische studenten en
ook op Reitsma heeft ingewerkt, waarbij zich de invloed van nadere kennismaking
met de werken van A. Pierson voegde. Maar onze vriend laat terecht op de boven
aangehaalde woorden volgen: ‘Meest heb ik mij met historie bezig gehouden’. Zoo
is het. Het wijsgeerig element in de Moderne Theologie, dat hij bij zijne leer-
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meesters miste, trok hem aan, het theologisch Monisme inzonderheid. Hij vond dit
eerst treffend voorgedragen door Scholten, vooral in de latere uitgaven van De Leer
der Hervormde Kerk en in De vrije wil. De grootsche alzijdige ontwikkeling ervan
door A.E. Biedermann in zijne Christliche Dogmatik gaf Reitsma daarna de
wereldbeschouwing, die hem het meest bevredigde. Want hij bleef niet blind voor
de bezwaren, waardoor het monistisch stelsel wordt gedrukt. Zoo kon hij nog in
1899, de Vergadering van Moderne Theologen te Amsterdam praesideerende, in
zijne openingsrede, zonder zich te verontwaardigen over hunne stoutheid, constateeren
dat ‘de jongeren’ onder hen op ‘eene duchtige revisie’ van den arbeid hunner
voorgangers aandrongen en o.m. beweerden, ‘dat het modernisme in zijn optreden
te aggressief is geweest; dat de godgeleerdheid te veel op den voorgrond, het geloof,
het Christendom achteruit is gezet; dat het besef van zonde en zedelijke
verantwoordelijkheid vervloeit’. Maar tot eene diepgaande studie van de bedenkingen
vroeger, behalve door de Groninger Evangelischen van oude en nieuwe observantie
in Waarheid in Liefde en Geloof en Vrijheid, er tegen ingebracht door ‘de ethische
partij’, onder leiding van D. Chantepie de la Saussaye, dien hij in zijne
bovengenoemde Geschiedenis (p. 419) met lof vermeldt; of door de kritiek zijner
grondslagen door S. Hoekstra en eenige zijner leerlingen, in het voorbijgaan daar (p.
417) genoemd; of ook van den cri de conscience ‘opzichtelijk’ de Moderne Theologie
door J. Hooykaas geslaakt, waaraan hij er geen aandacht schenkt: - tot een ernstig
onderzoek dier bedenkingen is het bij Reitsma niet gekomen. Evenmin heeft de
verrassende en toch zoo natuurlijke opleving van de Kantiaansche wijsbegeerte en
hare inwerking op de Duitsche en de Fransche theologie,
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met hare nawerking op Nederlandschen bodem, zulk een indruk op hem gemaakt,
dat hij er door werd genoopt tot principiëele herziening van eigen stelsel. Om nu
maar niet van hem alleen, doch ook van anderen te spreken! Want wie onder de
moderne theologen heeft winst gedaan met de waarheid door A. Pierson, reeds in
1867, zij het niet zonder bitterheid ten aanzien van vroegere geestverwanten en in
paradoxalen vorm, uitgesproken in zijn Gods wondermacht en ons geestelijk leven?
Wie onder de beoefenaars van de geestelijke wetenschappen heeft hulde gebracht
aan G.J.P.J. Bolland voor het bevrijdend en nieuwe wegen aanwijzend woord in zijne
Intreerede van 19 Sept. 1896: ‘De mechanistische natuuropvatting heeft als methode
haar goed recht van bestaan; als theorie is zij eene bekrompene, plat eenzijdige
dwaasheid!’
Maar: ‘meest heb ik mij met historie onledig gehouden’ - zoo schreef Reitsma
terecht. Niet de dogmatische ontwikkeling van de Moderne Theologie was het, wel
bezien, waarop het hem aankwam: de strenge historische methode en de resultaten
bij hare toepassing, door een man als E. Reuss op 't gebied van het Nieuwe, en door
geen minderen dan deze, door A. Kuenen op dat van het Oude Testament verkregen,
wekten zijne bewondering en prikkelden hem tot navolging. Te Groningen was men
conservatief geworden en tobde zich af met historischkritische apologieën: dit stiet
hem af. Reeds in Ι.Χ.Θ.Τ.Σ. vroeg hij aandacht voor historische onderwerpen. Hij
waagt er zich aan de beschrijving van den Politieken en letterkundigen tegenstand
dien de R.K. Kerk voor de Reformatie ondervond. Een volgend jaar bespreekt hij Het
leven, de werken en de gezindheid van Jacob Spener. In 1862 handelt hij over den
Oorsprong, leer en geschiedenis van de Paulicianen. Intusschen is hij bekend ge-
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worden met de Opkomst van de Nederlandsche Republiek van John Motley, met
inleiding en aanteekeningen van Bakhuizen van den Brink. Hij schrijft hierover in
den aangehaalden brief: ‘Het bestudeeren van Motley's meesterwerk heeft mij liefde
voor historisch onderzoek uit de bronnen ingeboezemd en mij zelf geïnspireerd bij
de keuze van het onderwerp mijner dissertatie’. De bewerking van het proefschrift
had hem daarenboven in correspondentie gebracht met Prof. W. Moll, ‘wiens
historische methode’ hij heeft leeren waardeeren, ‘ook zooals zij (later) uitvoering
gekregen heeft in de Windesheimers van Acquoy’. Door den jongen man is de stem
des Roependen vernomen en verstaan: hij zal haar volgen, zijn leven lang1!
In Mei 1862 werd door Reitsma het proponentsexamen afgelegd en begon de door
het groote getal van candidaten niet altijd gemakkelijke en aangename tijd van het
‘preeken op beroep’. Hij maakte er mede gebruik van om zijne promotie voor te
bereiden. Den 19den Maart 1864 verdedigde hij een proefschrift ter verkrijging van
den graad van Theologiae Doctor over Franciscus Junius. Een levensbeeld uit den
eersten tijd der Kerkhervorming. Met kennelijke liefde heeft hij zich verdiept in ‘de
eerste

1

Geen wonder, dat Reitsma jaren later met ingenomenheid en vereering in het Theol. Tijdschrift,
1894, onder het opschrift: Een wegwijzer op het veld der kerkgeschiedenis, aankondigt de
Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving van Dr. J.G.R. Acquoy
- ‘eene instructie bij historische onderzoekingen, die de resultaten van veel nadenken en rijke
ervaring in zich bevat.’ Eerstbeginnenden en meergeoefenden kunnen er hun voordeel mede
doen. ‘Want’, zoo besluit Reitsma, ‘het uitmuntende werk is een methodisch afgewerkt
geheel, dat een uitstekend overzicht bevat van de taak in haar vollen omvang, en niet verlegen
of onzeker laat bij de practische en technische uitvoering in bijzonderheden van het werk,
dat op den weg van den kerkgeschiedvorscher en kerkgeschiedschrijver ligt’.
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jaren van het verheven wordingstijdperk onzer nationaliteit, die het meest verrassende
en heerlijke getuigenis afleggen van den mannenmoed, de veerkracht en den
deugdelijken zin van ons voorgeslacht’. Inzonderheid is hij getroffen ‘door die
hagepredikers, - door Acquoy liever geuzenpredikers genoemd -, die van geen wijken
wetende het Evangelie hunnen broeders predikten aan den voet van galg en
brandstapel’. En zoo kwam Reitsma er toe om het leven van een der jongsten van
hen, van François du Jon, tot voorwerp van nader onderzoek te maken. De resultaten
hiervan zijn algemeen als alleszins bevredigend erkend, en hebben zijn naam als
historicus gevestigd. De bronnen, die hij machtig kon worden zijn zorgvuldig gebruikt.
In vier hoofdstukken beschrijft Reitsma geleidelijk het leven van zijn held: Jeugd en
akademische opleiding (1545-1565); werkzaamheden bij de gemeenten onder het
kruis in Zuid-Nederland (1565-1567); de prediker in de Pfalz en hoogleeraar te
Heidelberg (1567-1592); Junius te Leiden (1592-1602), en tracht in een Terugblik
aan 't eind van elk hoofdstuk zijne ontwikkeling duidelijk te maken. En zoo staat ten
slotte het levend beeld voor ons van Junius als van een man, aan wien de Nederlanders
veel verplicht zijn, maar ook als van iemand, aan wien zij nog meer te danken zouden
hebben, als slechts zijne tijdgenooten in staat waren geweest meer in zich op te nemen
van den geest, die in zijn Le paysible Chrestien ademt; als ze inzonderheid meer
hadden kunnen waardeeren en willen toepassen de denkbeelden, die Junius had over
de verhouding tusschen Staat en Kerk. Den Staat kwam het niet toe, zoo oordeelde
deze edele gereformeerde, zijn gezag te doen gelden in de inwendige aangelegenheden
der Kerk. Maar, zoo voegde hij ook zijnen medepredikers toe, ‘het heilige Boek
moeten
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wij dag en nacht in handen hebben, niet de rechtelijke en staatkundige boeken dezer
wereld. Wij hebben voor de gewetens te zorgen, niet voor de machten, - voor de
kerken, niet voor de staten. Of zullen wij meenen, dat God slecht voor de kerken
gezorgd heeft, als Hij de staatswetten van de kerken scheidde?’
Op het titelblad zijner dissertatie staat achter den naam van den doctorandus:
‘beroepen predikant te Boyl’. Den 7den Dec. 1863 was Reitsma tot zijn blijdschap
aldaar beroepen; den 3den April 1864 aanvaardde hij in het kleine, afgelegen heidedorp
in den Z.O. hoek van Friesland zijn werk als voorganger der gemeente. Een jaar later
werd ik naar het bekoorlijk Dwingelo aan Drenthe's westgrens beroepen. Hierdoor
naderden onze levenswegen weer tot elkander en genoten we een paar jaar van
hernieuwd persoonlijk verkeer. De vriendschapsband, die ons verbond, werd nog
hechter, toen Reitsma in Dwingelo's pastorie de vriendin der jeugd van mijne vrouw
leerde kennen: jonkvrouwe Jenny Louise van Sandick, dochter van J. C.F. van
Sandick, predikant te Terborgh († 1886) en S.L. baronesse van Dedem († 1845). Een
engagement was er het gevolg van. Den 27sten Mei 1867 werd Reitsma met haar in
het huwelijk verbonden en zijn levensgeluk ook door de zes kinderen, die zij hem
schonk, op blijvende wijze verhoogd. In 1868 ontving hij een beroep naar Kooten,
een liefelijk gelegen dorpje in het oosten van Friesland, meer in het wereldverkeer,
niet ver van den grooten weg van Leeuwarden naar Groningen gelegen. Tien goede
jaren bracht hij er door, al werd op den laatsten tijd van zijn verblijf aldaar eene
schaduw geworpen door een allerzonderlingsten strijd tusschen de twee dorpsbuurten
over de plaats, waar de nieuwe kerk zou worden gebouwd. Toen Reitsma vertrokken
was,
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zegevierde de vroeger onderliggende partij, brak de nieuw gebouwde kerk af, èn bouwde ze aan de overzijde van den dorpsweg weêr op! In 1878 werd hij predikant
in het groote en welvarende Hoogezand aan de Oostzijde der stad Groningen, waar
hij tot 1885 werkzaam bleef.
Groote dingen, aangrijpende voorvallen zijn van dit, zoomin als van de overige
gedeelten van zijn bestaan te verhalen. Reitsma leefde het eenvoudige en toch zoo
belangrijke leven van den dorpspredikant met hart en ziel. Een goed dominee wilde
hij zijn, en was hij. De klove, op bedenkelijke wijze langzamerhand ontstaan in de
christelijke gemeenten, zoowel van Roomsche als van Protestantsche afkomst,
tusschen niet weinig van hetgeen geloofd wordt op grond van streng-theologisch
gedachte leer- en dienstschriften en van hetgeen geweten wordt ten gevolge van
onderzoek en ervaring op natuurkundig en historisch gebied, werd door hem niet
verborgen, maar evenmin wijder voorgesteld dan ze is, noch kunstmatig overbrugd.
Zoo behoorde hij niet tot de voorgangers, ‘die zich,’ zooals hij het ergens uitdrukt,
‘tot taak stellen op alles aan te vallen wat den toets der kritiek niet kan doorstaan.’
Aan zijne preeken, op de aankweeking vooral van het godsdienstig en zedelijk leven
gericht, besteedde hij groote zorg. Hij schreef ze geheel, en hield er op meer dan
ééne wijze aanteekening van: naar de orde der Bijbelboeken, waaraan de tekst was
ontleend, en naar den tijd, waarop ze werden uitgesproken. Een korte en juiste opgave
van het onderwerp, - tegenwoordig, helaas, door gebrek aan logische vorming bij
velen gemist! - ontbreekt in de bijna 1700 sermoenen niet, waar soms wordt
bijgevoegd: ‘bewerking van een vroegere editie’, en ‘goed’, ‘zeer goed’, of ook
‘overmaken’. De gemeenten achtereenvolgens door hem gediend stelden zijne een-
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voudige, ernstige, wel doordachte toespraken dan ook op hoogen prijs, al was hij
geen ‘redenaar’, zooals men het noemt. Ook het godsdienst-onderwijs nam hij
nauwgezet waar, en werd een goed deel van zijn tijd aan de pastorale werkzaamheid
besteed. Voorts kon men buiten den engeren kring van het gemeenteleven op Reitsma
rekenen: van de onderscheidene Predikantenvereenigingen, tot welker ressort hij
achtereenvolgens behoorde, was hij een geregeld en werkzaam bezoeker, en aan het
kerkelijk Bestuur nam hij, ertoe geroepen, ijverig deel, 't laatst als lid van het
Provinciaal Kerkbestuur van Groningen. Van het sociale leven, eindelijk, en van de
sociale werkzaamheid, zooals men ze toen misschien nog niet zoo heel verkeerd
verstond, hield Reitsma zich niet verre: de notulen van onderscheidene Vereenigingen,
van Nutsdepartementen en de Debatclub te Hoogezand, kunnen ervan getuigen. Maar
evenmin als van zijne preeken werden er van de voordrachten, door hem hier en daar
gehouden, die dikwijls in den vorm van verhalen of sproken zijn gekleed, eenige
gedrukt: wat geëerbiedigd moet worden, maar deze litteraire werkzaamheid tevens
buiten ons bestek doet vallen. Menigeen las anders zeker gaarne nog eens wat met
instemming en vrucht werd aangehoord: b.v. de twee lezingen, die het opschrift
voeren: Uren die men nooit vergeet, en Het leven is kort, maar de dag is lang.
De waarheid door die laatste lezing in eene sproke verzinnelijkt is de uitdrukking
van Reitsma's levensopvatting en de regel van zijne levensbesteding. Hoe zou hij
anders in zijn predikantsjaren op wetenschappelijk gebied hebben kunnen doen wat
hij heeft gedaan, en dit zonder zijne huiselijke en ambtelijke verplichtingen uit het
oog te verliezen? Wij vergeten hierbij niet zijn grooten werklust en zijne
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buitengemeene, door een stalen gezondheid gedragen werkkracht, veelmin, hoezeer
hij door de omstandigheden begunstigd werd. De eerste veertien jaren van zijn
predikantschap toch bracht hij door in gemeenten, elke nog geen duizeud zielen
tellende. En de aankomende geleerde vond te Leeuwarden in het Friesch Genootschap
van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en bij mannen als W. Eekhoff, provinciaal
archivaris, Mr. Boeles en anderen, de aanmoediging en de hulp, die hij zocht, terwijl
hij, tot rijpe ontwikkeling gekomen, te Hoogezand door de nabijheid van Groningen
en de hulpmiddelen van akademische en andere personen en instellingen in hooge
mate gebaat werd.
Aan de historievorsching wijdde Reitsma allereerst al wat hij van den dag kon
vrijmaken. Hij zette zich tot het verzamelen van bouwstoffen voor de Friesche
geschiedenis. Openbare en bijzondere bibliotheken en archieven werden nagezocht.
Met stapels van geschreven en gedrukte oorkonden maakte hij alzoo kennis.
Onuitputtelijk was zijn geduld bij het ontcijferen en het doorwerken van deze. En hij deed dit altijd met de pen in de hand, aanteekeningen makend voor dadelijk of
later gebruik. Maar ook, dit onmisbaarste maar vervelendste onderdeel van
historischen arbeid niet schromend, hij maakte op slag, nu eens meer of minder
omvattende uittreksels, en dan weer nam hij gedeeltelijke of geheele afschriften, als
het een of ander, uit welk oogpunt ook, hem belangwekkend voorkwam. Typisch in
dezen is het antwoord door hem gegeven aan den secretaris van 't Friesch
Genootschap, toen hij aangezocht was om eene uitgave van het Register van Aenbreng
van Oostergo te bezorgen: men kon hem het handschrift onmiddellijk toezenden. Hij
had het vroeger al onderzocht en was er behoorlijk
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in te huis. Een vrij uitvoerig uittreksel was er al door hem van gemaakt voor eigen
gebruik, toen hij ontdekte hoeveel aardige en belangrijke historische bijzonderheden
daarin voorkwamen. Dit excerpt zou hem denkelijk de stof leveren voor eene nieuwe
bewerking van de groote omkeering op politiek en kerkelijk gebied in Friesland ten
jare 1581, die hij in 1876 had beschreven in zijne Honderd Jaren, maar waarvan hij
nu, in 1886, door zijn voortgezet bronnenonderzoek nog meerdere en belangwekkende
dingen wist te kunnen zeggen.
Bij dit alles komt het verbazend sterk geheugen van onzen auteur, dat de minste
bijzonderheden van 'tgeen hem interesseerde vasthield. Hij kwam dit merkelijk te
hulp en maakte zich meteen de geschiedschrijfkunst meer eigen door de persoonlijke
oefeningen, die Acquoy in zijne Handleiding zoozeer aanprijst. Op die wijze zocht
hij den indruk van de onbekende en vergeten dingen en menschen, die hij bij zijne
navorschingen had zien voor den dag komen, zooveel mogelijk te bestendigen. Een
kort verslag in goeden vorm werd ten papiere gebracht, dat opgeborgen of ook in
eenig tijdschrift of jaarboekje geplaatst werd. Maar de bellettrist van den
Studentenalmanak was in den gestrengen historicus niet ten onder gegaan. Nu en
den waagde Reitsma zich aan het vervaardigen, in min of meer romantischen vorm,
van schetsen en verhalen naar aanleiding van voorvallen, die hem meer dan gewoon
hadden getroffen, en van wat ‘namen’ voor hem waren geweest, die echter nu
‘personen met een geschiedenis’ voor hem waren geworden. Enkele van deze opstellen
zijn door hem uitgegeven: de meeste lagen rustig, evenwel niet vergeten, gelijk hij
het uitdrukte, in heur hoekje te wachten, met niemand besproken, alleen aan zijne
vrouw wel eens voorgelezen.
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Zijn laatste boek, Geuzentijd getiteld, dankt aan deze gewoonte zijn aanzijn1.
De vruchten van zijne geschiedvorsching in dit tijdperk zijns levens mogen we
niet met stilzwijgen voorbijgaan. Uit eenige stukjes over den hoofdpastoor van
Groningen, Willem Frederiks, bleek al spoedig, dat de dorpspredikant ook
wetenschappelijk actief was. Nog duidelijker trad zulks in het licht door eene studie,
die, in 1872 voltooid, in 1876 gedrukt werd. Zij is gewijd aan Gellius Snecanus
Frisius, wiens naam, Jelle Hotzes verlatijnd werd tot Gellius Hotzenides of Hotzenius,
met bijvoeging der aanduiding van Sneek als zijne woonplaats. Hij werd loffelijk
vermeld o.a. door de historieschrijvers G. Brandt en Ypey en Dermout. Maar de
laatsten verklaarden in hunne Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland II,
Aant. 209: ‘Wij zijn niet in staat de schriften van Hotzenius te raadplegen. Het

1

Eene belangrijke verzameling van aanteekeningen, uittreksels, copieën, schetsen en min of
meer uitgewerkte opstellen en verhalen wordt in Reitsma's nalatensehap gevonden.
Onderscheidene ervan zijn geheel of gedeeltelijk gedrukt, of ook gebruikt voor voordrachten
en voorlezingen bij gezellige bijeenkomsten of wetenschappelijke vergaderingen. Het in zijn
studententijd reeds aangevangen onderzoek aangaande het letterkundig verzet vóór de
Reformatie tegen de R.K. Kerk is door hem voortgezet; bijzondere aandacht heeft hij gewijd
aan de Epistolae Obscurorum Virorum. Een goed deel van de vrucht dezer studiën heeft hij
weggelegd in eene voorlezing, den 21 Febr. 1890 voor het Groningsche Studentengezelschap
Dicendo Discimus gehouden met den titel Humanisten contra Scholastieken. Door den aard
van zijne onderzoekingen viel voorts zijne aandacht op de lagere school, haar toestand,
leermiddelen, methode, personeel en diens opleiding. Dit bracht hem tot de behandeling van
een merkwaardig deel van de geschiedenis hiervan: Het leven en de paedagogische beteekenis
van ds. J.H. Nieuwold, geb. 1737, gest. 1812 te Warga als predikant en schoolopziener, een man, die een overtuigd vriend der volksschool en voorstander der verbetering van het
volksonderwijs was. Gedeelten van deze studie zijn o.a. voorgedragen in het Friesch
Genootschap. Over zijne papieren, het kloosterwezen betreffende, later.
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is even alsof zij uit de wereld verbannen zijn: misschien zou bij eenigen liefhebber
nog wel een exemplaar van het een of ander schuilen.’ Welnu, Reitsma vond deze
schriften met nog veel meer aangaande 's mans leven en werken in gedrukte, meest
echter in ongedrukte oorkonden. Zoo viel voor hem nieuw en goed licht op den
oud-pastoor van Giekerk, die meer dan iemand heeft medegewerkt aan de vestiging
der nieuwe orde van zaken in Friesland en met recht den eerenaam van ‘Hervormer
van Leeuwarden’ draagt. Reitsma heeft hem als zoodanig doen kennen, maar ook
als vertegenwoordiger van den oorspronkelijken nederlandschen reformatorischen
geest en hierom als beslist tegenstander van het Calvinistisch beginsel, van
belijdenisdwang en kerkelijke boekencensuur, die waarschijnlijk alleen aan zijne
groote verdiensten, zijn vele vrienden en hoogen ouderdom te danken heeft gehad,
dat hij betrekkelijk rustig, als vergeten burger, van een pensioen door de Regeering
hem toegekend levend, zijne dagen heeft kunnen voleindigen. De groote Beza ten
minste, die het door Gellius te boek gestelde ‘niet overeenkomstig een goed
Christengeloof’ keurde, had het beter geacht, dat men, anders dan door
boekenschrijven, den Frieschen dwaalleeraar tegenstond1.
In de tweede plaats noem ik zijn Honderd Jaren uit

1

Het spoor door Reitsma opengelegd is later gevolgd door A.J. van 't Hooft. In zijn proefschrift:
De theologie van Bullinger in betrekking tot de Nederlandsche Reformatie heeft hij het
principiëel verschil tusschen Gellius Snecanus en zijne tegenstanders nader uiteengezet.
Evenals Bullinger en zijne geestverwanten ging Gellius Snecanus uit van de geschiedenis
van Gods genadeverbond, - de Calvinistisch gezinden daarentegen van een voorwereldlijk
besluit van God der verkiezing en der verwerping, dat gerechtvaardigd werd met beroep op
de nominalistische leer van de volstrekte souvereiniteit Gods.
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de Geschiedenis der Hervorming en der Hervormde Kerk in Friesland. Het stevig
boekdeel van bijna 500 bladz. werd in 1876 vanwege het Friesch Genootschap te
Leeuwarden uitgegeven. Jaren werden aan de voorbereiding besteed; jaren ook aan
het schrijven ten koste gelegd. Een woord vooraf zegt het, in zijn werkkamer ons
verplaatsend. Hij heeft oogenblikken gehad, dat hem de beoefening van de
Nederlandsche Kerkgeschiedenis een ondankbaar vak scheen te zijn. Toch ontbrak
het hem ook niet aan de vertroostende gedachte, dat het verzamelen van de verspreide
bouwstoffen het lastige maar onmisbare begin is om op degelijken grondslag iets tot
stand te brengen. En nu, het werk voltooid voor zich hebbend, denkt hij met
voldoening aan de moeite van de kennismaking met crimineele sententies,
verzamelingen van brieven en documenten, acten van Synoden en synodale Deputaten,
zeldzame werken, pamflettenliteratuur en zoo voort. Want door dit alles is hij in staat
gesteld dit tijdvak uit de kerkgeschiedenis met de noodige bijzonderheden toe to
lichten en menige leemte daarin aan te vullen. Inderdaad is hem dit gelukt. Een
toegefelijk oordeel over zijne dissertatie inroepend schreef Reitsma aan 't slot: ‘Art
and experience only can refine the expression.’ Deze wijsheid blijkt aan hem
gerechtvaardigd te zijn. Zijn stijl is ernstiger en soberder geworden; zijn verhaaltrant
eenvoudiger en duidelijker. De rijke stof is geleidelijk in 23 hoofdstukken gesplitst,
en in die hoofdstukken treden de hoofdzaken als van zelf op den voorgrond, die de
schrijver ten overvloede in de inhoudsopgave aanduidt. Hij noemt ergens geschiedenis
‘de geheele samenhangende en doorloopende reeks van toestanden, verschijnselen,
gebeurtenissen in het leven eener vereeniging van menschen en in het leven der tot
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die vereeniging behoorende of daarop inwerkende individuën’, en zegt, dat de
historische wetenschap die geschiedenis tot haar object heeft, deze bestudeeren en
beschrijven moet1. De Honderd Jaren toonen, langs welken weg hij dit heeft leeren
verstaan en toepassen.
Een derde geschrift heeft zijne wettige plaats nog in deze periode, al zag het eerst
het licht in 1888. Wij bedoelen: Oostergo. Register van Geestelijke Opkomsten van
Oostergo, volgens de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan de
Commissarissen der Staten van Friesland in 1580-1581. Uitgegeven door het Friesch
Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. Reeds is gezegd,
wat Reitsma schreef, toen het aanzoek van het Genootschap hem bereikte: hij was
klaar voor het werk. Oostergo is mij de zuiverste openbaring van zijne eigenschappen
als historicus, zoowel om de geschiedvorsching, die er ten grondslag aan dient, als
om het stuk geschiedschrijving, dat er de kroon van vormt. De dorre staat van
opkomsten van patroons-, pastorie-, vicarie-, praebendiale en custoriegoederen is
naar het handschrift weergegeven. Levend wordt die oorkonde door de toelichtingen
en mededeelingen er aan toegevoegd uit Reitsma's grooten voorraad van
aanteekeningen aangaande kerkelijke en politieke zaken, burgerlijke en kerkelijke
personen. Met behulp van 'tgeen hij elders op het spoor was gekomen, ontlokt hij er
aan o.a. en beschrijft in enkele trekken de huiselijke omgeving en bijzondere
gewoonten van de Friesche dorpsgeestelijken, hun leven meestal in een door kerk
noch parochianen ernstig bestreden, door de laatsten

1

Een wegwijzer op het veld der kerkgeschiedenis, Theol. Tijdschr. 1894, p. 376.
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zelfs vaak gebillijkt concubinaat; de bekende ‘nichtjes’ zien we haar intrede doen.
In één woord, wij waardeeren nu eerst recht een stuk, ‘waarvan misschien de wederga
niet bestaat.’
Misschien wordt ook de wederga niet aangetroffen van de verhandeling, over de
kerkelijke omwenteling ten jare 1580 in Friesland, die zijne lastgevers Reitsma
toestonden bij den afdruk van den oorspronkelijken tekst te schrijven, en die in het
boek p. 215-269 beslaat. Ik weet niet, wat in die Historische toelichting tot de
Kerkelijke Omwenteling in Friesland het meest te prijzen is: de inleidende
beschouwing over den algemeenen toestand, de beschrijving van de politieke
verhoudingen en gebeurtenissen in Friesland, of de schildering in het derde gedeelte
van de kerkelijke omwenteling. Maar ik weet wel, dat deze bladzijden alleen konden
worden geschreven door iemand, die volledige kennis van zaken bezit; die zijn
onderwerp liefheeft, en die de kunst verstaat om wat hij van ‘de geschiedenis’ in den
hierboven omschreven zin gezien heeft, in edelen vorm af te beelden en voor zijne
lezers als te doen herleven.
Deze historicus i s er. Dat ‘onpartijdigheid’ - de deugd bij dit inderdaad officium
nobile indertijd zoo treffend door Fruin beschreven en in eigen kunst betoond! - hem
siert, blijkt op iedere bladzijde. Hij zoekt geen zinnetjes uit, die hem te pas komen
om dan hinderlijke uitspraken over te slaan. Hij geeft wat hij vond, en zooals hij het
vond. Maar zijne ‘onpartijdigheid’ wordt geen ‘onverschilligheid’. Reitsma bewondert
den geweldigen strijd om staatkundige en godsdienstige vrijheid in Friesland gevoerd,
en toont hart voor de voorgangers en leidslieden. Maar hij gevoelt tevens mede met
de tergoede-trouw roomsche leeken, met de priesters en mon-
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niken, die zich ontzegd en ontnomen zien wat tot dusverre het beste deel van hun
leven uitmaakte. Hij vergeet nooit, dat niet al ‘het mooie er af is,’ maar betreurt, dat
toch het allermooiste verdwijnt van de reformatorische beweging, als ze, tot vasten
leer- en kerkvorm verworden, zonder innerlijken drang aangenomen, en zelfs van
buiten opgelegd en afgedwongen wordt. En aan de onderliggende partijen in de kerk
zelve wijdt hij treffende bladzijden; de bekommering van Gellius Snecanus beschrijft
hij; aan de veel miskenden, aan libertijnen, remonstranten, oud-gereformeerden ruimt
hij eene eigen plaats in onder het karakteristieke opschrift De verstootelingen van
de Kerk.
Zooals de middeneeuwsche kroniekschrijver tegenover de gedwongen zg.
kerstening der Saksers door Karel den Groote zichzelf en de zijnen, zoo troost hij
zich blijkbaar met 's mans: ‘Quod tunc aliter fieri non potuit!’ Maar hem is kennelijk
deze troost een zeer betrekkelijke en schrale troost. Het Allerheiligste, en dit zal
Godsdienst en Christendom wel altijd zijn en blijven, laat zich niet samenvoegen
met uitwendigen gezagsdwang. ‘Alzoo zal het onder u niet zijn!’ En als men het
niettemin beproeft, dan wordt die andere goddelijke ordinantie openbaar, om Dr.
Kuypers spraakgebruik te volgen, die de Meester en Heer eens vertolkte in deze
woorden: ‘Allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.’
Bij zijne onderzoekingen op het gebied der bijzondere Friesche, werd door Reitsma
de algemeene kerkhistorie niet vergeten. Als student reeds had hij oog gekregen voor
de beteekenis van de zg. ketterijen en secten, die in en naast het officiëele Christendom
opkwamen. Het onderwerp, waarover hij zijne commilitones toenmaals
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had onderhouden: De Paulicianen, hun leer, oorsprong, geschiedenis werd in 1877
opnieuw ter hand genomen, accurater bewerkt en breeder beschreven. De groote
moeilijkheid, dat de orthodoxie zich ten aanzien van de geschriften der Paulicianen
gehouden heeft aan den raad door Augustinus ten aanzien van de boeken der ketters,
vooral der Manicheën, gegeven: ‘Tam multi, tam grandes, tam preciosi codices ....
incendite omnes illas membranas,’ werd overwonnen door een zorgvuldig vergelijkend
onderzoek van de verschillende kerkelijke overleveringen. Langs dien weg ontstond
een knap stuk, dat op het Friesch Theologisch Gezelschap voorgelezen, toen naar
aanleiding van de gedane vragen en ingebrachte bedenkingen nog eens omgewerkt,
en geschikt gemaakt werd voor De Gids. De redactie vond het echter ongeschikt.
Met zijn wetenschappelijken toestel opnieuw voorzien ging het stuk naar de
Bibliotheek voor Moderne Theologie, welker redacteur het, om het Grieksch en de
noten, beter geplaatst achtte in het Theol. Tijdschrift, dat er ook, om mij onbekende
redenen, voor bedankte. Weer ‘populair’ gemaakt, kreeg de studie ten leste toch eene
eervolle plaats in de genoemde Bibliotheek van 1878 onder het teekenend opschrift:
Een hoofdstuk uit de geschiedenis van het Christendom buiten de Kerk.
Van grootere beteekenis is echter iets anders. Bij zijne nasporingen in de
bibliotheken en archieven van Friesland vond Reitsma eene menigte stukken omtrent
het kloosterwezen, die tot nu toe weinig bekend en nog minder bestudeerd waren,
waaronder belangrijke contracten, koopbrieven en zelfs kloosterkronieken en
kloosterlijke biographieën. Het bleek hem nu, dat men op de geschiedschrijvers der
17de en 18de eeuw, zelfs niet op van Heussen en van Rijn, een volstrekt vertrouwen
kon

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

234
stellen, en dat Moll, Magnin, Römer, Nanninga Uiterdijk wel den goeden weg hadden
gevolgd om tot de kennis van het kloosterwezen te komen, maar de meeste stof nog
onbewerkt hadden achtergelaten. Sedert dien tijd deed hij mededeelingen in
periodieken en op vergaderingen aangaande het kloosterleven in Noord-Nederland,
die het bewijs leverden van 't geen hij beweerde, en algemeene belangstelling wekten.
Het meest echter werd Reitsma getroffen door de beteekenis van de Orde der
Cisterciensers, en meer bepaald door die groep van hare kloosterlijke inrichtingen,
die in de abdij Klaarkamp (bij Rinsumageest), omstreeks het jaar 1165 gesticht, haar
oorsprong vonden en door andere, die in meerder of minder nauwe betrekking tot
haar stonden. Toen hij vernam, dat Dr. Leopold Janauschek, hoogleeraar in het
kerkrecht in de abdij Zwettl, Beneden-Oostenrijk, te Groningen onderzoekingen had
ingesteld en zich bezig hield met het samenstellen van een Monasticon Cisterciense1,
trad Reitsma in 1883 met hem in correspondentie. Hij bood dezen eene gaarne
aanvaarde hulp aan bij de bewerking van hetgeen op Noord-Nederland betrekking
had; met ware zelfverloochening stelde hij zelfs het door hem bijeengebrachte
materiëel ter zijner beschikking. Ook wendde hij zich in het najaar van 1888 tot den
abt van het klooster van Bornem bij Antwerpen om voorlichting, en meldde dezen,
dat door hem was gevonden het belangrijke Chronicon Abbatum Floridi Campi vulgo
Oldeklooster (bij Bolsward), dat door den dertigsten en laatsten abt Thomas
Groningensis te boek was gesteld, mitsgaders het zeer uitvoerige en nauwkeurige
kasboek, door dezen

1

In 1877 verscheen 's mans Originum Cisterciensium Tomus I te Weenen. Van een tweede
deel vind ik geen gewag gemaakt, ook niet door Heimbucher, Orden und Congregationen
der Katholischem Kirche, 1897.
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gehouden. Voorts schreef hij nog, dat hij te Emden niet lang geleden kennis had
gemaakt met twee handschriften, waarschijnlijk afkomstig uit de boekerij van het
klooster Schola Dei bij Aurich. Het eene bevatte o.a. de beschrijving van de oprichting
der Cistercienser Orde, benevens verhalen uit het leven van de eerste acht abten van
Clairvaux en van andere bewoners dier vermaarde abdij. Het tweede hield in o.a.,
de Statuten der Orde en pauselijke privilegiebrieven, waaraan waren toegevoegd
eenige bepalingen van het Generaal-Capittel der Orde, uit 1373, 1375 en 1432.
In de correspondentie met deze twee geleerden zet Reitsma het door hem gevormde
plan uiteen. Het resultaat zijner studiën hoopt hij te publiceeren in een werk, dat de
geschiedenis zal bevatten van de Cisterciensers in Noord-Nederland en Oost-Friesland,
bepaaldelijk van alle abdijen en kloosters, die tot de groep Klaarkamp hebben behoord.
Van zijn voornemen maakt hij nog gewag den 15den Nov. 1896 in den vroeger
aangehaalden brief aan den secretaris van het Friesch Genootschap. En ook in Maart
1888 schreef hij aan een ander adres: ‘Ik ben bezig met het bestudeeren, of juister
met het ontdekken van de geschiedenis eener groep Cistercienser kloosters in
Nederland en Oost-Friesland. Ik ben daarmede zoover gevorderd, dat ik, na eenig
archivalisch onderzoek aan het opstellen kan gaan ... In de groote vakantie hoop ik
fiksch wat af te doen. Maar licht gaat daarmede nog een jaar of twee voorbij.’
Tot de verwezenlijking van dit plan is het toen, allerwaarschijnlijkst ten gevolge
van de werkzaamheden aan zijn professoraat verbonden en van de bemoeiingen die
zich in den Groningschen kring aan hem opdrongen, niet gekomen, en ook later niet.
Wat te beklagen is, als wij denken
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aan de door hem in de Historische Avonden gepubliceerde Twee Hoofdstukken uit
de Geschiedenis van het Overijselsche klooster Sibkelo, bij Hardenberg, dat tot den
Klaarkampschen kring was toegetreden, om hier andere kleinere stukken voorbij te
gaan. Nog meer klemt dit, als wij gedeelten lezen aan een hoofdstuk ontleend, waarvan
hij schreef, ‘dat het in een overzicht van de geschiedenis der Klaarkamper kloosters
niet mocht ontbreken.’ Dit hoofdstuk zou waarschijnlijk getiteld zijn: De geestelijke
ontwikkeling van Noordelijk Nederland in de 12de en 13de eeuw. Hieromtrent deelde
hij enkele bijzonderheden mede in de December-vergadering van 1897 onzer
Maatschappij. In het verslag lezen wij er het volgende van: ‘Spreker schetste aan de
hand van de Friesche kloosterkronieken en van Caesarius Heisterbach den
beschavingstoestand der Friesche landen omstreeks 1200 en deed uitkomen, welk
een machtigen invloed de kloosters daarop hadden, en hoeveel zij tot de algemeene
volksontwikkeling in die streken hebben bijgebracht. Hij lichtte zijn vertoog toe door
het voordragen van menig fragment, met name uit Caesarius' duivelverhalen, die
belangrijke bijdragen geven tot de kennis van het toenmalige volksgeloof, waarin
heidensche elementen gemakkelijk herkend kunnen worden.’ Een soortgelijk gedeelte
treffen we aan in den Groningschen Volksalmanak voor 1903 met den titel: Legenden
en mirakels uit de kloosters der Friesche Ommelanden. De stof hiervan werd
voornamelijk ontleend aan de kroniek van het klooster Sancti Bernardi bij Aduard,
en aan den Dialogus Miraculorum van den meergenoemden Caesarius, die in den
aanvang der 13de eeuw prior was van het beroemde klooster Heisterbach in het
Zevengebergte en zijn abt Hendrik meermalen vergezelde bij zijne officiëele
visitatiereizen naar de Cistercienser kloos-
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ters in Noord-Nederland. Bij dit stuk teekent de redacteur van den almanak mr. J.A.
Feith aan: ‘De hier volgende bijdrage van wijlen prof. J. Reitsma was mij door den
overledene voor den Gron. Volksalmanak toegezegd, en werd mij door de familie
gaarne daartoe afgestaan. Het komt mij voor, dat de dood den schrijver vóór het
voleindigen van het stuk heeft verrast: het slot toch is abrupt, men is geneigd er een
‘cetera desunt’ te plaatsen.’ Het onafgewerkte voorkomen van deze bijdrage is, dunkt
mij, verklaard, als wij er een gedeelte van het bovenbedoelde hoofdstuk der ontworpen
historie van de Klaarkamper kloosters in zien1.
Naar de vijftig liep Reitsma reeds, toen hij den 31sten Juli 1885 door de Alg. Synode
van de Ned. Herv. Kerk tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Groningen werd
benoemd, om, zooals de breede officiëele termen luiden, tot aanvulling van het aan
de daar gevestigde Universiteit gegeven onderwijs in de Godgeleerdheid, vanwege
de Nederlandsche Hervormde Kerk, tot vorming van hare a.s. Evangeliedienaren,
onderwijs te geven in de ‘Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk en hare
leerstellingen, de leerstellige Godgeleerdheid en het Nederlandsch-Hervormd
Kerkrecht’.
Bij vroegere vacaturen was hij ook al ter sprake gekomen. Fruin oordeelde indertijd,
dat Reitsma de aangewezen man was om de plaats van Acquoy in te nemen, toen

1

Mr. J.A. Feith heeft een waren vriendendienst aan Reitsma bewezen en het wetenschappelijk
publiek zeer aan zich verplicht door de aanteekeningen en papieren van den overledene, hem
door Mevr. de wed. Reitsma toevertrouwd, te schiften en alles wat op de Orde der
Cisterciensers betrekking heeft, te deponeeren in de Groningsche Universiteits-bibliotheek.
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deze naar de Theologische Faculteit was overgegaan. Voor eene der plaatsen van
het kerkelijk professoraat te Amsterdam, dat in 1893 zoo onverhoeds werd opgeheven,
werd hij genoemd. Later dacht men over hem voor Groningen. Maar de Vergadering
van de Synode is minder geschikt geacht om rechtstreeks de hoogleeraren voor de
kerk te benoemen. Eene Commissie van Voordracht, waarvoor de Prov. Kerkbesturen
en de Waalsche Commissie ieder een lid aanwijzen, maakt bij vacatures eene met
redenen omkleede voordracht op van drie personen voor elke vacature. Nu komt het
echter voor, dat de voordracht zoo wordt ingericht, dat een door de Commissie gewild
candidaat op den voorgrond treedt, en zelfs personen nevens hem, hoewel door de
openbare meening aangewezen, van de voordracht worden geweerd. Tot nu toe heeft
die kerkelijke diplomatie geen aanwijsbaar ongunstig gevolg gehad en voldeden de
benoemden aan het in hen gesteld vertrouwen. Edoch, zulk een ostracisme is voor
de betrokken personen verre van aangenaam, terwijl de vrije keuze der Synode uit
een voordracht van drie personen er niet weinig door beperkt wordt.
Den 29sten Sept. 1885 aanvaardde Reitsma het hoogleeraarsambt met eene Rede
over Karakter en Waarde der Dogmatiek en haar betrekking tot de historie. Hoewel
de leerstellige godgeleerdheid het hoofdvak van zijn onderwijs was, heeft hij op zijn
leeftijd er wijselijk niet meer naar gestreefd om, zijn eigen weg gaande, een
dogmatisch stelsel te vormen. Door zijne vorige studiën had hij, zooals hij terecht
zeide, ‘die behoorlijke mate van ervarenheid en kennis op leerstellig gebied’
verworven, die bij hare beoefenaars onmisbaar is. Aan zijn onderwijs legde hij ten
grondslag de Christliche Dogmatik van Biedermann, die hem van haar verschijning
in 1868 af, het meest had behaagd.
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Hij schroomde geen moeite om den nogal gewrongen stijl en de afgetrokken
begrippen, waarin Biedermann zich beweegt, in een concreten vorm te gieten en in
bruikbaar Hollandsch om te zetten. In paragrafen werd de stof verdeeld, die Reitsma
dan dicteerde en vrij besprak naar aanteekeningen, welke hem van zelf de gelegenheid
openden voor eene behandeling der vragen van den dag. Geen wonder, dat zijne
colleges - hij nam nota van het getal der auditores in zijn handschrift - over 't geheel
goed en door sommigen, zeker niet de minsten onder de broeders, getrouw werden
gevolgd. In het jaar 1897 vond hij aanleiding zijne beschouwing van het vak nog
eens voor te dragen in eene beoordeeling van het Handboek der Dogmatiek van Dr.
P.J. Muller, die geplaatst werd in het Theol. Tijds. onder het opschrift: Dogmatiek
van de Rechterzijde.
Met het doceeren van het Nederlandsch-Hervormd Kerkrecht kwam Reitsma meer
op het terrein van zijne lievelingsstudiën. In den regel zocht hij de kennis van het
vigeerend kerkrecht aan te kweeken door middel van de verklaring der bestaande
reglementen en het behandelen van bepaalde rechtsvragen. De algemeene richting,
waarin hij zich bewoog, kwam al dadelijk bij den aanvang van zijn professoraat uit
ten gevolge van de zoogenaamde ‘Doleantie’. De vraagbaak werd hij van velen in
Noord en Zuid, die evenals hij zelf, ‘verwonderde toeschouwers waren van de
ongewone handelingen,’ sedert December 1885, en vooral sedert 4 Januari 1886,
zich afspelende in Kootwijk en Voorthuizen, in Amsterdam en Leiderdorp tot in ‘het
stille Reitzum der vrije Friezen’ toe. Hij noemt ze ‘een schandelijk pogen om de
anarchie in de Kerk in te voeren,’ en ergert zich aan de zonderlinge beweringen van
gezaghebbende mannen
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aangaande het historisch ontstaan van de zg. ‘plaatselijke gemeenten’ en hare
autonomie in betrekking tot het geheel der vroegere provinciale Kerken, en der in
1851 op normale wijze zich georganiseerd hebbende Hervormde Kerk. Zijn Passio
Dordracena in het tijdschrift Geloof en Vrijheid zal wel eene der merkwaardigste
oorkonden blijven voor de kennis van dien tijd. Natuurlijk kwam nu ook de vraag
naar den juridieken staat van de Kerkelijke Goederen, het bezit en het beheer er van
ter sprake. Tot het zuiver stellen van de kwestie en tot het wekken van de overtuiging:
‘Het beheer is gemeentelijk, de regeling daarvan en het toezicht is kerkelijk’ heeft
Reitsma veel bijgedragen door eene leerzame bespreking der dissertatie van Jhr. Mr.
W.H. de Savornin Lohman over De Kerken der Hervormde gemeenten in Nederland,
die in het Rechtskundig Tijdschrift Themis, 1888, voorkomt.
In zijn volle kracht als akademisch docent toonde Reitsma zich door zijne
Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden, die in
1892-93 voor de eerste maal, in 1899 ‘op nieuw bewerkt’ verschenen is. In Maart
1888 schreef hij hieromtrent, in antwoord op eene door den uitgever Suringar tot
hem gerichte vraag, dat ‘de verplichting ook om iets te doen voor de kerkgeschiedenis
van ons vaderland bijv. in den vorm van een leiddraad of handboek voor het
akademisch onderwijs’ het hem niet wel mogelijk maakte op een voorstel van Suringar
in te gaan. ‘Doch dit punt ontwikkelt zich van zelf onder mijn werken voor de
colleges.’ Het is hier de plaats niet om in kritische beschouwingen van deze
Geschiedenis te treden, die gunstig ontvangen werd. Zij die beweerden, dat het boek
geen ‘wetenschappelijke’ kerkgeschiedenis is, vergaten, dat Reitsma het daarvoor
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zelf niet uitgaf, en hebben zeker niet geweten, welk minutieus bronnenonderzoek
niettemin aan de voornaamste gedeelten ten grondslag is gelegd. Anderen, die
oordeelden, dat de ‘historia externa’ de ‘historia interna’ van het godsdienstig-zedelijk
leven verdrong, zoodat te weinig van ‘den vromen geest, de stoere kracht, den heiligen
ernst onzer gereformeerde vaderen’ wordt gemerkt, verloren uit het oog, eensdeels
dat Reitsma, zooal niet in afzonderlijke paragrafen, bij de beschrijving zelve van
personen en zaken, die er aanleiding toe konden geven, die eigenschappen te
voorschijn doet treden, en anderdeels, dat blijkens de uitwendige historie van onze
Kerk, het dogmatisme, tot volslagen scholastiek geworden, de leerheiligheid in de
kerk maar al te zeer tot hoofdzaak gemaakt en een verheffenden invloed op het
volksleven ten zeerste in den weg gestaan heeft. Daarenboven, Reitsma verzuimt
zelden op de reactie hiertegen, namelijk op het levend Christendom ‘in en buiten de
Kerk’ de aandacht te vestigen. Zeker, leemten zijn er in deze Geschiedenis van de
Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden. Reitsma wist het wel, en zou
bij elke behandeling op zijn college van deze historie, en bij elke herziening voor de
pers van het boek, ze gaarne hebben aangevuld, zooals hij deed bij den tweeden druk.
Maar laten wij hem de eer, dat hij aan de door hem besefte verplichting op veelzins
uitnemende wijze heeft voldaan. Hij gaf inderdaad een goed bruikbaar leerboek, dat
ook den dienst kan doen van een leesboek, en waarvan niemand minder dan Acquoy
indertijd schreef: ‘Voor het geleidelijke der verdeeling, de klaarheid der voorstelling,
het bevattelijke der korte paragrafen en het beknopte der aanteekeningen heb ik
grooten lof.’
Reitsma vond de voor den hoogleeraar noodige en op-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

242
wekkende aanmoediging bij zijn arbeid in leerlingen, die hem hadden leeren begrijpen
en waardeeren, - wat vroeger, maar inzonderheid bij zijn overlijden op aandoenlijke
wijze weer bleek. Maar een rijke bron tot verrijking van zijn geestelijk leven werd
hem bovendien geopend in het verkeer te Groningen met ambtgenooten, met oude
en nieuwe bekenden, vooral met de beoefenaars der historische wetenschap in en
om de akademiestad. Sommigen van hen vereenigden zich en stichtten het Historisch
Genootschap, dat den 9den Oct. 1886 zijne eerste gewone vergadering hield. De eerste
leden waren, behalve Reitsma, Dr. P.J. Blok, hoogleeraar en Mr. J.A. Feith,
rijks-archivaris, Dr. G. Penon, leeraar aan de H. Burgerschool en Dr. J. te Winkel,
praeceptor aan het Gymnasium, allen te Groningen en Mr. S. Gratama, rijks-archivaris
te Assen. Reitsma fungeerde als oudste lid van leeftijd als voorzitter. Later werden
nog leden voor korteren of langeren tijd Dr. C.H. van Rhijn en Dr. K.H.T.
Bussemaker, hoogleeraren, Dr. S.D. van Veen, predikant, Mr. C.P.L. Rutgers,
commies aan het rijks-archief en Dr. H. Brugmans, conservator aan de academische
bibliotheek, te Groningen, Mr. J.L. Berns, rijksarchivaris te Leeuwarden e.a. Met
een geestdrift als van Ι.Χ.Θ.Τ.Σ. vroeger, kon Reitsma verhalen van dit Genootschap,
van zijne acht gewone jaarlijksche vergaderingen en van de buitengewone, die 's
zomers werd besteed aan eene historische excursie, gevolgd door het ‘iets’, zegt
Reitsma, ‘dat bij elke welingerichte vereeniging niet behoort te ontbreken, nl. een
gemeenschappelijk diner.’ Bij zijn tienjarig bestaan in 1896 gaf het Genootschap in
een kloek boekdeel, Historische Avonden getiteld, enkele uitnemende proeven, in
den vorm van Verhandelingen en van Korte Mededeelingen om te doen zien,
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wat er zooal in de vergaderingen werd voorgedragen, en hoe den leden de gelegenheid
werd geboden om uit eigen studievak er bekend te maken, wat ook voor een ander
van belang kon zijn. Van Reitsma vinden we in die verzameling de bovengenoemde
verhandelingen over het klooster Sibkelo, en heel wat bijzonderheden in de tweede
rubriek. Maar ook door andere uitgaven bewees het Genootschap, door welken geest
het gedragen werd. In 1894, toen het juist drie eeuwen geleden was, dat Groningen,
door Prins Maurits overwonnen, zich weer bij de Unie aansloot, bewerkten de leden
eene feestgave: Gedenkboek der Reductie van Groningen. Reitsma schreef er over
De laatste dagen van de Heerschappij der R.K. Kerk in stad en provincie. Bovendien
verscheen na jarenlange gemeenschappelijke voorbereiding, van 1895-1899, het
Oorkondenboek van Groningen en Drenthe, bezorgd door Blok, Feith, Gratama,
Rutgers en Reitsma.
Niettegenstaande dit alles vond Reitsma den tijd en de kracht om in die jaren de
hand te slaan aan de openbaarmaking van eene van de voornaamste bronnen voor
de kennis van het verleden van onze Nederlandsche Hervormde Kerk: de Handelingen
van hare Synoden! In 1892 verscheen het eerste deel van de Acta der provinciale en
particuliere Synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren
1572-1620, bevattende de handelingen van Noord-Holland, 1572-1608, die in 1893
in het tweede deel worden voleindigd, terwijl Zuid-Holland er zich aansluit met
1574-1592. In 1894 wordt Zuid-Holland voltooid. Gelderland volgt in 1895; Zeeland
met Overijsel in 1896; Friesland en Utrecht, in 't zelfde jaar; Groningen in 1898, en
eindelijk Drenthe in 1899. Acht stevige deelen in gr. oct.! Dr. S.D. van Veen staat
naast hem op het titelblad, en hij heeft Reitsma wakker geholpen. Maar
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het leeuwendeel van den moeilijken en tijdroovenden arbeid is toch door dezen
verricht. De eerste bewerkte o.a. de registers van ‘plaatsen’ en ‘zaken’; hij schreef
de ‘voorberichten’ en ook de registers van ‘personen’. Zoo kwam in acht jaren het
werk tot stand, dat een monument voor de bezorgers, onmisbaar is voor de
geschiedenis der Kerk, en van 't grootste nut voor de kennis der Nederlandsche
beschaving.
Hebben zijne vrienden zich verbaasd over 's mans rustelooze werkzaamheid: verrast
werden sommigen, toen in het voorjaar van 1900 het gerucht hen bereikte, straks bij
brief door Reitsma bevestigd, dat hij bezig was met een roman! Eenige maanden
later verscheen Geuzentijd.
De vraag: Hoe kwam hij daartoe? heeft haar antwoord ten deele reeds gevonden
in hetgeen wij opmerkten van zijne wijze van werken. Geheel nieuw was de inhoud
van het boek niet. In 1888 schreef de uitgever H. Suringar te Leeuwarden aan Reitsma,
of het geen tijd was om voor Nederland te doen, wat von Scheffel, Hausrath e.a. met
zooveel geluk voor Duitschland hadden gedaan, en men dus niet, gebruik makend
van alles wat uit kronieken en kloosterpapieren, uit archieven en vergeten boeken in
den laatsten tijd aan het licht was gekomen, in romantischen vorm een beeld van de
vroegere dagen aan ons volk behoorde voor te houden om zoo de geschiedenis voor
hen te doen leven en door een verheffend kunstwerk op alle klassen der maatschappij
invloed te oefenen. Door verschillende schetsen en verhalen van Reitsma getroffen,
hield hij dezen voor den man om dit te doen. Reitsma wilde met die schrijvers zich
niet vergelijken, maar antwoordde, dat hij al lang het voornemen had gekoesterd om
een historisch verhaal samen te stellen en dat zijn aandacht was

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

245
getrokken door den geuzentijd. Enkele schetsen waren gereed, aan zijne vrouw alleen
bekend en voorgelezen. Zijn plan was den ingekankerden haat tegen de Spanjaarden
in het volksleven van dien tijd te doen uitkomen, en ook den onbuigzamen, heroïeken
ernst van het Calvinisme; zoo mogelijk wilde hij al die tooneelen groepeeren om de
nobele figuur van den grooten Willem van Oranje. Klaarkamp en de Ned.
Kerkgeschiedenis verhinderden hem echter dadelijk aan het werk te gaan.
Toch gevoelde hij zich in staat om in den winter van 1890 aan Suringar eene proeve
te zenden van een romantisch verhaal, bewerkt naar hetgeen hij in portefeuille had.
Deze las het, gaf enkele opmerkingen ten beste en schreef, dat hij verlangend naar
het vervolg uitzag. Op deze wijze voortgaande zou Reitsma bezig zijn aan een goede
daad voor ons vaderland.
De zaak bleef nu rusten tot 1899: wat we begrijpen, denkende aan alles, wat
Reitsma in die jaren bezig hield. In de zomervakantie van dat jaar heeft hij
waarschijnlijk zijne schets voltooid, die in Sept. door Suringar met blijdschap werd
ontvangen. Maar deze deed in Nov., door gezichtszwakte gedwongen, zijne zaken
aan den kant. Reden waarom niet hij, maar de heeren P.N. van Kampen en Zonen te
Amsterdam, na kennis te hebben genomen van de copie, met groote bereidwilligheid
de uitgave van Geuzentijd ondernamen. Alleenlijk, zij hadden bezwaar in het gebruik
van een schuilnaam, dien Reitsma van den beginne gewenscht had te bezigen. En
zoo kwam het er toe, dat hij, die ‘zich door menig standaardwerk naam maakte onder
de historici’, zich in het voorjaar van 1900 ‘als romanticus aan het Nederlandsche
publiek vertoonde.’
Aldus drukte Dr. J. Knappert het uit in eene aankondi-
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ging, die in den Tijdspiegel van Juni 1900, meen ik, voorkomt, en, bijna de eenige
onder de vele kritieken is, welke volkomen recht laat wedervaren aan de vele en
groote deugden van het laatste, betrekkelijk vroeg begonnen, in zijn ouderdom
voleindigde werk van Reitsma.
Onder zijne vrienden waren er, aan wie Geuzentijd menig aangenaam uur
verschafte, zooals een hunner schrijft, ‘omdat ik er de dens leonis uit den studententijd
weder in bespeur ... Gij hebt op elke pagina bijna weder uw oorspronkelijk talent
van iets aardigs en snaaks te zeggen, getoond.’
Anderen, en onder hen schaar ik mij, zouden het studentikooze en realistische hier
en daar zonder spijt hebben gemist, maar zij bewonderden den romanticus, die partij
trok van zijne groote kennis van de jaren 1572 en 1573, van zijne opgewekte
verbeeldingskracht, van zijne liefde voor ons land en volk, en geestdrift wist te
wekken voor wat er goed was en groot in dien duisteren tijd. En vooral: het is hem
wel niet gelukt Willem van Oranje tot het bezielend middelpunt van de door hem
geschetste tafereelen te maken, maar in het tweede deel treedt de Prins toch
herhaaldelijk op, en velen danken hem met mij voor deze warme en ware woorden
over den eersten der Oranjevorsten geschreven:
‘Over de Nederlanden rolde schokkend en dreunend het geweldige rad van den krijg.
In deze ordelooze heen en weer deinende wordings-periode spelen telkens nieuwe
personen hun rol, slechts weinigen trekken lang de aandacht op den voorgrond der
handeling, bekende gestalten verdwijnen op eens en wijken heen, anderen nemen
hun plaats. Maar wat zal het schaden, hoeveel daar ook verbleekt, wanneer behouden
is gebleven, waar alles
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heenwijst, waar alles zich op samentrekt! Want onder alle wisseling van personen
en gebeurtenissen staat één beeld hoog, somwijlen eenzaam hoog boven alles, wijkt
daar geen enkel oogenblik uit het gezicht, gaat niet verloren in onzekerheid noch
vergetelheid. Uit dat ééne middelpunt van den worstelend zich uitbreidenden
gezichtskring loopt de gouden draad, waarlangs regel en eenheid overgaan in de
harten van een klein volk onder zijn langen, zwaren strijd tegen een wereldomvattende
monarchie. Al is hij een teeken, dat wedersproken wordt, de eene en eenige die in
helderen glans en boven alles uitblinkt door onbezweken heldendeugd tegenover
wilden, wreeden vechtlust, door ware, ver ziende staatsmanswijsheid tegenover
kronkelwegen van behendige staatslist, door verheven geloof tegenover stijfhoofdig
vooroordeel, hij voert den naam, die toen van dag tot dag met stijgenden eerbied en
liefde in elken hoek des lands weerklonk, die nog met geestdrift en dank door het
nageslacht herhaald wordt, den gezegenden, beroemden naam: Willem van Oranje,
vader des vaderlands, grondlegger van de onafhankelijkheid, den bloei en de macht
van den toen geboren staat der Nederlanden!’
Aan het einde van mijne taak gekomen is het mij, alsof ik op nieuw afscheid neem
van Johannes Reitsma.
Ik ontving een diepen indruk van zijne groote verdiensten. Met de talenten hem
geschonken, heeft hij gewoekerd door noeste vlijt en nauwgezette plichtsbetrachting.
Nog gedenken zijne vroegere leerlingen, hoe hij, onder het wicht van zijne krankheid
al gebogen, zich als voortsleepte naar den katheder en zijne colleges opgewekt maar
met half-gebroken stem gaf. Hij heeft wel gewerkt, zoolang het dag voor hem was!
En daarbij bleef
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hij een eenvoudig, hartelijk man. Vijanden had hij niet en zelfs geen benijders. Die
eens zijn vrienden waren, bleven het, zooals hij trouw was aan hen.
Ons herinneringsleven wordt door de gedachte aan hem gereinigd en verrijkt.
Laten wij haar dan dankbaar en eerbiedig, als een goede gave aan ons verleend,
bewaren!
M.A. GOOSZEN.
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Lijst der geschriften van Johannes Reitsma.
1859.

Programma der Maskerade door de leden
der Studenten-Vereeniging V.a.P., met
J.J. Diest Lorgion.

1859-1862.

Vijf stukken in den Groninger
Studentenalmanak.

1864.

Franciscus Junius. Een levensbeeld uit
den eersten tijd der Kerkhervorming.
Dissertatie.

1865.

De persona van Groningen. In: Bijdragen
tot de geschiedenis en oudheidkunde van
de provincie Groningen, door Acker
Stratingh, Feith en Boeles.

1867.

Willem Frederiks. Ib.

1875.

Johannes Hesener en Balthasar Cohlerus.
Een episode uit den tijd der Labadisten
in Friesland. In: Vrije Fries.

1876.

Gellius Snecanus Frisius. In: Studiën en
Bijdragen, door Moll en de Hoop
Scheffer.

1876.

Honderd jaren uit de Geschiedenis der
Hervorming en der Hervormde Kerk in
Friesland.

1878.

Een hoofdstuk uit de geschiedenis van
het Christendom buiten de Kerk. In:
Bibliotheek voor Moderne Theologie.

1883.

Een verstooteling der Kerk (Daniel
Johannis Snecanus) In: Vrije Fries.

1883.

Stichting van Ruweklooster, Sepulchrum
Sanctae Mariae. In: Friesche
Volksalmanak.

1885.

Karakter en waarde der dogmatiek en
haar betrekking tot de historie.
(Inaugureele Oratie).

1887.

Passio Dordracena. (Naar aanl. van
Geesink, Calvinisten in Nederland). In:
Geloof en Vrijheid.

1888.

De kerken der Hervormde Gemeenten in
Nederland. (Naar aanl. van de dissertatie
van Jhr. Mr. W.H. de Savornin Lohman
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over De kerken der Hervormde
Gemeenten in Nederland). In:
Rechtsgeleerd Tijdschrift Themis.
1888.

Oostergo. Register van de geestelijke
opkomsten van Oostergo in 1580-1581.

1890.

Het Klooster Steenkerk in Eangwirden.
In: Friesche Volksalmanak.

1890.

De abdij Essen. In: Groninger
Volksalmanak.

1892.

Dr. Otto Swalue. In: Friesche
Volksalmanak.

1892.

De arm van Johannes den Dooper.
Groninger relikwie. In: Groninger
Volksalmanak.
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1892-1893.

Geschiedenis van de Hervorming en de
Hervormde Kerk der Nederlanden.

1892-1899.

Acta der provinciale en particuliere
Synoden, gehouden in de Noordelijke
Nederlanden gedurende de jaren
1572-1620, 8 dln. Met Dr. S.D. van Veen.
(De voorberichten en de registers van
personen zijn van de hand van R.).

1894.

De laatste dagen van de heerschappij der
Roomsch-Katholieke Kerk. In:
Gedenkboek der reductie van Groningen.

1894.

Een wegwijzer op het veld der
Kerkgeschiedenis (Aank. van Acquoy,
Handleiding tot Kerkgeschiedschrijving).
In: Theol. Tijdschrift.

1895.

Dr. Justus Velsius in Groningen. In:
Groninger Volksalmanak.

1895-1899.

Oorkondenboek van Groningen en Drente
(Met toelichting en registers). 2 dln. Met
prof. Blok, Mr. Feith, Mr. Gratama en
Mr. Rutgers.

1896.

Mr. H.O. Feith. In memoriam, met
portret. In: Groninger Volksalmanak.

1896.

Dogmatiek van de rechterzijde. (Aank.
van Prof. P.J. Muller, Handboek der
Dogmatiek). In: Theol. Tijdschrift.

1896.

Een woord vooraf over het Historisch
Genootschap te Groningen opgericht in
1886. - Twee hoofdstukken uit de
geschiedenis van het Overijselsche
klooster Sibkelo. - Kortere
mededeelingen. In: Historische Avonden
uitg. door het Historisch Genootschap te
Groningen.

1899.

IJsbrand Balck. Een predikantenleven in
de tweede helft der zestiende eeuw. In:
Friesche Volksalmanak.

1999.

Tweede, opnieuw bewerkte uitgave van
de Geschiedenis van de Hervorming en
de Hervormde Kerk der Nederlanden.

1900.

Geuzentijd, 2 dln.
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1900.

Calvijn's invloed op Nederland. Aank.
van Dr. Rutgers: Calvijn's invloed, enz.
In: Theol. Tijdschrift.

1901.

Groninger duivelbanners in de
zeventiende eeuw. In: Groninger
Volksalmanak.

1903.

Legenden en mirakels uit de kloosters der
Friesche Ommelanden. In: Groninger
Volksalmanak.

Varia.
Zeven stukken in den Evangelischen Volksalmanak, 1870-1875, 1879.
Enkele hoofdartikelen in het blad Oost-Goorecht, 1883-1885.
Acht-en-twintig boekbeschouwingen als vast medewerker van de Kerk. Courant.
Weekblad voor de Nederlandsche Hervormde Kerk, van 1881-1885, en ingezonden
stukken.
Boekaankondigingen in het Museum, 1894 e.v.
Artikelen in De Hervorming: het eerste in 1874 over Kerspelvorming.
Onderscheidene stukken, boekbeschouwingen en verslagen in: Prov. Gron.
Courant; Prov. Drentsche en Asser Courant; N. Rott. Ct. en Nieuws van den Dag.
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Levensbericht van A. Loosjes.
De opdracht, mij geworden, om hier een levensbericht van A. Loosjes te geven, heb
ik - wel te verstaan, toen oudere en als zoodanig meer bevoegde vrienden voor haar
vervulling niet meer te vinden bleken - met liefde aanvaard. Niet slechts was het
tiental jaren, - het laatste van de ruim zeven tientallen zijns levens, - waarin ik den
merkwaardigen man, als mijn ambtgenoot of oudambtgenoot, van nabij heb gekend,
meer dan voldoende geweest om mij tot nadere kennismaking met zijn leven en
werken lust te geven, maar ook had de vriendschap die hij mij toedroeg en bewees
een warm gevoel in mijn hart achtergelaten. Van de aanvaarde opdracht zou ik wel
gaarne reeds een jaar eerder mij gekweten hebben, doch toen ontbrak mij de tijd: nu
ik ertoe komen mag, haar te volbrengen, zij vooraf verschuldigde dank betuigd aan
allen die mij met hunne voorlichting of inlichtingen van dienst hebben willen zijn,
maar inzonderheid aan mijns vriends oudsten zoon.
Adriaan Loosjes, geboren 4 Augustus 1828 als zoon van Vincent Loosjes,
boekhandelaar te Haarlem, en Susanna van Westerkappel, was, zooals de lezers dezer
Levensberichten wel aanstonds weten of vermoeden, door naam en geslacht geenszins
een homo novus in de
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Nederlandsche Letterkunde. Reeds zijn betovergrootvader, Adriaan Loosjes had bij
zijn tijdgenooten van 't begin der 18de eeuw eenigen letterkundigen naam. Zijn
overgrootvader, Petrus Loosjes leverde o.a. het Vervolg op Wagenaar's Vaderlandsche
Historie. Zijn grootvader was niemand anders dan de vruchtbare en in zijn tijd
gevierde schrijver van Maurits Lijnslager, Susanna Bronkhorst, Hillegonda Buisman
en wat niet al meer. En van zijn vader moge Frederiks in zijn Biographisch
Woordenboek getuigen dat hij den oorsprong zijner dagen ‘minder in letterkundige
verdiensten dan wel in werkzaamheid en regtschapenheid evenaarde,’ zoo gering
gold hij toch niet of het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden werd hem aangeboden.
Doch ouder nog dan de neiging tot de letteren was in dit geslacht de liefde voor
het predikambt (bij de Doopsgezinden) geweest, en scheen deze nu met genoemden
overgrootvader te zijn gestorven, daar diens zoon en kleinzoon naar den boekhandel
waren afgeweken, in onzen Adriaan zou blijken, dat zij slechts gesluimerd had en
in haren sluimer nieuwe en hoogere krachten gewonnen. Immers van hem mag met
volle recht gezegd worden, dat hij een geboren prediker was. Reeds op elfjarigen
leeftijd preekte hij in den huiselijken kring, voor familie en kennissen: ‘hij zelf in
een katheder en aan weerszijden een stoel voor twee diakenen, die na afloop
collecteerden; tegenover hem stonden op rijen twintig stoelen: meer personen mochten
er niet komen, daar zijn vader zei, dat het anders een vergadering werd, waar
toestemming voor gevraagd moest worden; er werd gezongen, niet gebeden, dat
verboden zijne ouders; en dan hield hij een preekje, of vertelde een bijbelsch verhaal;
eene zijner zusters fungeerde als kosteres
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met een deftige bruine japon, zwart boezelaartje en neepjesmuts.’
Ik ontleen deze bizonderheid aan de mij overgebrachte mondelinge mededeelingen
eener eerwaardige dame, die ooren ooggetuige was van het tooneel en voorts met
nadruk tegensprak, - wat ik uit een andere bron had vernomen, - dat van de opbrengst
der collecte potverteerd zou zijn. - Mij dunkt, in haar verhaal wordt niet minder de
vader dan de zoon geteekend. Zulk een vader zou der blijkbare roeping van zijn zoon
geen hindernissen in den weg leggen, te minder daar er in het zeer talrijke gezin nog
verschot van zoons genoeg was voor de voortzetting der bloeiende boekenzaak. Ook
van de vrome moeder mag wel niets anders dan welgevallen en aanmoediging te
dezen aanzien worden ondersteld. En toen vader en moeder beiden al vroeg, spoedig
na elkander in 1841, aan Adriaan ontvallen waren, stond zeker zijn
beroepsbestemming reeds vast en had zijn voogd, de kassier Van Westerkappel
daaraan nog maar zijn zegen te geven. Zoo kon hij verder naar hartelust zijn eerste
liefde opvolgen en heeft hij dat ook met al den hartstocht van zijn vurigen geest
gedaan. Stellen wij ons den kleinen, tengeren en eenigszins gebrekkelijken knaap
voor, (met zoogenaamde horrelvoeten geboren, was hij wel gelukkig geopereerd,
doch liep hij toch tot in zijn 15de jaar in beugels,) zonder ophouden boeken, vooral
stichtelijke, verslindende en in al de bedehuizen zijner vaderstad met vroegrijpe
opmerkings- en oordeelsgave de manieren harer predikanten bespiedend, trant en
inhoud hunner preeken proevende.
Over zijne latere opvoedings- en opleidingsjaren te Haarlem heeft Loosjes zelf in
geschriften zijns ouderdoms, te hunner plaatse te vermelden, overvloedig licht
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verspreid. 't Verwondert ons niet te lezen, dat zijn letterlievende vader dr. K. Sybrandi,
den meest literarischgevormde van de vier leeraren die de haarlemsche doopsgezinde
gemeente destijds rijk was, tot zijn godsdienstonderwijzer had gekozen. Maar met
belangstelling vernemen wij, dat deze leermeester zeer hoog door hem is geschat
geweest en zoowel op zijne godsdienstige overtuiging als in vervolg van tijd op zijne
wijze van katechiseeren een beslissenden invloed heeft gehad en gehouden. - Zijn
letterkundige en wiskundige vorming, ter voorbereiding voor het hooger onderwijs,
ontving hij aan het gymnasium, dat juist in 1840 uit de vereeniging der vroegere
‘latijnsche school’ met een zeker ‘instituut voor fraaie wetenschappen’ ontstaan was
en tot welks eerste leerlingen hij dus behoorde. Levendig zijn de gang van het
onderwijs aan deze instelling en het kloosterachtig lokaal, waar het gegeven werd,
door hem beschreven; aan het hoofd stond de ‘goedige’ rector Hofman Peerlkamp,
broeder van den meer vermaarden professor; medeleerlingen en goede vrienden
waren o.a. Abraham Kuenen en L.W.E. Rauwenhoff. Met beiden was hij ook lid van
het in 1843 opgerichte gezelschap ‘Utile Dulci’, door Kuenen reeds in zijn
Levensbericht van Rauwenhoff om zijn leerzaamheid en gezelligheid geroemd, maar
waarover Loosjes nog tal van bizonderheden meedeelt. Met Kuenen streed hij - naar
ik nog van een betrouwbare buitenwacht hoorde - om het primusschap in de hoogste
klasse van 't gymnasium; tegelijk met hem ook promoveerde hij van deze school, 23
Juni 1846, (op eene oratie ‘de Quinto Fabio Maximo Cunctatore’) en legde hij 18
Augustus d.v. te Arnhem het ‘weleer beruchte Staatsexamen’ af, door de Génestet
zoo pathetisch bezongen.
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Tevoren reeds had hij aan den in zijn geslacht erfelijken ‘Schriftstellerkitzel’
toegegeven, o.a. door in 1845, op uitnoodiging van den uitgever P.A. de Jong te
Arnhem, de redactie van Paarlen des Bijbels, een stichtelijk maandschriftje voor
kinderen, en in 1846, op verzoek van A.C. Kruseman te Haarlem, die van den eersten
jaargang van het Christelijk Album, een stichtelijk maandschrift voor groote menschen,
op zich te nemen, in welke beide periodieken Kuenen, om hem genoegen te doen,
mede het een en ander leverde, maar die hij overigens zelf bijna geheel vulde. In den
avond zijns levens heeft hij dit ‘ootmoedig’ eene zonde genoemd. Ik betwijfel echter
of hij die zonde wel erg betreurde; in elk geval moeten wij ze hem, dunkt mij,
vergeven. Het betaamde den man, die op elfjarigen leeftijd preekte, op
zeventienjarigen ouderdom stichtelijke vertoogen te laten drukken. En afgezien van
het bedenkelijke, dat er in gelegen is, wanneer een knaap zich opwerpt tot godsdienstig
vermaner en vertrooster van alle leeftijden en b.v. ‘Lessen en levenservaringen van
een grijsaard’ schrijft, moeten we ons verbazen over de bijbel- en menschenkennis,
de technische vaardigheid en gemakkelijkheid ook, waarmede deze knaap de
stichtelijke pen reeds voerde. Dat hij daarbij een gewenschten toon wist aan te slaan
en den smaak van velen in die dagen te treffen, bleek uit het succes: van dezen eersten
jaargang van het Christelijk Album werd, na eene oplaag van duizenden exemplaren
in afleveringen, een tweede druk in boekformaat vereischt en het Album zelf had
voor een jaar of tien bij 't publiek crediet gekregen.
De akademische studietijd moest destijds en nog lang daarna door den aanstaanden
doopsgezinden predikant
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geheel te Amsterdam worden volbracht. Daar vinden we Loosjes dan van het najaar
van 1846 tot den zomer van 1851. Hij volgt er, aan het Athenaeum Illustre, onder
meer de lessen in het Latijn en het Grieksch van prof. Bosscha, in meer dan ééne
Oostersche taal van prof. Veth: beide zonder twijfel met de hem eigene driftige
weetlust en strenge volharding, maar vermoedelijk de laatste bij voorkeur: de alias
Ben Kèdèm (zoon van het Oosten of de Arabier), hem door medestudenten gegeven,
schijnt het uit te wijzen. - Hij geniet er, aan 't Seminarium der Doopsgezinden, het
onderwijs van de hoogleeraren Van Gilse, voor wien hij een groote vereering opvat
en steeds is blijven koesteren, en Samuel Muller, van welken hij, om zijn virtuositeit
in het schetsen- en preekenmaken, een geliefd leerling is, en wordt door dezen
wetenschappelijk verder onderwezen in het Christendom naar de - hier doopsgezind
getinte - opvatting eener orthodoxie, toen zeer populair, thans nog niet onbekend,
welke wars zoowel van kerkelijke rechtzinnigheid en leerdwang als van groninger
of moderne vrijzinnigheid zegt zich aan den Bijbel te willen houden als aan Gods
Woord. - Hij doet er nieuwe vrienden op: de banden met de oude slijten van nu aan
langzamerhand, eerst door verschil van woonplaats en hoogeschool, straks door
verschil van godgeleerd standpunt en godsdienstige richting; van Kuenen zal hij in
zijne eerste pastorie nog eenige hartelijke brieven ontvangen, maar dan en daarmee
houdt het ook op. De nieuwe vrienden of goede bekenden zijn doopsgezinde en
remonstrantsche commilitones, zooals A.C. Leendertz en K.R. Pekelharing, K. de
Lannoy en J. Hartog, de knappe, scherpzinnige David Lodeesen, met wiens
medewerking hij later een tijdlang (1857-1862) de Vaderlandsche
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Letteroefeningen zal redigeeren, doch die overigens in ruimeren kring zich helaas
slechts heeft willen bekend maken door voortreffelijke vertalingen van Hausrath en
De Amicis, J.H. Maronier en de Vries van Heyst, en anderen. Maar ook met den
jurist Herman des Amorie van der Hoeven, die in vervolg van tijd gerucht zal maken
door zijn overgang tot de Roomsche Kerk, houdt hij gedurende eenige jaren veel
omgang, om daarna voor goed met hem gebrouilleerd te raken. - Eindelijk profiteert
hij te Amsterdam met mate van het studentenleven, want hij moet krap studeeren en
zijn aard staat niet naar het overvloedig gezellige, - en waagt hij er zich, - behalve
dat hij nog nieuwe stukken schrijft in het Christelijk Album en, liefhebber ook van
muziek, een brief over Het Haarlemsch Muziekfeest, 12 Juli 1850, - onder den
pseudonym ‘Een Student’, aan eene bellettristische proeve in den trant van Jonathan's
Waarheid en Droomen, Mijn Kamer getiteld en bij J.G. Broese te Utrecht uitgegeven,
waarin hij naar aanleiding van den inventaris zijner studentenkamer beschouwingen
geeft aangaande allerlei dingen in hemel en op aarde, met dien verstande, dat de
hemel de aarde steeds volgt op den voet. 't Is een boekje, dat weer van veel
opmerkingsgave en vloeiend schrijftalent en nu ook van belezenheid in ongewijde
schrijvers getuigt; dat naast enkele ietwat opgeschroefde ook niet weinig
frisch-geestige bladzijden telt en welks lezing door mij wordt aanbevolen aan ieder
die omtrent des schrijvers karakter en meeningen breeder studie wil publiceeren dan
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde van mij verlangt. Er is in 1853 nog
een tweede druk van verschenen.
12 Januari 1852: onvergetelijke dag voor onzen vriend,
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die van kindsbeen af het opzienersambt zoo vurig had begeerd! Want toen deed hij
zijn intrede in zijn eerste gemeente, die van Rottevalle en Witveen in Friesland. Ook
heeft hij dien dag nooit vergeten en die eerste gemeente altijd zeer lief gehad: honderd
brieven, die haar diaken-boekhouder van hem bezit en als een schat bewaart, mogen
ten bewijze strekken van die liefde en van de trouw zijns harten. Waarlijk, Loosjes
was - gelijk we nog zien zullen - een door en door behoudend man, maar hij bezat
ook het conservatisme des gemoeds! - Edoch, die eerste gemeente was klein, zeer
klein en hij voelde zich, terecht, tot grooter arbeid geroepen. Daarom vertrok hij al
in 't volgende jaar naar de gemeente te Akkrum, in wier midden hij, zooals hij in de
laatste preek zijns levens uitsprak, zou inzien dat de Evangeliebediening ook hare
bezwaren heeft en door die bezwaren beter voorbereid worden voor den arbeid in de
grootste en moeilijkste gemeente van de Doopsgezinde Broederschap in Nederland,
de gemeente der hoofdstad. Naar deze werd hij reeds in het najaar van 1854, dus
slechts drie jaren nadat hij te Amsterdam als student had gewoond, beroepen, eerst
als hulpprediker, om een kranken leeraar bij te staan, weldra, na diens overlijden,
als derde leeraar. 39 Jaren heeft hij in die gemeente gestaan; naast zich had hij in die
jaren, gelijktijdig of na elkander, den lateren hoogleeraar De Hoop Scheffer, P. van
der Goot, T. Kuiper, R. Brouwer, den lateren hoogleeraar De Bussy, J. Boetje, W.I.
Leendertz en mij; deze allen heeft hij in leven of diensttijd overleefd, behalve de
twee laatsten, welke nog in functie zijn.
Bij deze bijna veertigjarige werkzaamheid van Loosjes als predikant te Amsterdam,
die natuurlijk het eigenlijk lichaam van zijn leven en werken vormt, meen ik,
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ook zonder het doel van deze Levensberichten uit het oog te verliezen, 't uitvoerigst
te mogen stilstaan, daar zij immers het best ons Loosjes' persoonlijkheid in haren
aard en beteekenis doet kennen en tegelijkertijd ons inleidt zoo slechts in den vorm
van enkele, dan toch in den geest van de meeste zijner geschriften. Laat mij het doen
aan de hand van den man zelven: voor mij ligt nu het onuitgegeven manuscript van
de toespraak tot de amsterdamsche gemeente, die hij 12 October 1879, bij gelegenheid
van zijn 25-jarige Evangeliebediening in haar midden, heeft gehouden. Uitdrukkelijk
heeft hij mij dit manuscript vermaakt. Of hij wenschte dat ik er mij ergens van zou
bedienen? Ik ben zeer geneigd het te denken en neem het dus te liever tot leidraad,
- want wat daarin van de 25 jaren gezegd wordt, geldt ook van de 40, - maar om uit
andere bescheiden van zijne hand en eigen herinnering de korte schets een weinig
aan te vullen.
De tekst der toespraak is Handelingen 6 vers 4. In de jeruzalemsche gemeente is
twist ontstaan over de armenbedeeling, weshalve de Apostelen het beter vinden, dat
voortaan die zaak aan bepaaldelijk daarmee belaste diakenen worde opgedragen,
‘maar’ - zeggen zij - ‘wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des
woords.’ Zonderlinge tekst, zou men zoo zeggen, voor eene gelegenheid als deze.
Maar hij is met zorg gekozen. Want een hoofdgedachte moet hij weergeven van des
sprekers ambtsvervulling, nl. deze, dat hij gemeend heeft zich niet met de stoffelijke,
enkel met de geestelijke nooden der gemeenteleden te mogen en moeten bemoeien.
Niet te vergeten, waarde lezer, dat er amsterdamsche leeraars - en oud-leeraars - zijn
die vrij wat filanthropische tijdverkwisting op hun geweten hebben
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en dat die op dat oogenblik zitten in de kerk. Welnu, ziedaar reeds Loosjes! Wel te
verstaan, ik bedoel niet enkel wat hij bedoelt, maar ook dat snijdende ‘entweder-oder’:
gij dat - wij dit en de gelegenheid waarbij het gesproken wordt, heb ik op het oog.
Dàt teekent hem in 't algemeen, Dàt had hij, dàt was hij, altijd en in alles. Scherp van
verstand, maar ook scherp van hart, in waardeering, in scheiding van menschen en
menschen, dingen en dingen, in sympathieën en antipathieën, en scherp van woord,
geen gelegenheid, vooral geen gewijde, allerminst een feestelijke, verzuimend om
eens ‘de waarheid te zeggen’ en een houw uit te deelen.
Doch om nu bij zijne bedoeling te blijven: kan een predikant, van eene groote
gemeente, zich de materieele belangen zijner kudde niet aantrekken zonder hare
geestelijke te verwaarloozen? Moet een predikant-filantroop noodzakelijk een slecht
herder en leeraar zijn? Men voelt, hoop ik, de overdrijving. Maar deze daargelaten,
zij hier erkend dat de behartiging van het geestelijk deel van zijn ambt hem, al den
tijd zijner bediening, zeker heilige ernst is geweest en dat hij daarin eene opmerkelijke
bekwaamheid heeft aan den dag gelegd.
Opmerkelijk is eigenlijk een te zwak woord, waar het de schatting van zijn
k a n s e l a r b e i d geldt. Zijn bekwaamheid grensde hier aan het geniale. Niet dat zij
zooveel succes heeft gehad: zijne ambtgenooten Van der Goot en Kuiper, die trouwens
in hunnen trant ook voortreffelijke kanselredenaars waren, wier herinnering te
Amsterdam in wijden kring, ook buiten hunne gemeente en zelfs buiten hunne
geestverwanten, nog voortleeft, hadden voller kerken. Maar ik meen: getoetst aan
de eischen eener homiletische kunst, die - voorzoover ik zien kan - nog altijd niet
geoordeeld is, allerminst op recht-
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zinnig standpunt, en die dan ook - voorzoover ik weet - altijd nog aan onze
hoogescholen of aan de daarbij aangesloten vormscholen van predikanten onderwezen
wordt. Volgens die kunst komt het er op aan, uit den tekst het thema zuiver af te
leiden en uit het thema zijn gedachteninhoud logisch te ontwikkelen. Welnu, hierin
was Loosjes een meester, - en hierin niet alleen, maar ook in het levend maken van
de bijbelsch-logische schets door grepen uit het hart en 't leven zijner hoorders,
waartoe zijn groote kennis van menschen en toestanden hem in staat stelde, en in
treffende overgangen en wendingen, waarvan ik niet beter weet dan zijn bizonderen
aanleg de eer te geven. Trouwens, eigenlijk en ten laatste zal van al zijne homiletische
hoedanigheden de voornaamste eer wel aan dien aanleg toekomen. Zeide ik hierboven
dat hij een geboren prediker was, hij moet, dunkt mij, ook als een geboren
preekkunstenaar worden beschouwd. Want wel heeft hij in Samuel Muller op dit
gebied een uitnemenden leidsman gehad, den besten waarschijnlijk die er toen in
Nederland aan de akademiën gevonden werd, maar wie zijne reeds vóór den
akademischen studietijd geschreven stukken in het Christelijk Album leest, zal
erkennen dat hij van dezen de analytisch-synthetische methode niet eerst nog heeft
behoeven te leeren, en wie 't zij als hoorder, 't zij als lezer iets van het preeken van
beide mannen weet, zal ook weten dat de oratorisch-betoogende trant van Muller
geenszins de gemeenzaam-concreete van Loosjes was. Of hebben wij hier misschien
tevens aan reeds oudere, haarlemsche invloeden te denken?
Hoe dit zij, het is hier de plaats niet, er meer van te zeggen, noch breeder uit te
weiden over Loosjes' predikkunst zelve. Den lezer die van deze laatste meer zou
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willen weten, moet ik verwijzen naar de afzonderlijke studie, welke, naar ik verneem,
zijn oudste zoon nog dit jaar in de Doopsgezinde Birjdragen daaraan zal wijden; ze
is eene afzonderlijke studie waard en heeft deze, om juist gewaardeerd te worden,
ook wel noodig. En mocht een ander lezer dan nog vragen, hoe 't dan toch mogelijk
is geweest dat zulk een eminent homileet betrekkelijk zoo weinig opgang maakte in
zijnen kring en daarbuiten niet meer geprezen werd, dan kan ik hier, wat het eerste
betreft, ook slechts in 't kort herinneren: dat het kunstgerechte, ook het
gewijd-kunstgerechte, voor zijne erkenning een ander publiek eischt dan het groote
publiek; dat bij alle publiek voordracht en toon van den spreker, subjectieve smaak
en persoonlijke sympathie mede iets afdoen; en voorts, dat Loosjes - naar zijn eigen
opmerking in de 25-jarige gedachtenisrede - zich met zijn preeken bovenal ten doel
stelde, niet ooren te streelen en harten te bekoren, maar gewetens te treffen, ten einde
menschen voor zijn Evangelie ontvankelijk te maken, en daartoe zijn fort zocht in
karakterontledingen en zedeschilderingen, waarvan vele hoorders liever niet gediend
zijn. ‘Ik ken’ - zegt hij - ‘voor mij geen hooger eeretitel dan een ‘vermaner’ in de
19de eeuw geweest te zijn.’ En wat het tweede punt aangaat, heb ik enkel op te merken,
dat onze vriend zijn artikelen in het Christelijk Album ongeteekend heeft doen
verschijnen; dat in zijn ganschen diensttijd maar ééne leerrede van zijn hand
afzonderlijk het licht heeft gezien, t.w. die ter gedachtenis van zijn gestorven
ambtgenoot P. van der Goot, onder het opschrift Jezus Christus altijd dezelfde
(Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon. 1877), eene rede kenschetsend voor het
verschil tusschen den redenaar en den besprokene, die nog onder den invloed van
het
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Réveil had gestaan; en dat zijne belangrijkste homiletische uitgave, eene serie van
52 heele of verkorte preeken, in de jaargangen 1900 en 1901 van het Haarlemsch
Predikbeurtenblad geplaatst, niet alleen eerst van den tijd kort voor zijnen dood
dagteekent, maar ook niet tot een boek vereenigd in den handel is gebracht.
Alleen de geest waarin deze prediker preekte, dient nog nader te worden
beschouwd. Opdat hierop een vol en zooveel mogelijk juist licht valle, dunkt het mij
goed, dat hij eens zelf en wat langer het woord hebbe. ‘Aangaande de dingen, die ik
u verkondigd heb,’ - zoo luidt het nog eens in de gedachtenisrede - ‘gijlieden weet,
hoe ik u van den aanvang af heb trachten bekend te maken den ganschen raad Gods
tot behoudenis van zondaren naar de Schrift. Wel hoop ik, dat mijne beschouwing
der waarheid in diepte en kracht zal zijn toegenomen, maar zij is nog dezelfde als
vóór 25 jaren: 't heeft Gode behaagd zich bekend te maken; de oorkonden zijner
openbaring geeft de Bijbel; de mensch heeft eerlijk en oprecht te onderzoeken, welke
weg hem daar wordt aangewezen. Reeds had de leeraar, die mij in mijne vaderstad
tot lid der gemeente vormde, mij met ongemeene helderheid en vriendelijkheid dien
weg getoond. En dat hij in mijn oog de eenig ware bleef, dank ik aan het onderwijs
van mijn hooggeachten leermeester Van Gilse in de eerste jaren zijner bediening als
hoogleeraar. Hoe geheel anders ook later zijne inzichten werden, hij heeft mij toen
het bijbelsch evangelie zoozeer in zijne heilige diepte als eene kracht Gods tot
zaligheid leeren kennen en in de beschouwing der Schrift mij tot zoo groote
voorzichtigheid en vrees voor willekeur gedurig vermaand, dat hij zelf of laat ik
liever zeggen God door hem mij van het verder volgen van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

264
zijn weg heeft afgehouden. Daarna is de voor mij gansch niet overtollige studeerkamer
mij in stille uren de leerschool geworden, waarin ik veel heb genoten en zooveel heb
opgezameld, dat de stof der prediking naar de Schrift mij bijna altoos toevloeide en
gelukkig nog niet is uitgeput. Met dankbaarheid gedenk ik de namen van al die
mannen, die mij daar op allerlei gebied van menschelijk kennen hebben onderwezen;
er zijn er onder die u misschien zeer vreemd zouden klinken. Maar wilt ge weten,
wie in later jaren (God gaf er door eene toevallige ontmoeting in de gemeente
aanleiding toe; ik herinner mij niet dat mijne leermeesters ze ooit noemden) vooral
mijne leidslieden waren en nog dagelijks zijn? met diepen eerbied noem ik het drietal
mijner geëerden, door wie God mij nog dagelijks vormt: Blaise Pascal, Alexander
Vinet en Daniël Chantepie de la Saussaye. Van hen heb ik geleerd, hoe het evangelie
van Jezus Christus zich aan hart en geweten van den zondigen en zwakken mensch
aanbeveelt; dat hart en geweten volstrekt niet den meester mogen spelen over het
geopenbaarde, maar dat toch alleen wat door het hart en het geweten waarlijk is
opgenomen voor den mensch waarheid geworden is. Zij hebben mij den blik verruimd,
mij vrienden gewezen rechts en links onder steilrechtzinnigen en hoogstvrijzinnigen.
Door hen heb ik in Gods Woord het middelpunt gevonden van een zeer wijden kring,
waarin ik, allen waardeerende in wie ik iets van Christus vind, mij tot mijne eigene
ontwikkeling beweeg.’
Twee dingen willen deze woorden blijkbaar te kennen geven, t.w. dat de spreker
een streng-behoudend en toch ruim-waardeerend prediker is geweest. Nu, het eerste
is zeker waar. Niet alleen heeft hij den verlok-
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kingen van de groninger en de moderne theologie zegevierend weerstand geboden,
maar ook van de dusgenaamde ethisch-irenische richting, waarop hij zinspeelt als
hij den naam van den ouderen De la Saussaye noemt, wel niets anders overgenomen
dan eene praktische waardeering van ‘hart en geweten’ en nooit zelfs heb ik in zijn
prediking - gesprekken hield hij blijkbaar liever niet over deze materie, althans niet
met mij - ook maar een spoor ontdekt van eenige instemming met de nieuwere kritiek
des O.T.s, welke de ethische orthodoxie van onzen tijd onder den invloed van Kuenen
is toegedaan. Van zulk een onwrikbaar en algeheel vasthouden aan een stelsel van
't jaar '50 door een bijbelsch-rechtzinnige van zijn scherpzinnigheid en studiezin zal
de 19de eeuw maar weinig voorbeelden weten aan te wijzen. - Maar was hij ook een
ruimwaardeerend prediker? Natuurlijk denk ik er niet aan zijne goede trouw in twijfel
te trekken als hij ook dit van zich zelven betuigt. Doch ik kan dan niet anders als
zeggen, dat ik mij van zulk een prediker eene andere voorstelling maak als hij. Slechts
een paar feiten, aan mijn persoonlijke gedachtenis ontleend, tot toelichting van dit
gevoelen. Toen in 1892, bij gelegenheid van het vierde eeuwfeest van Menno Simons'
geboorte, aan Loosjes de herdenking van den kerkhervormer in de godsdienstoefening
der gemeente was opgedragen, kregen we omtrent dezen nagenoeg niets te hooren
dan dat ook hij de leer van het zoenbloed van Christus had beleden en kwam aan het
eind de uitroep, dat wanneer er in de (meer en meer modern wordende) Broederschap
geen plaats meer zou zijn voor den prediker en zijne geestverwanten, er Goddank
nog een Roomsche Kerk was waartoe zij konden wederkeeren. En maakte deze tirade
toen op mij een
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eenigszins komischen indruk, als ik bedacht hoeveel moeite het Menno Simons juist
had gekost om aan die Roomsche Kerk te ontkomen, hoe droevig stemde het mij
daarentegen, en mij niet alleen, bij andere gelegenheden, als mijn ambtgenoot de
voorbereidingspreek hield tot een door mij te bedienen doop, hem tegenover mij en
mijne moderne leerlingen den vinnigsten nadruk te hooren leggen niet op het
godsdienstige dat ons verbond maar op het leerstellige dat ons scheidde!
Neen, in het openbaar - op den kansel, ook in de kerkeraadskamer - speelde zijn
‘bijbelsch’ dogmatisme hem soms ergere parten dan ik voor mij althans van een
christenleeraar, inzonderheid nog van een onkerkelijk, doopsgezind predikant goed
verdragen kan. Maar het zal juister zijn te zeggen dat hij een ruim-waardeerend
m e n s c h was. Ook dit is van Loosjes: toen indertijd een zijner studiegenooten, die
wegens ultra-moderne gevoelens het predikambt had neergelegd, naar een post aan
de Bibliotheek der amsterdamsche gemeente solliciteerde, maar door den destijds
nog geheel rechtzinnigen kerkeraad scheef werd aangezien, wist hij diens benoeming
door te drijven en betoonde hij hem ook overigens alle achting en vriendschap. Zoo
zou hij om een afwijkende geloofsovertuiging een vriend niet verzaken, noch,
omgekeerd, een geestverwant de roede sparen als deze haar naar zijn oordeel
verdiende. In het bizondere leven kende zijne waardeering veelmeer moreele dan
dogmatische grenzen. Want erfgenaam van veler geslachten menniste respectabiliteit,
had hij een zoo te zeggen natuurlijken afkeer van overtreders. En dit een en ander
maakte hem juist tot een welgezien p a s t o r . Hij bracht zijn evangelie aan de huizen,
maar drong het niet op aan die van een andere richting waren. Streng was
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hij, maar hartelijk. Zijne aangeboren opgewektheid kwam hem hier nog te hulp, doch
vooral zijn wonderbaar geheugen. Wat dit betreft, hij kende van de oudere gemeente
- die van vóór hare groote uitbreiding tegelijk met den wijden uitbouw van Amsterdam
- elk lid, elk gezin in hun geschiedenis en die hunner ouders en voorouders tot in het
zooveelste geslacht. In dit opzicht werd hij bij mijn weten slechts door éénen
oud-collega, den hoogleeraar De Hoop Scheffer geëvenaard. Beiden behoefde men
te goeder ure slechts een doopsgezinden naam te noemen, om een kostelijke
karakteristiek en een volledige ‘histoire publique et intime’ te ontvangen, met dit
verschil dat die van Scheffer in den regel een humoristischen draai namen, terwijl
die van Loosjes meer uwe wetenschap verrijkten dat alle menschen zondaren zijn.
En was onze vriend zoo vooral door zijn opgewektheid en geheugen een
voortreffelijk pastor, door zijn opgewektheid en kennis van wet en traditie was hij
niet minder een uitnemend leider van kerkeraadsvergaderingen, en eindelijk door
zijn opgewektheid en helderheid een bekwaam en indrukmakend k a t e c h e e t . Ook
aan zijne leerlingen zocht hij natuurlijk zijn geloofsstelsel in te prenten, toch maakte
hij dezen, zoo dit niet gelukte, de toetreding tot de gemeente niet moeilijk, en bijna
allen, geestverwanten en niet-geestverwanten, tusschen wie en mij zijn onderwijs
ter sprake kwam, hadden daarvan een aangename en om zijn rijke, suggestieve
leerzaamheid achtingsvolle herinnering bewaard. Te oordeelen naar 't geen ik van
enkele 't meest tot oordeel bevoegden onder hen vernam, heeft Loosjes als katecheet
inderdaad steeds het voorbeeld nagevolgd dat hij - zooals wij reeds zagen - in zijnen
leermeester Sybrandi had erkend en met welks beschrijving, door hem zelven ergens
gegeven, ik dit beknopte
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overzicht van zijne werkzaamheid als predikant wil besluiten: ‘Hij was een man van
orde ..... Hij werkte zóó geregeld, dat hij in den cursus afhandelde wat hij zich had
voorgenomen; hij ging noch te diep noch te hoog, gaf niet te veel en ook niet te
weinig; 't ging hem alles even gemakkelijk af, en 't was alsof hij die gemakkelijkheid
aan zijne leerlingen meedeelde .... En wat kon hij onderhoudend en belangwekkend
verhalen! Hoe eenvoudig en duidelijk legde hij de geloofs- en zedenleer uit! Hoe liet
hij daarbij zijn leerling ruimte, volle ruimte, ofschoon hij met den Bijbel in de hand
de grenzen aanwees. Sprak hij van den persoon des Heilands, dan deed hij u het
bedenkelijke van stijf vasthouden aan menschelijke bepalingen gevoelen, maar
evenzeer waar gij zoudt aanlanden, als gij voor de H.S., de beste leidsvrouw, ook de
zijne, uw eigen goeddunken gingt volgen. Gij moest het dan maar weten, 't lag te
uwer verantwoording ....’
Moet het vreemd worden geacht, dat de s c h r i j v e r Loosjes, die eenmaal zulk een
haastigen maar niet onverdienstelijken aanloop had genomen, in 34 jaren, van 1851
tot 1885, zoo goed als niet van zich hooren deed, als ware hij in zijn loopbaan zoek
geraakt? Mij dunkt: ja en neen. Vreemd is het zeker, in den zin van merkwaardig,
als nieuw bewijs van zijn zeldzaam beslisten en conservatieven aard, dat hij, met
zijn strijdvaardigen geest en zijn grage pen, zich gansch niet gemengd heeft in den
theologischen strijd, die althans in de eerste 20 van de genoemde jaren de
godsdienstige wereld van Nederland beroerde. Doch geenszins vreemd, als men
weet, dat het leeraarsambt bij de Doopsgezinden te Amsterdam, aangewezen o.a.
ook op veel persoonlijk contact met de gemeente, het omgekeerde van een sine-
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cure is, en verder: dat onze vriend, even onvermoeid als uitnemend épistolaire, nog
wel een ander werk voor zijne pen vond dan zijne preeken; dat er in eene levensstudie
voor hem reden bestond tot een ‘reculer pour mieux sauter’; en dat zijn schrijflust
werd opgewogen door een weet- en leeslust, die naar verschillende zijden over de
grenzen van godsdienst en godgeleerdheid heenwezen. Maar eindelijk moest er toch
naar menschelijke berekening, bij tijd van leven, een tijd komen waarin de balans
weer ten gunste van den eerstgenoemden lust zou overslaan en ook die lang
voorgenomen sprong worden gedaan, en zoo verscheen, nadat hij bijna reeds den
60-jarigen leeftijd had bereikt, tusschen de jaren 1885 en 1897 van zijne hand tamelijk
snel het eene geschrift na het ander.
Zelfs tusschen de beide eerste geschriften van dien tijd slechts de ruimte van een
jaar, - maar welk een afstand tusschen de daarin behandelde onderwerpen! Het eene
van 1885: een - zooals alles wat uit zijne pen vloeide los en levendig geschreven overzicht van des vermaarden Amerikaanschen predikers Phillips Brooks'
voordrachten over de evangelieprediking, geplaatst in het tijdschrift, dat nog het
meest in richting met de zijne overeenkwam, Bronsveld's Stemmen voor Waarheid
en Vrede, waarbij referent de gelegenheid aangrijpt om meteen zijn eigen homiletisch
credo te ontwikkelen, 't welk wij in hoofdzaak, althans wat doel en geest der prediking
betreft, uit het boven daarover gezegde reeds kennen. En het andere, van 1886: een
letterkundig-historische studie, bij de Erven Loosjes te Haarlem uitgegeven en getiteld:
Een krachtig libel. Hoe kwam hij tot deze laatste? Een vrij aannemelijke gissing ligt
voor de hand. Gegeven die weet- en leeslust, waarvan ik een en andermaal en zoo
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juist nog sprak, zou Loosjes geen afstammeling van zijne vaderen hebben moeten
geweest zijn, wanneer die zich ook en vooral niet gericht hadden op vaderlandsche
historie en letteren, en speciaal geen achterkleinzoon van zijn overgrootvader Petrus,
den ‘vervolger’ van Wagenaar en warmen patriot, als de patriottentijd niet bizonderlijk
zijn aandacht had getrokken. Zoo viel dan in een van die uren, welke hij aan de
filanthropie ontwoekerd had, zijn aandacht op dien tijd en kwam hij tot de ontdekking,
dat daarin nog veel duisters was, hoezeer geschiedvorschers van naam en ook zijn
studiegenoot en collega dr. J. Hartog er onlangs veel licht over hadden verspreid;
dat meer licht in deze allereerst te wachten viel van vlijtig voortgezette studie der
pamfletten van dien tijd; en dat onder die pamfletten geen zoozeer verdiende onder
handen te worden genomen als dat met het opschrift Aan het Volk van Nederland, 't
welk om vorm en geoefenden invloed door Groen van Prinsterer reeds een krachtig
libel was genoemd. Wie was de schrijver, wie de uitgever van dat Oranje-striemende
libel, dat in September van 1781 uit de lucht kwam vallen op de straten onzer
voornaamste steden? Hoeveel uitgaven had het beleefd en welke van die was de
oorspronkelijke? Alle nog open vragen, wel geschikt om een scherpzinnigen bibliofiel
en bibliofaag als onzen vriend te doen watertanden. Hij nu weerstond de aanvechting
niet, maar begaf zich, geen moeite schromende, rechts en links dokumenten,
inlichtingen vragend, lezend wat, los en vast, met de zaak in verband stond, aan het
werk, om daarna o.a. als zijn welgevestigde overtuiging uit een te zetten dat er zeven
nederlandsche uitgaven moesten onderscheiden worden en dat niemand anders dan
de nobele Jhr. Joan Derk van der Capellen tot den Pol de auteur, de woelige ds.
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F.A. van der Kemp de uitgever-drukker-mederedacteur van het vlugschrift was
geweest.
Loosjes had deze studie niet in den handel gegeven, maar met ruime hand onder
deskundigen verspreid. Bij dezen bracht zij niet enkel verrassing te weeg, als komende
van een tot nu toe geheel onbekenden medevorscher, maar vond ze ook veel
waardeering, in brieven uitgesproken. Martinus Nijhoff b.v. was zeer ingenomen
met het bibliografisch deel. Maar op zijn conjectuur aangaande het auteurschap had
hij niet veel succes. Denkelijk echter zal ook dit toegenomen zijn, nadat in 1891 van
zijn hand: Nog een en ander over het pamflet: Aan het Volk van Nederland, weder
niet in den handel en bij denzelfden uitgever, was verschenen, waarin hij 't geluk had
een uittreksel uit het handschrift eener engelsche autobiografie van Van der Kemp,
bevestigende dat de zaak zich had toegedragen zooals Loosjes vermoedde, te
voorschijn te kunnen brengen. Eene amerikaansche dame, mevrouw Fairchild te New
York, eigenares van het handschrift, had hem door F. Adama van Scheltema (Fred.
Muller & Co.) deze satisfactie doen geworden, deze kroon op het hoofd gezet.
Intusschen had hij reeds lang naar glansrijker kroon de hand uitgestrekt. In 1889
zag, weder bij de Erven Loosjes, zijn hoofdwerk, een vrucht van 25 jaren studie, het
licht: De Gedachten van Pascal en zijne kleinere geschriften, vertaald en toegelicht.
Hoe dit boek ontstond, wordt ons door hem zelven in de voorrede omstandig verhaald.
Wisten wij reeds, dat Pascal een van de drie ‘geëerden’ was, met wie hij dagelijks
omging in den geest, voor wier hoogheid of uitnemendheid hij immer in gedachte
zich boog: 't blijkt nu, dat niet alleen de inhoud van diens geschriften hem zoo
onweerstaanbaar
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had geboeid, maar evenzeer hun vorm. Als een hartstochtelijk liefhebber van boeken
treedt hij hier eerst in 't volle licht. ‘Dit ben ik’ - roept hij uit - ‘van geboorte; bij het
ontwaken van mijn bewustzijn zag ik .... boeken; tusschen boekenkasten heb ik
gespeeld; bij het zien worden van boeken ben ik opgegroeid; ik heb ze zeer lief en
hoop ze lief te hebben zoolang ik leef.’ En bij de studie van Pascal, vooral van de
Pensées, kwamen veel boeken te pas: boeken over den tekst, van den aanvang af
verminkt; boeken over de rangschikking der gedachten naar de orde harer
onderwerpen, waarom de auteur zelf zich nog niet had bekommerd; boeken over
hare uitlegging, bemoeilijkt vaak door een abrupten stijl. De eerste kunst nu was al
die boeken zoo voltallig mogelijk bijeen te krijgen en hij verstond ze meesterlijk. 't
Is een zoo niet eenige dan toch hoogst eerbiedwaardige rij van boeken, van en over
zijne drie ‘geëerden’, die hij verzameld heeft en verzameld en prachtig
geconditioneerd nagelaten aan de Doopsgezinde Bibliotheek te Amsterdam, en meer
dan 250 daarvan betreffen den franschen denker. Maar de grootere kunst om ze
kritisch, exegetisch, hermeneutisch te verwerken, volgde nog. Toen hij echter ook
daarvan zich naar vermogen gekweten had, zou het resultaat van al die moeite en
kennis voor anderen verloren gaan? Loosjes meende dat dat niet mocht; de rechtmatige
eerzucht om aan de Pascalstudie ook zijn naam te verbinden, prikkelde hem tevens.
Ook kwam eene nederlandsche vertaling, althans van Pascal's hoofdwerk, hem
geenszins overbodig voor. ‘Het is eene eer, die de eene taal aan de andere bewijst,
als zij de heerlijkste openbaringen van deze tracht weder te geven in hare eigene
woorden.’ Bij eigen ondervinding wist hij, welk een genot en gemak het is, naast
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het oorspronkelijke van een diepzinnig gewrocht, hoe goed men de vreemde taal
moge machtig zijn waarin het geschapen is, eene overzetting ter beschikking te
hebben. Pascal's Gedachten nu waren ongetwijfeld beide, een kunstwerk en een
diepzinnig gewrocht, ja en in die laatste hoedanigheid nog van groote waarde voor
de menschen dezes tijds, daar zij onder meer de bouwstoffen bevatten van zulk eene
verdediging des Christendoms als waarnaar onze tijd vraagt en waaraan deze behoefte
heeft. Op grond van al deze overwegingen meende hij dan zijn arbeid aan de geleerde
en de beschaafde wereld te mogen en moeten aanbieden. Hij volbracht hem - bericht
hij ons - met hulp van zijn vriend, den oud-hoogleeraar J.J. van Toorenenbergen en
had daarbij hoofdzakelijk den tekst van Molinier gevolgd; bij zijne aanteekeningen
maakte hij rijkelijk van die van dezen en van Havet gebruik, echter geenszins zoo,
dat hij niet uit eigen fonds zou hebben geput; terwijl hij bij de rangschikking en
indeeling der Gedachten ook wel bij den eerstgenoemde dezer groote Pascal-kenners
zich had aangesloten, maar toch nog een weinig verder dan deze was gegaan,
brengende alles onder vier afdeelingen: vooreerst eene inleiding; dan de Gedachten,
die rechtstreeks voor 't groote beroemde werk, de verdediging des Christendoms,
waren bestemd; daarna die welke tot dat werk niet in rechtstreeksch verband stonden;
en eindelijk de ‘kleinere geschriften’, door Molinier bijna geheel verwaarloosd, maar
door hem met Havet volledigheidshalve opgenomen.
Boeken als dit vinden in den regel geen gretigen aftrek, vooral niet als ze in zulk
een statelijk en kostbaar gewaad zijn gestoken als waarin Loosjes zijn opus, zeker
uit eerbied voor zijnen ‘geëerde’ en uit aanmerking van de plaats die het in zijn eigen
godsdienstig en letterkundig
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leven besloeg, gemeend had te moeten doen verschijnen. En voorzoover ze aftrek
vinden, worden ze nog niet altijd gretig gelezen. Ze worden te zijner tijd geraadpleegd
door geestverwanten, wier meditatiën en geleerden, wier studiën zich in dezelfde
richting bewegen. Dat dezulken dan deze vertaling en toelichting der Gedachten niet
zonder vrucht en waardeering zullen ter hand nemen, durf ik, op grond van partiëele
vergelijking en overdenking, wel haast verzekeren. Dit dan en dat hij de eer van
Nederland in deze heeft opgehouden, is zijne eere. Of hij gedacht heeft nog ander
en spoediger genoegen van zijn arbeid te zullen beleven? Of hij althans op een meer
‘eingehende’ kritiek dan b.v. die van dr. Bijvanck in de Nederlandsche Spectator
van 1889 gerekend had? Ik weet het niet, maar geloof het ook niet. Loosjes zal er te
verstandig voor zijn geweest. In elk geval, wanneer hij op deze eerste Pascal-studie
geen tweede van denzelfden omvang heeft doen volgen; wanneer hij zijn in de
voorrede der Gedachten met vuur aangekondigd voornemen om nu nog aan de
geschiedenis en inhoud van het boek en den schrijver een ander verder en dieper
gaand onderzoek te wijden, niet heeft volbracht, doch nog slechts in de Stemmen
voor Waarheid en Vrede van 1895 de parafrase van ééne Gedachte gegeven in zijn
breed artikel: Driëerlei grootheid, (waarin ik tusschen twee haakjes meer zijn
dogmatisch dan zijn wijsgeerig inzicht waardeer) en eindelijk - laatste trilling van
het eenmaal felbewogen water - nog eens een voorrede tot Mej. Naber's boek over
Port-Royal, Kracht en Zwakheid, - dan behoeven wij daarbij nog niet juist aan
teleurstelling over het succes van zijn voornaamste geschrift te denken.
Veeleer houd ik het ervoor, dat de ruim 60-jarige het bij nadere overweging beter
heeft geoordeeld geen arbeid
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van zoo langen adem en zooveel aanhoudende inspanning eischend meer te
ondernemen: liever heeft hij in de jaren waarop zoo weinig meer te rekenen viel nog
eens op zijn gemak en sans conséquence willen toegeven aan zijn hartstocht voor
boeken en boekenlezen en - nog eens zich willen verdiepen in het eigen verleden. In
deze laatste gedachte kunnen zijne laatste langere uitgaven ons slechts bevestigen:
ze voeren de opschriften: Uit de jeugd van Kuenen en Vóór ruim eene halve eeuw
en verschenen respectievelijk in de Stemmen van 1894 na eerst in 't Haarlemsche
Predikbeurtenblad te hebben gestaan en als afzonderlijk boekje bij de Erven Loosjes
in 1897. Tezamen vormen ze als een begin van mémoires: in het eerste behandelt
Loosjes naar aanleiding van Kuenen's jeugd ook een goed stuk van zijn eigen
leerjaren; in het tweede het kerkelijke Haarlem omtrent het midden der 19de eeuw in
de personen zijner predikanten, die allen met rijkdom van bizonderheden en naar het
leven geteekend worden. ‘Hoe houdt zijne Camera hare beelden vast!’ zegt hij van
Beets, die hem inlichtingen heeft verstrekt en zeg ik van hemzelven, al gaat de
zinspeling hier verloren. Uit dit oogpunt en als bijdrage tot de kennis van
vaderlandsche zeden, instellingen en menschen in de vorige eeuw verdienen deze
jongste pennevruchten van onzen vriend zeer de aandacht. Maar de laatstgenoemde
ook nog in een ander opzicht. Met liefde geschreven, in een zachten, vredigen geest,
vrij gehouden van alle scherpheid en nevenbedoeling, is zij als een zegen gegeven
aan, en een dankzegging gebracht voor een reeds belangwekkende jeugd en gansch
een rijk geestelijk leven.
Al schrijvende over dat laatstbedoelde leven, heb ik
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den lezer Loosjes' overige leven al spoedig uit het oog doen verliezen. En nu ik
daarvan nog moet handelen, zijn mij maar weinige bladzijden ruimte meer gelaten.
Gelukkig behoef ik hier ook niet lang te zijn, immers heb ik geen groote
lotswisselingen en haast geene publieke gebeurtenissen te vermelden.
Het openbare en huiselijke leven van onzen vriend mag ik brengen onder het ééne
algemeene gezichtspunt van een hoogst voorspoedig leven. Hoewel niet sterk van
gestel en teer van lichaamsbouw, mocht hij zich in eene doorgaande goede gezondheid
verheugen en b.v. in zijn 25-jarige herdenkingspreek getuigen, dat hij in al die jaren
slechts éénmaal wegens ongesteldheid eene preekbeurt had behoeven over te dragen.
Tijdelijke zorgen - zegt hij daar ook zelf - heeft hij nooit gekend; te minder, denk ik,
omdat hij op zijn geldzaken evenveel orde had als op zijn boeken. In zijn echtelijk
leven was hij zeer gelukkig en - felix liberis.
Loosjes is tweemaal gehuwd geweest, eerst, van 1852 tot 1862, met vrouwe
Margaretha van Geuns, uit welk huwelijk, behalve een dochtertje dat maar korten
tijd leefde, de tegenwoordige, in de letterkundige wereld ook reeds met onderscheiding
bekende doopsgezinde predikant te Sneek, Vincent Loosjes, gesproten is; daarna
met vrouwe Elisabeth Henderika Bavink, die van 1864 tot zijnen dood voor hem
eene flinke en zorgzame gade was en hem ééne dochter en zes zonen schonk, van
welke nog vier zonen in leven zijn, allen in de rechten gepromoveerd, t.w. Cornelis
Loosjes, referendaris aan het Ministerie van Justitie, Elisa Hendrik Loosjes, die zich
tot rechterlijk ambtenaar vormt, Jacob Loosjes, Commies aan het Ministerie van
Waterstaat, Handel en Nijverheid, en Peter Loosjes, advokaat te Amsterdam.
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Ook aan veelsoortige bewijzen van waardeering van de zijde zijner gemeente heeft
het hem geenszins ontbroken, noch aan openbare onderscheidingen. Als oudste
leeraar der amsterdamsche doopsgezinde gemeente werd hij, bij gelegenheid van de
40-jarige regeering van Z.M. Willem III in 1889, met het ridderkruis der orde van
den Nederlandschen Leeuw vereerd. De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden en het Provinciaal Utrechtsch Genootschap erkenden zijne literaire
verdiensten door de verleening van hun lidmaatschap. En toen in 1892 de Dubbele
Vergadering van Bestuurders der Algemeene Doopsgezinde Sociëteit een opvolger
moest kiezen voor prof. S. Hoekstra Bzn. als hoogleeraar aan de Kweekschool, lieten
rechtzinnige leden hunne keuze op Loosjes vallen, brachten nagenoeg alle leden hem
eershalve op het tweetal.
Aan de debetzijde van zijne rekening met het lot heb ik - behalve den diepen rouw
dien hij met zijne gade in het hart droeg over zijn veelbelovenden als student aan het
Doopsgezind Seminarium overleden zoon Adriaan - het verdriet te boeken, dat een
ernstig godsdienstleeraar onzes tijds niet ontgaat als hij de kwijning des godsdienstigen
samenlevens in zijne gemeente ervaart, ook al weet hij dat deze niet hetzelfde beduidt
als de kwijning des godsdienstigen levens zelf in de geesten en harten der menschen.
Voorts spreekt het wel van zelf, dat een driftig en opbruisend man als onze vriend
den last van zijn temperament te dragen had en dat een hoekig man als hij, met zoo
vaststaande opiniën, vele personen en zaken niet zetten kon. Aan dit laatste moet het
b.v. worden toegeschreven, dat hij, jarenlang Bestuurder der Algemeene Doopsgezinde
Sociëteit en Curator harer Kweekschool, op zekeren tag uit die functiën ontslag
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genomen heeft en op dit besluit nooit is teruggekomen. Eindelijk heeft zijn
zenuwgestel menige ure zijns levens verdonkerd, hem in 't algemeen het staan op
den kansel op den duur onmogelijk gemaakt en een lagere staanplaats in de
godsdienstoefeningen der gemeente doen kiezen, en eenmaal zelfs hem ernstig er
over doen denken of hij zijne bediening te Amsterdam niet met die in eene kleinere
gemeente, die hem beroepen had, moest verwisselen.
Toen 24 September 1893 zijn rusttijd gekomen was, heb ik in stilte behoord tot
degenen die beducht waren dat deze geen langen duur zou hebben. Ik vreesde, dat
als de heilzame afwisseling, de lichamelijke beweging van het pastorale werk hem
zouden komen te ontstaan, de onmatig gebruikte studeerkamer wel eens zijn
levenseind zoude kunnen verhaasten. In zoover heb ik mij gelukkig bedrogen, is
namelijk zijn algemeene kracht sterker gebleken dan ik dacht, dat hij nog 7 gezonde
rustjaren genoten heeft. Arbeidde hij in de tweede helft van deze jaren anders niet
meer voor de pers, op mijn verzoek schreef hij nog nu en dan in het doopsgezinde
weekblad De Zondagsbode korte woorden ter nagedachtenis van gestorven
tijdgenooten onder de doopsgezinde leeraren, altijd even typisch gesteld, altijd
verlevendigd door kleine sprekende herinneringen die hij alleen had bewaard. Maar
toen op een kwaden avond - hij had, meen ik, in 14 dagen meer dan duizend in zijn
bezit zijnde brochures geordend en gecatalogiseerd - geschiedde het niet onvoorziene.
Een lichte aanval van zenuwberoerte sloeg hem terneer. En alle goede zorg, dieet,
zelfbeperking en buitenverblijf konden niet verhinderen, dat zulke aanvallen zich nu
en dan herhaalden, totdat hij in 't laatst van 1901 aan de linkerzijde met verlamming
geslagen werd. Wij
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dachten toen dat het einde gekomen was. Zacht-gestemd droeg hij mij op, zijn
gemeente te danken voor al het goede dat zij hem bewezen had, en tot zijnen oudsten
zoon sprak hij: ‘Ik weet wel, ik heb van mijne hersenen te veel gevraagd. Och, wat
zal ik zeggen? De een heeft pleizier in uitgaan en dergelijke dingen, ik had het niet,
en ik geloof dat mijne keus nog niet de minste was. Ik heb niet te klagen, ik heb veel
goeds in mijn leven ondervonden’. Maar hij bekwam ook nog van dezen slag, keerde
nog zelfs, zoo niet tot lezen dan toch tot kennisneming van lectuur door voorlezing
terug. Met bewondering voor den vorm en voor de kennis waarvan ze blijk gaven,
sprak hij mij nog van Tiele's Hibbert-Lectures. Eerst op 21 Juni 1902 is hij te
Bloemendaaal in eene gehuurde woning ontslapen.
Op een heerlijken zomerschen morgen, Dinsdag 24 Juni d.v., vertrouwden wij op
het Schoter kerkhof bij zijn geliefde Haarlem, de stad zijner jeugd en zijner hope,
het stoffelijk overschot van A. Loosjes aan de aarde toe. Zijn vroegere ambtgenoot,
de rustende leeraar T. Kuiper herdacht hem met een treffend woord. Ik mocht den
afscheidsgroet zijner gemeente en van haren kerkeraad in woorden brengen. Ds.
Vincent Loosjes betuigde allen aanwezigen dank. Voor mij zelven sprak ik nog, met
dien levenden nadruk, dien alleen de vereenigde gedachte aan de rusteloosheid van
dezen geest, aan zijn Godsvertrouwen en vaste hope des eeuwigen levens, en aan de
genegenheid die hij mij bewezen had, der afgesleten zegenbêe verleenen kon, een
Requiescat in pace uit.
P. FEENSTRA JR.
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Levensschets van Mr. W. van de Poll.
Tot de oudste leden van Letterkunde, naar jarental van leven en van lidmaatschap,
behoorde Mr. W. van de Poll, te Nijmegen op 4 Januari 1904 overleden. Stierf hij
op 88-jarigen leeftijd, 't volgend jaar zou hij hebben kunnen herdenken, dat hij eene
halve eeuw geleden in de rol der Maatschappij werd ingeschreven. Tot de meest
bekende leden behoorde hij niet. De werkkring, waaraan hij zijn leven had gegeven,
vorderde geen optreden naar buiten. En dit is waarschijnlijk niet zonder invloed
geweest. Zijne eerzucht was ook niet voldoende ontwikkeld om hem te verlokken
tot een streven naar meerdere bekendheid of het willen doen gelden van zijne inzichten
of zijn wil in ruimeren kring. En de omstandigheden hebben hem er evenmin toe
geleid. Zoo heeft hij dus zijn geluk gezocht en gevonden aan den huiselijken haard,
in zijne betrekking als rechter en in den kring van personen, waarmede hij in meerdere
aanraking kwam.
Toen ik hem leerde kennen, had hij recht op een otium cum dignitate: pensioen
had hij gevraagd en ver-
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kregen uit zijne betrekking bij de rechtbank te Tiel, een pensioen, dat hij m o e s t
aanvragen, omdat eene toenemende doofheid hem het goed waarnemen van zijn ambt
onmogelijk maakte. Een harde plicht, waar nog levenskracht aanwezig was en lust
tot arbeid eveneens, al was hij reeds de leeftijdsgrens genaderd, waarop de staat zijne
hooggeleerde dienaren verplicht om heen te gaan. Doch hij behoefde niet lang
werkeloos, - of juister ambteloos, - te blijven. In Nijmegen, waar hij na zijne
pensioneering zich had gevestigd, werd hem opgedragen de betrekking van
gemeente-archivaris, die hij tot zijn 87ste levensjaar heeft vervuld.
Als zoodanig leerde ik hem kennen. Ten behoeve mijner dissertatie het
gemeente-archief van Nijmegen bezoekende, vond ik daar een ouden heer, niet groot
van gestalte, met grijze lokken langs de slapen en bijna geheel weggeschoren baard,
niet gezet maar toch evenmin slank, met levendigen oogopslag; doch met wien helaas
moeilijk te praten was, doordat zijne ooren hunne diensten bijna geheel weigerden.
En hoewel hij erkennen moest, hetgeen trouwens niet te ontkennen viel, dat hij slecht
verstond, toch was 't hem te pijnlijk te laten bespeuren, dat somwijlen eene tot hem
gerichte vraag door hem gansch en al niet was verstaan. Wie echter hem eenigszins
kende, kende zijne hulpvaardigheid, wist dat de toezegging of de weigering van een
verzoek slechts afhing van 't stellen der vraag, en kon daarmede rekening houden.
Eenigen tijd voor mijn bezoek waren ontvangen de archieven der Ellendige en
andere gevoegde Broederschappen, bijna geheel bestaande uit charters, die uit den
aard der zaak voor iemand, die reeds 70 jaren telde, voordat hij 't archivarisambt op
zich nam, groote moei-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

282
lijkheden opleverden. Niet te grootsch om te erkennen, dat zijne krachten hierin te
kort schoten, verzocht hij mijne hulp. Waar mijne neigingen naar 't archiefwezen
leidden, was dit verzoek mij hoogst welkom. Zoo kwam 't er langzamerhand toe, dat
de archieven door mij beschreven werden. En toen kwam, wat ik altijd zal blijven
waardeeren, van zijn kant de opmerking, dat de inventaris op mijn naam bij B. en
W. van Nijmegen moest worden ingeleverd, terwijl hij tevens zijne bemiddeling
aanwendde, dat die inventaris zou worden gedrukt.
Willem van de Poll was 6 September 1816 te Haarlem geboren uit het huwelijk van
den generaal-majoor Jan van de Poll en vrouwe Henriette von Gettkandt. De eerste
schooljaren bracht hij door te Borculo, waarheen zijn vader was overgeplaatst als
chef der stoeterij. Van Borculo uit bezocht hij het gymnasium te Zutphen.
In 1840 werd hij te Utrecht, waar hij ook gestudeerd had, bevorderd tot doctor in
de rechtswetenschap op eene dissertatie ‘De causis ex quibus matrimonium impugnari
potest’.
Na zijne promotie vestigde hij zich te Nijmegen als advocaat, daarheen
aangetrokken, omdat zijn vader na zijne pensioneering het buitengoed Bronhuize te
Ubbergen had aangekocht en daarop verblijf hield. Reeds 3 jaren later (24 September
1843) werd hij benoemd tot kantonrechter te Geldermalsen. In Januari 1855 volgde
zijne benoeming tot rechter in de rechtbank te Tiel, terwijl hij het volgend jaar tevens
tot schoolopziener werd aangesteld. In Tiel trad hij in het huwelijk met mejuffrouw
J.G. Eck. Zijn huwelijk bleef helaas kinderloos.
Gedurende 27 jaren heeft Mr. van de Poll het rechterambt waargenomen. Met
ingang van 1 November 1882
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legde hij zijne betrekking neer, om zich weer te Nijmegen metterwoon te vestigen.
Niettegenstaande zijne 67 jaren aanvaardde hij met grooten lust de betrekking van
archivaris dier gemeente, waaraan hij tot 1897 zijne krachten gaf. Toen noopte zijn
afnemende gezondheid hem ontslag aan te vragen. Zijne gezondheid bleef, gelijk op
zijn leeftijd te verwachten was, precair; langzaam doofde uit de levensvlam die eens
zoo helder had geschenen. 1904 lichtte nog even over hem aan, maar, voordat eene
week verloopen was, waren zijne laatste krachten verbruikt.
Het spreekt vanzelf, dat de tijd van zijne grootste werkzaamheid moet gezocht
worden in Tiel. Daar redigeerde hij het vroegere tijdschrift Gelderland, dat zich
wijdde aan de beoefening der geschiedenis doch tevens wetenswaardigheden van
den dag mededeelde. Daar schreef hij een Schets van den watervloed in Nederland
in 1855. Een exemplaar van dit laatste werk bood hij koning Willem III aan en werd
naar aanleiding daarvan genoodigd op een maaltijd, door den baron van Pallandt van
Neerijnen op 't kasteel Neerijnen den Koning aangeboden. De Tielsche courant telde
hem jarenlang onder hare vaste medewerkers.
Toen hij later archivaris was geworden, verschenen tal van opstellen van zijne
hand in de Nijmeegsche courant, den Gelderschen volksalmanak en elders. Vooral
de zeden en gewoonten onzer voorouders trokken hem aan, en daardoor mocht hij
rekenen op een belangstellend publiek. Ook militaire gebeurtenissen vinden wij door
hem beschreven; misschien is de verklaring niet al te gewaagd: zijn vader was militair
geweest. Een derde rubriek wordt gevormd door opstellen over bellettrie en
schilderkunst.
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Waar zijn hart aldus getrokken werd tot aanlokkelijker werk, mogen wij 't zeker te
meer op prijs stellen, dat hij tegen anderen arbeid niet heeft opgezien, maar ook heeft
gegeven een Catalogus van het oudrechterlijk archief der gemeente Nijmegen en een
Catalogus van de openbare bibliotheek dier gemeente, respectievelijk op 74- en
76-jarigen leeftijd. Op zijn voorstel was 't ook, dat de gemeenteraad van Nijmegen
besloot voor de bibliotheek een locaal te bouwen verbonden aan de archiefkamers.
Aldus is in korte trekken 't leven geweest van Mr. W. van de Poll.
Gaarne zou ik meerdere bizonderheden mededeelen, die een duidelijker blik konden
geven in 't geen er in zijn hoofd en hart omging. Daartegen verzet zich echter in de
eerste plaats het groot verschil in leeftijd, dat tusschen ons beiden bestond, en ten
anderen 't feit, dat slechts zoo kort onze levenslijnen hebben samengeloopen. En
verder gedoogt een levensbericht voor de Leidsche Maatschappij niet dergelijke
zijwegen in te slaan. Toch schijnt 't mij goed, hier er aan te herinneren, dat na zijn
overlijden zoowel te Tiel als te Nijmegen zijn herdacht niet alleen de gaven van zijn
hoofd, waarbij zijn kennis en smaak werden geroemd, maar ook de gaven van zijn
hart, het nobele van zijn karakter.
JOOSTING.
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Lijst der geschriften uitgegeven door Mr. W. van de Poll.
1. I n b o e k v o r m v e r s c h e n e n w e r k e n :
De causis ex quibus matrimonium impugnari potest. Dissertatie. Utrecht, 1840.
Het kasteel Waardenburg. Tiel 1853.
Schets van den watervloed in Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland
in Maart 1855. Tiel, 1855.
Het oudste gemeentezegel van Nijmegen. 's-Gravenhage.
Inventaris van het oud-rechterlijk archief der gemeente Nijmegen, opgemaakt door
Mr. W. van de Poll. Nijmegen, 1890.
Catalogus van de openbare bibliotheek der gemeente Nijmegen. Nijmegen, H.C.A.
Thieme. z.j. (met voorwoord dd. October 1892).

2. I n d e n d o o r h e m g e r e d i g e e r d e n Geïllustreerden Almanak.
1858.

Het Ahrdal. - H. Tollens Czn.

1859.

Brederode te Amsterdam. - De
Hunnebedden in Drenthe.

1860.

Het Coliseum te Rome. - Alex. von
Humboldt.

1861.

Aan 1861 [Gedicht]. - Hamburg.

1862-66.

Nederlandsche volksfeesten I-VI.

1863.

Nieuwe jaar, Nieuwe jaar! [Gedicht].

1864.

Nieuwe jaar [Gedicht]. - Een bezoek aan
de zilvermijnen in den Rammelsberg bij
Goslar.

3. I n d e n Gelderschen Volksalmanak.
1885.

Het Blok in het archief te Nijmegen.
N.B. Het Blok is eene oude kast met vele
en zware sloten, waarin de privilegiën der
stad werden bewaard.

1886.

Wolven en wolvenjachten in Gelderland.

1887.

In den ploeg spannen. Herinnering aan
een oud-Geldersch volksgebruik.
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1888.

Satan als rechter bij trouwbeloften. Eene
episode uit de strafrechtspleging te
Nijmegen.

1889.

De Belvedère te Nijmegen.

1891.

Tiel in 1813 en 1814.

1892.

Maarten Schenk's herinneringen te
Nijmegen.
Het feest der rozenmaagden (rosières) te
Tiel. Eene Napoleontische herinnering.
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1893.

De magistraat van de stad Nijmegen in
betrekking tot de schilderkunst aldaar.

1894.

Paul Charles Guillaume Guyot.

1895.

Een wagenspel te Nijmegen in de 16de
eeuw.

1897.

De Pinkster-bruid.

1899.

Ds. S.G. Prins. Levensschets van een
merkwaardig Gelderschman.

1900.

De Nijmeegsche kermis in den ouden tijd.
- Nijmeegsche bruiloftskeuren in de 16de
eeuw. - Hofnarren en stadsgekken in
Gelderland.

1901.

De St. Antonie-broederschap en de St.
Antonie- en St. Hubertsvarkens te
Nijmegen.

1902.

Het graf van Marten Schenck in de St.
Stevenskerk te Nijmegen.

1903.

Keizer Napoleon's bezoek aan Nijmegen.

1904.

De Schuttersgilden en het
papegaaischieten te Nijmegen.

4. I n d e Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant.
1888.

Dec. 25. Nijmegen in December 1813 en
Januari 1814.
(Over het terugtrekken der Franschen).

1890.

Maart 9, 10. Bloemlezing uit de werken
van Mr. J.J.L. van der Brugghen.
Bijeenverzameld en, waar het noodig is,
opgehelderd door Prof. Dr. N. Beets en
Dr. A.H. Raabe.

1894.

Juni 24, 25. Nijmegen's belegering en
inneming door de Franschen in 1794. Een
lezenswaardig geschrift.
(Naar aanleiding van het dagboek van
Norman Mac Leod, luitenant-kolonel bij
het regiment Bentinck).

1895.

Juni 23, 24. Sint Jan (24 Juni).
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1895.

Aug. 4, 5. Een brief van den generaal
Vandamme aan den magistraat te
Nijmegen.

1896.

Jan. 5, 6. Christiaan Huygens te Nijmegen
(1591).

1897.

Febr. 28 en Maart 1. Vastenavond te
Nijmegen in den ouden tijd.

1897.

Oct. 24, 25. Kerkhoven in Gelderland als
vrijplaatsen voor misdadigers.

1897.

Dec. 12, 13. Keuren tegen de St.
Nicolaasviering in de 17de eeuw.

1898.

Jan. 9, 10. Het zingen met de ster op
Driekoningendag.
Benevens eenige artikelen, later herdrukt
in den Gelderschen Volksalmanak.

Voorts eene menigte bijdragen in het door hem van 1852-88 geredigeerde tijdschrift
Gelderland, in het Algemeen letterlievend Maandschrift, den Recensent, Lectuur
voor de Huiskamer, Het Leeskabinet, Nederland, Aurora, een levensbericht van Dr.
P.H. Tydeman in de Levensberichten onzer Maatschappij 1871, een artikel over
Nijmeegsche schilders in het Archief voor Nederl. Kunstgeschiedenis, dl. VII, enz.
enz.
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Levensbericht van Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet.
Tot opvolging van den regel, gesteld voor de levensberichten der afgestorven
medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, wordt hier van
dezen staatsman niet geleverd eene uitvoerige levensbeschrijving, omdat die het
gegeven bestek verre te buiten zou gaan; ook niet zijn beeld geplaatst in de lijst van
zijn tijd, waartoe het noodig zou zijn de staatkundige geschiedenis van Nederland
in de tweede helft der negentiende eeuw te schetsen; maar wel een kort levensbericht,
waarbij beknoptheid en onpartijdigheid zooveel mogelijk worden betracht. Dit bericht
zal, hoogstens, bouwstoffen kunnen leveren voor eene beschrijving als bovenbedoeld.
Geboren den 21en Juni 1839 te Engelen in Noord-Brabant, waar zijn vader predikant
was, bezocht de jonge Tak tot negenjarigen leeftijd de Stedelijke Nederduitsche
school te Middelburg, dan tot het najaar van 1857 het Gymnasium aldaar en daarna
de Hoogeschool te Leiden, waar hij in de rechten studeerde en in 1862 promoveerde
op eene dissertatie over ‘Het recht van amendement in de constitutioneele monarchie’.
Den 25en September werd hij voor den Hoogen Raad beëedigd. Ruim een half jaar
later werd hij, na het daarvoor ingestelde examen op loffelijke wijze te hebben
afgelegd, benoemd tot commies van Staat bij den Raad van State.
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Uit deze periode dagteekent zijn in ‘Themis’, Rechtskundig tijdschrift, 1e stuk, 1864,
verschenen geschrift: ‘Het verhoor van den beklaagde in het strafgeding’.
In Maart 1865 benoemd tot commies-griffier bij de Tweede Kamer, had hij in die
betrekking ruim vijf en een half jaar ruimschoots de gelegenheid zijne kunde te doen
waardeeren en zich voor te bereiden tot den politieken werkkring, waarvoor hij de
geschiktheid in zich voelde. Tevens bracht zijne benoeming op 7 Maart 1868 tot lid
en secretaris der bij Koninklijk besluit van 26 Augustus 1867 - onder het Ministerie
Heemskerk - ingestelde commissie betrekkelijk eene regeling der zaak van de
calamiteuse polders in Zeeland hem in nauwe aanraking met de Waterstaatszaken,
en in 1869 gaf hij in eene brochure zijne denkbeelden ten beste ‘Over het polderbeheer
in Walcheren’ (Middelburg, de Gebr. Abrahams).
Geen wonder dat de aandacht, die zijne bekwaamheden hadden getrokken, en zijne
persoonlijke bekendheid in Zeeland, waar zijn vader uitgestrekt grondbezit had, in
October 1870 hem een zetel in de Tweede Kamer bezorgden voor het district
Middelburg.
Van dien tijd af is het getal zijner geschriften niet vermeerderd, maar moet men
Tak, ook uit letterkundig oogpunt, leeren kennen uit de rapporten door hem over
belangrijke onderwerpen uitgebracht en uit de redevoeringen, die hij in - een enkelen
keer ook buiten - de beide Kamers der Staten-Generaal als lid daarvan of als Minister
gesproken heeft; redevoeringen, die uitmunten zoo door vorm als door inhoud, door
de kennis van het behandelde onderwerp als door den beschaafden toon. Met zachte
stem uitgesproken, zonder ooit te weifelen, werd zijne rede als uit het geheugen
opgezegd. Dat hij echter wel degelijk voor de vuist sprak, bleek volgens
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Ising1 - die het, als stenograaf, weten kon - meer dan eens uit de zorg waarmede hij
den vorm zijner adviezen kuischte en schaafde, eer ze in de Handelingen verschenen.
Hij sloot zich in de Tweede Kamer aan bij de jongliberalen, die in kracht wonnen
door Mr. Kappeijne van de Coppello's weder-optreden in 1871 en die met Mr. S. van
Houten, sedert 1869 afgevaardigde voor Groningen, het derde Kabinet-Thorbecke
menig onaangenaam oogenblik bezorgden, maar bij het vervullen van zijn mandaat
trad, aanvankelijk vooral, zijne voorliefde voor de belangen van handel, scheepvaart,
verkeer en nijverheid op den voorgrond; hij streed voor de haven van Vlissingen en
deed, met andere leden, te vergeefs echter, een voorstel om eene stoomvaart in het
leven te roepen van daar naar Noord-Amerika. Later, in 1875, gelukte het, ook
tengevolge van zijne krachtige medewerking, om door oprichting der
Stoomvaart-Maatschappij ‘Zeeland’ Vlissingen te verbinden met Queensborough,
en van den aanvang af zetelde hij in het bestuur dier maatschappij als Commissaris,
later, tot zijn dood, als President-Commissaris.
Als lid der Kamer nam hij ook ijverig deel aan de aan zijn initiatief te danken
enquête over den toestand der Nederlandsche Koopvaardijvloot, waarvoor den 3en
Maart 1874 eene commissie werd benoemd; hij werd tot rapporteur daarvan gekozen
en het belangrijk verslag2, den 17en Maart 1875 uitgebracht, was grootendeels zijn
werk. Op 1 Maart 1875 deed hij met zeven andere leden het voorstel tot het houden
eener enquête omtrent de exploi-

1
2

Arnold Ising. In de Kamers der Staten-Generaal. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1892.
Bijlagen van het verslag der Handelingen van de Tweede Kamer 1874-1875 No. 7, 1.
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tatie der Nederlandsche Spoorwegen, dat echter niet in behandeling kwam en den
24en September 1877 werd ingetrokken.
Bij de behandeling van het in 1873 ingediende wetsontwerp tot regeling der
Consulaatrechten, voorgedragen ten einde de heffing dier rechten zooveel mogelijk
aan vaste regels te binden en den druk, dien zij op de scheepvaart oefenden, te
verlichten, trad de heer Tak weder zeer op den voorgrond. Hij behoorde tot de
commissie van rapporteurs, die, met vele leden der Kamer, van oordeel was dat de
Regeering deze gelegenheid van wetswijziging had moeten aangrijpen om aan den
Consulairen Dienst een breederen werkkring te geven en zijn arbeid in te richten met
het oog op de diensten, die van hem in het belang der volkswelvaart mochten en
moesten gevraagd worden. Ten einde het beginsel, dat de Consul een Staatsambtenaar
is, wiens bemoeiingen door den Staat moeten worden bezoldigd, omdat hij optreedt
als dienaar van den Staat in de behartiging van de belangen van handel, nijverheid
en scheepvaart, duidelijk uit te spreken, werd door de heeren Tak, D. Baron Mackay
en Bredius, leden der commissie van rapporteurs, een amendement ingediend dat,
allereerst door Tak en daarna door den heer Mackay en anderen verdedigd, door de
Regeering werd overgenomen. Tengevolge hiervan werd de betrekking van
leerling-consul in het leven geroepen en bij besluit van 29 Mei 1875 eene commissie
ingesteld tot het afnemen der examens van leerling-consul. Van deze commissie
werd de heer Tak tot voorzitter benoemd, en zoo is, vooral door zijn toedoen, onze
consulaire dienst op nieuwe banen geleid.1

1

Zie o.a. Het Nederlandsch Consulaatwezen. Bescheiden betreffende zijne organisatie.
Amsterdam, J.H. de Bussy, 1899.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

291
Toch werd Tak's mandaat bij de verkiezingen van 1875 niet vernieuwd en moest hij
plaats maken voor den antirevolutionair Jhr. J.L. de Jonge; maar Zutphen, dat vacant
was geworden door het overlijden van Mr. Dam, vaardigde hem in datzelfde jaar
weder af.
Uit de toen aangebroken periode dateert het in 1876 uitgebrachte verslag van de
commissie in wier handen waren gesteld de ministerieëele inlichtingen aangaande
knoeierijen bij de verkiezingen te Elst1. De meerderheid der commissie, waarvan
Tak rapporteur was, en waarin ook Kappeijne zitting had, wees aan het slot harer
beschouwingen op de bepaling der Grondwet, ‘die betaling in de belastingen stellige
voorwaarde van kiesbevoegdheid maakt, als op een der grootste gebreken van ons
Staatsorganismus’ en voegde er aan toe: ‘Het is hare stellige meening dat alleen door
herziening der Grondwet eene voldoende regeling van het kiesrecht hier te lande kan
worden verkregen.’
Toen de heer Kappeijne in 1877 geroepen werd een kabinet te vormen ter
vervanging van dat van Mr. J. Heemskerk Azn, werd aan Tak de portefeuille
aangeboden van het nieuw te vormen Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid
en trad hij den 7en November van dat jaar als Minister op.
Inmiddels was hij geroepen geweest in 1871 als lid der schoolcommissie in den
Haag, in 1874 als curator van het gymnasium aldaar, belangen te behartigen, die hem
ook na aan het hart lagen.
Als Minister nu was hij weldra gereed met ingrijpende voorstellen om door aanleg
en verbetering van kanalen

1

Bijlagen van het verslag der Handelingen van de Tweede Kamer 1875-1876 No. 91, 5.
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van Staatswege, deels ook door bijdragen daartoe aan andere besturen, de
binnenlandsche scheepvaart en hierdoor de welvaart te doen opleven. Deze den 6en
Maart 1878 door hem en zijn collega van Financiën, Mr. J.G. Gleichman, ingediende
kanalenwet, eene uitgaaf voor den Staat vorderend van dertig millioen gulden,
beoogde in de eerste plaats den aanleg van een kanaal van Amsterdam door de
Geldersche vallei naar den Boven-Waal, daarbij de verbetering en voltooiing van
waterwegen in Drenthe, Limburg, Overijssel en van de vaart van Amsterdam naar
Rotterdam, langs Alfen en den Hollandschen IJssel1. Het voorstel tot verbinding van
het Noordzee-Kanaal met den Boven-Waal was door het Gemeentebestuur van
Amsterdam en belanghebbenden daar reeds sedert 1870 voorbereid2. Na aanneming
van een amendement, waarbij de Limburgsche kanalen uit het ontwerp werden gelicht,
werd den 20en Mei 1879, na 14 dagen discussie, artikel 1 van het ontwerp met 40
tegen 39 stemmen verworpen, waarop Tak zijn ontslag aan den Koning vroeg. Nadat
de heer Kappeijne te vergeefs getracht had hem van dit besluit af te brengen, vroeg
deze eenige dagen later ook zelf zijn ontslag aan. De overige ministers verzochten
daarna eveneens van hunne functiën te worden ontheven, voor het geval het verzoek
van den Minister van Binnenlandsche Zaken, Kappeijne, werd ingewilligd, waarna
op 13 Juni de Koning aan den Ministerraad kennis gaf, dat het verzoek om ontslag
van

1
2

Bijlagen van het verslag der Handelingen van de Tweede Kamer 1877-1878 No. 132.
Verzameling van stukken betrekkelijk de pogingen, in de laatste jaren aangewend, om het
Noordzee-Kanaal door de Geldersche vallei met den Boven-Waal in verbinding te brengen,
uitgegeven op last van het Gemeente-bestuur van Amsterdam. Amsterdam, ter Stadsdrukkerij
1880.
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de Ministers van Waterstaat en Binnenlandsche Zaken geweigerd was en daarmede
ook het door de andere Ministers gedane verzoek als vervallen werd beschouwd.
Kappeijne echter was alleen genegen zich naar's Konings verlangen te voegen en
gaf dit aan Z.M. te kennen, op voorwaarde dat hij machtiging ontving tot het
voorstellen van eene herziening der Grondwet, er bijvoegende dat, indien de Tweede
Kamer daartoe niet mocht willen medewerken, hij zich dan geroepen zoude achten
aan den Koning de ontbinding van de Kamer voor te dragen1. Deze
Grondwetswijziging schijnt voornamelijk ten doel gehad te hebben, wat de vereischten
voor het kiesrecht betreft, de regeling aan den gewonen wetgever over te laten, en
verder betroffen te hebben den zittingstijd van de leden der Tweede Kamer, het
onderzoek in de afdeelingen en de defensie. De Koning zond dit voorstel aan den
Ministerraad om advies, maar daar deze niet in zijn geheel zich met het voorstel kon
vereenigen, weigerde de Koning de door Kappeijne gestelde voorwaarde aan te
nemen en deelde mede dat voor Grondwetsherziening vooraf een onderzoek noodig
was. Het Kabinet, in zich zelf verdeeld, trad daarop af. De heer Tak stond in deze
geheel aan de zijde van den kabinetsformeerder.
Het is hier de plaats niet uit te weiden over de scheuring, die er toen ontstaan is
in de gelederen van de in 1877 schijnbaar zoo krachtig opgetreden liberale partij;
nog minder om een oordeel te vellen over de handelingen der personen, die daarbij
betrokken waren. Uitvoerige discussiën zijn daarover herhaaldelijk in de
Staten-Generaal gevoerd, maar aan den aandrang om de

1

Redevoering van Tak van Poortvliet op 5 December 1894, Handelingen van de Tweede
Kamer der Staten Generaal 1894-1895 blz. 316.
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stukken, betrekking hebbende op deze crisis, te publiceeren, is door de Regeering
niet voldaan, en de behandeling eener door den heer van Houten gestelde motie om
die overlegging aan te vragen werd uit- en afgesteld (26 September 1882), ofschoon
de oud-leden van het Kabinet, die toen zitting hadden in de Tweede Kamer, eenparig
vóór de behandeling stemden; maar zeker is het dat die scheuring, zich in gewijzigde
vormen later openbarende, jaren lang verhinderd heeft dat de liberale partij de oude
kracht wêer kon ontwikkelen. En nimmer heeft Tak zijn ideaal aangaande het kiesrecht
geheel zien verwezenlijken, al zijn, in niet geringe mate door zijn toedoen, vele
slagboomen opgeheven. Zijn beginsel, dat hij onder alle omstandigheden trouw bleef,
dat hem telkens tot vernieuwd pogen bracht - met het wassen der jaren misschien
met steeds grooter warmte - was dat voor de opleving van het Nederlandsche volk,
verslapt in het eind der achttiende en in de eerste helft der negentiende eeuw, aan
dat gansche volk gebracht moest worden meer welvaart, door vermeerdering der
middelen van productie en van verkeer; meer kennis door verbetering van het
onderwijs ook op ambachtsgebied; meer gevoel van eigenwaarde en onafhankelijkheid
door het uitoefenen van rechtstreekschen invloed op 's lands bestuur.
Maar keeren wij terug tot ons ‘bericht’.
Amsterdam, dankbaar voor wat Tak had bestaan voor zijne verbinding met den
Rijn1, vaardigde hem in 1880 weder naar de Tweede Kamer af. Hij hielp daar al
spoedig tot stand brengen de Wet tot invoering van de Postspaarbank, welke Jhr.
Klerck, zijn opvolger in het Kabinet

1

Zie: Brieven van de kiesvereeniging Burgerplicht van 30 Mei en van de leden van het
Rijnvaart-Comité te Amsterdam van 11 Juni 1879, verschenen in het Algemeen Handelsblad
van 1 en 13 Juni 1879.
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van Lynden van Sandenburg, uit zijne nalatenschap had overgenomen, en nam er
deel aan de onvruchtbare discussiën over het kiesrecht.
Den 4den Maart 1881 werd op zijn initiatief door acht leden opnieuw het voorstel
gedaan tot het houden eener enquête omtrent de exploitatie der Nederlandsche
Spoorwegen; dit voorstel werd door de Kamer aangenomen, en op 28 Juni werd bij
stemming tot de benoeming der leden overgegaan; de heer Tak werd met bijna
algemeene stemmen tot eerste lid gekozen en aanvaardde het voorzitterschap. Het
den 9den October 1882 uitgebrachte verslag1 van het omvangrijke onderzoek door
deze commissie ingesteld, getuigt van de breede opvatting harer taak en bereidde de
latere organisatie van dien diensttak voor.
Vooral trad Tak in deze periode op den voorgrond bij de behandeling van het door
den Minister van Buitenlandsche Zaken, Jhr. Mr. W.F. Rochussen, voorgestelde
tweede handelstractaat met Frankrijk. Tak was president van de commissie van
rapporteurs daarover en de voornaamste bestrijder ervan2; volgens Ising (blz. 135)
verscheurde hij het tractaat met fluweelen poot en zachte stem, en ofschoon de groote
meerderheid der liberalen vóór het tractaat stemde, toonde zich hier weder de breuk
in 1879 ontstaan, sloot zich eene minderheid van hen bij Tak aan, alzoo met de meeste
afgevaardigden van rechts het tractaat ten val brengende. Dit geschiedde op 8 Mei
1882 en veroorzaakte een crisis voor het ministerie van Lynden, dat al meer
tegenslagen had geleden.
Den 12den Juli droeg de Koning aan Mr. Tak van

1
2

Bijlagen van het verslag der Handelingen van de Tweede Kamer 1882-83 No. 76.
Zie redevoering Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1881-82, blz. 1175.
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Poortvliet de vorming van een nieuw Ministerie op, en, trouw aan zijne houding in
1879 aangenomen, was hij bereid die taak op zich te nemen, mits hij machtiging
kreeg om Grondwetsherziening voor te stellen. Op herhaald verzoek werd hem den
31sten Juli een onderhoud met den Koning te Frankfort toegestaan, waarbij hij zijne
overtuiging ontwikkelde dat de Grondwet herzien moest worden op het stuk van
kiesrecht, de wijze van werken van het parlement, het belastingstelsel en het
defensiewezen, welke meening hij twee dagen later schriftelijk ontwikkelde. Op 7
Augustus ontving hij echter de mededeeling dat Z.M. den tijd voor
Grondwetsherziening nog niet gekomen achtte en bij dit verschil van opvatting het
niet waarschijnlijk rekende dat de gedane opdracht zou worden aanvaard. En dit was
inderdaad het geval1.
Het Kabinet van Lynden werd nu gereconstrueerd en handhaafde zich tot het begin
van 1883, toen het moest plaats maken voor het derde Ministerie Heemskerk.
De houding van Tak en van de Kappeijnsche fractie, ook onder dit Ministerie; hun
politiek, die indruischte tegen wat de meerderheid der liberale partij toen wenschte
en die zich openbaarde b.v. bij de weigering om mede te werken tot het wijzigen van
de Onderwijswet en tot het aanvaarden van het beginsel der klassenbelasting
(verworpen op 26 Juni 1884), viel op den duur niet in den smaak van een groot deel
zijner kiezers. Bij de verkiezingen in 1884 trad in verschillende plaatsen dit
meeningsverschil op den voorgrond, vooral ook te Amsterdam. In het lokaal
‘Eensgezindheid’ hield Tak daar den 13en October 1884, in tegenwoordigheid zijner
medeaf-

1

Redevoering Mr. Tak van Poortvliet op 26 September 1882, Handelingen van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal 1882-1883 blz. 45 e.v.
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gevaardigden Jhr. Wichers en Jhr. Mr. Rutgers van Rozenburg eene redevoering tot
verdediging van zijn en hun standpunt. Deze redevoering, gedrukt bij de
Mercuur-Stoomdrukkerij, maar niet in den handel gebracht, geeft op blz. 9 en
volgende een politiek program.
Niettegenstaande dit optreden werd Tak toen evenmin als Wichers herkozen, maar
de Provinciale Staten zonden hem al den 5en November van dat jaar naar de Eerste
Kamer, waar hij zitting had tot in 1888 en dus de lang voorbereide
Grondwetsherziening, die het Ministerie Heemskerk in November 1887 tot stand
bracht, toch medemaakte.
Bij de in 1888 gevolgde Kamerverkiezing, onder het uitgebreider kiesrecht, was
de oude Kappeijnsche scheuring op den achtergrond geraakt, en vaardigde Amsterdam
Tak, met zijne tijdelijke tegenstanders van den vorigen keer, in Maart 1888 weder
naar de Tweede Kamer af, waar hij o.a. de door het Kabinet Mackay voorgestelde
en door de Ministers Godin de Beaufort en Havelaar verdedigde
spoorwegovereenkomsten krachtig maar te vergeefs bestreed1.
De verkiezingen van 1891 gaven, waarschijnlijk door den drang van het volk naar
uitbreiding van het kiesrecht en belastinghervorming, den liberalen de meerderheid
terug, die zij sinds tien jaren hadden verloren, en Tak behield zijn zetel voor
Amsterdam, maar de heer Mr. G. van Tienhoven, door de Koningin-Regentes
uitgenoodigd om een Kabinet te vormen, bood den heer Tak eene plaats daarin aan,
welk aanbod door hem, voorwaardelijk, werd aangenomen. Voorwaardelijk, want
ook nu zag hij geen heil in zijn optreden, als hij niet

1

Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1889-1890, blz. 1379.
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geroepen zou zijn die groote uitbreiding aan het kiesrecht te geven, die hij altijd
bepleit had, die hij de noodzakelijke voorwaarde oordeelde voor blijvende verbetering
van wetgeving en bestuur, althans voor zoover de nieuwe Grondwet die uitbreiding
toeliet. Vandaar de voorwaarden, die hij den 17en Juli 1891 den heer van Tienhoven
stelde voor zijn optreden als Minister van Binnenlandsche Zaken in diens op te richten
Kabinet, en die door alle Ministers van dat Kabinet geteekend werden in Augustus
daaraanvolgende.
Het was voornamelijk op de door Tak gestelde voorwaarden, op diens program,
door den Minister van Financiën aangevuld, dat het Kabinet van 1891 optrad; door
het volgende Kabinet zijn die voorwaarden openbaar gemaakt met de stukken
betreffende de ontbinding der Tweede Kamer in 18941.
Zoo trad hij den 21sten Augustus 1891 op als Minister van Binnenlandsche Zaken
en reeds den 20sten September 1892 werden zijne kiesrecht-ontwerpen ingediend, die
wegens daartegen geopperde bezwaren eenige malen gewijzigd, den 25sten Juli 1893
in discussie kwamen. De algemeene beraadslagingen duurden tot 11 Augustus, die
over de artikelen, later hervat, tot 9 Maart 1894, toen ten slotte, na de aanneming
van een door den heer De Meyier ingediend amendement, de wetsvoorstellen werden
ingetrokken, omdat de voorsteller van meening was dat de strekking en de beteekenis
van het ontwerp daardoor geheel gewijzigd waren, waardoor het karakter der
voorgestelde kiesrechthervorming verloren ging.
Op voorstel van alle Ministers, behalve den vormer van het Ministerie, die den
19en Maart aftrad, werd de

1

Zie Handelingen der Eerste Kamer 1894, blz. 25 e.v.
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Tweede Kamer den dag daarop ontbonden en werd, op grooter schaal dan vroeger,
weder de vraag aan de kiezers gesteld: ‘Vóór of tegen Tak’, althans ‘Vóór of tegen
de Kieswet-Tak’ en weder werd die strijd door hem verloren, en werden zij in het
gelijk gesteld die, hetzij op grondwettige, hetzij op practische gronden, zich tegen
zijne kieswetten hadden verzet.
De overgebleven leden van het Kabinet traden dientengevolge den 9en Mei af, en
werden opgevolgd door het Ministerie gevormd door Jhr. Mr. J. Röell. Tak hernam
in Mei zijne plaats in de Tweede Kamer, waarheen hij door Amsterdam opnieuw
was afgevaardigd als hulde vooral voor zijn rusteloos streven in het belang van den
handel en de handelsinrichtingen dier Koopstad.
Zijne grootste kracht op politiek gebied was toen echter gebroken.
Wel verdedigde hij zijne wijze van optreden in het vorige Kabinet - die waarop
de Kieswetontwerpen werden ingetrokken en het advies aan H.M. de
Koningin-Regentes tot ontbinding der Tweede Kamer werd uitgebracht - nog met
overtuiging, toen zijn beleid, vrij onverwacht, werd aangevallen in het debat bij de
algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting van den 5en December 1894,
vooral ook in de avondzitting van den 6en1, maar de oude strijdlust, het krachtig
opkomen voor nooit verzaakte overtuiging, verdwenen allengs. Goed moet het hem
hebben gedaan dat weinige maanden na zijn aftreden, den 14en October 1894, hem
namens een 100 tal arbeidersvereenigingen in den lande in het gebouw der
's-Gravenhaagsche Ambachtsvereeniging een huldeblijk werd aangeboden, bestaande
uit een album op

1

Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1895-1896, blz. 313 e.v., blz. 356
e.v., blz. 359 en blz. 361.
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piedestal met eene opdracht aan den oud-Minister ‘uit erkentelijkheid en waardeering
voor de krachtige verdediging hunner staatkundige rechten in de Tweede Kamer der
Staten Generaal.’ Dat hetgeen hij had gedaan in het belang van het volk, bij de
werklieden steeds in dankbare herinnering zou blijven, werd toen in hartelijke woorden
vertolkt door den heer Coeland, voorzitter van de Vereeniging ‘Ontwikkeling’, en
door den heer D. de Klerk, voorzitter van de Smidsgezellen-Vereeniging ‘St. Eloy’
te Rotterdam.
Bij de verkiezingen van 1897 werd hij weder verkozen, zoo door Amsterdam IX
als door Beverwijk, hij opteerde voor dezen laatsten, meest betwisten zetel, maar
zijne gezondheid was al geschokt en toen hem kort daarna, in den zomer van datzelfde
jaar, bij zijn verblijf op zijn buitengoed ‘de Griffioen’ bij Middelburg, zijne
echtgenoote, die lief en leed zoo vol toewijding met hem had gedeeld, onverwacht
door den dood ontviel, was hij weldra nog slechts de afschaduwing van den vroegeren
krachtigen man. Zijne naaste omgeving, een zoon en drie dochters, omringden hem
met zorgen; bezoeken van vrienden, ofschoon schaarsch wegens de moeielijkheid
van het te voeren gesprek, herinnerden aan vervlogen grootheid; de Provinciale Staten
van Noord-Holland, vroegere diensten waardeerende, verkozen hem in 1901 voor
de tweede maal tot lid der Eerste Kamer, voor welken zetel hij dien in de Tweede
Kamer opgaf, en daar hield hij zitting tot op den 26en Januari 1904 de dood hem
afriep.
Is in het laatste gedeelte van deze schets vooral op den voorgrond getreden Tak's
werkzaamheid op politiek gebied, zij bleef daartoe niet bepaald, zijn kracht lag ook,
en niet het minst elders. Het Waterstaatsgebied bleef hem aantrekken.
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Op 22 Augustus 1887 werd hij benoemd tot Dijkgraaf van Delfland, in 1890 tot lid
van ‘de Internationale Commissie tot voorbereiding eener herziening der
overeenkomst met België van 1843 betreffende de afwatering van Vlaanderen en
eener regeling van het beheer der zoogenaamde gemengde polders’; in datzelfde jaar
tot hoofdingeland-plaatsvervanger en in 1896 tot hoofdingeland van Rijnland.
Op het gebied van handel, nijverheid, vooral van verkeer, werden zijne kennis,
werkkracht en scherpzinnigheid voortdurend te hulp geroepen. Zoo werkte hij mede
tot de oprichting in 1888 van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, waarvan hij
voorzitter van den Raad van bestuur was van den aanvang af totdat hij in 1891 als
Minister optrad; was hij commissaris, van de oprichting af, van de Semarang-Joana-,
Semarang-Cheribon-, Oost-Java- en ook van de
Serajoedal-Stoomtram-Maatschappijen, voorts van de Algemeene Maatschappij van
Levensverzekering en Lijfrente, van de Hollandsche Hypotheekbank te Amsterdam.
Uit den tijd van zijn, in den aanvang vermelde, voorzitterschap der commissie
voor de consulaire examens dateeren de, in druk verschenen, rapporten van 4 Juli
1887 en 4 November 1898 aan den Minister van Buitenlandsche Zaken aangaande
verdere reorganisatie van onzen consulairen dienst, beide o.a. te vinden bij de op blz.
290 genoemde bescheiden, door Dr. Hubrecht uitgeven, en beide, voor een deel, het
onderwerp nog van overweging.
Tengevolge van zijne betoogen in den kring der meest belangstellenden, noodigde
in 1888 de Kamer van Koophandel te Amsterdam hem uit om met de heeren R.W.J.C.
van de Wall Bake en A.M.J. Hendrichs te willen nagaan welke maatregelen genomen
konden worden ter ontwikkeling van het doorvoerverkeer over Amsterdam.
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In een belangrijk rapport van 16 Juli 1889, dat wel het meest zijne hand verraadt,
zette de commissie allereerst uiteen hoe de doorvoerhandel vooral nu van belang en
voor Nederland eene levensbehoefte is ‘sedert stoom en electriciteit, al het bestaande
omkeerende, voor den eigenlijken stapelhandel - den opslag van waren tot voorziening
in de bestaande behoeften van eene geheele landstreek - steeds mindere ruimte lieten;
waar voortbrenger en verbruiker elkander in elke richting en op elk gebied trachten
te bereiken.’ Zij toonde aan hoe sedert veertig jaren de overheid in land en gemeente,
door de openbare meening gesteund, onvermoeid werkzaam was in de richting van
het leiden van het verkeer tusschen overzeesche gewesten en het binnenland over de
Nederlandsche havenplaatsen, door hare ligging daartoe aangewezen. ‘Nederland
maken - zoo luidt het verder - tot eene groote havenplaats voor het zich toen snel
ontwikkelende achterland, was tijdens en na de herziening onzer scheepvaartwetten
en douane-tarieven bestuursprogram voor de Regeering. Kostbare werken, nieuwe
aan- en afvoerwegen te water en te land zijn langs onze kust, in onze zeemonden
over ons gansche grondgebied van Rijkswege gebouwd en aangelegd, waar datgene
wat van vroeger dagteekende, niet meer aan den hoogeren eisch der hedendaagsche
behoeften voldeed. En de plaatselijke besturen bleven daarbij niet achter. Ook zij
ontzagen veelal kosten noch inspanning, om de markt- of de havenplaatsen, welker
toestand te hunner verantwoording lag, door stichting of verbetering van de
noodzakelijke werken tot een bruikbaar, kon het zijn voortreffelijk, onderdeel te
maken van het geheele samenstel onzer verkeersinrichtingen en daardoor ook een
toekomend aandeel in de algemeene welvaart blijvend te
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verzekeren aan hunne burgerij.’ Verder wordt dan betoogd dat Amsterdam, schoon
zich groote offers getroost hebbende, zich de handels- en scheepvaartbeweging nog
niet genoeg heeft aangetrokken, waarom wordt nagegaan wat hiervan de oorzaken
zijn, wat aan Amsterdam ontbreekt en wat van Gemeentewege kan worden gedaan
om het bestaande beter te organiseeren, en behoorlijk aan te vullen; ten slotte wordt
aangeraden dat door eene meer uitgebreide commissie een algemeen plan der
haveninrichting, zooals die zal moeten zijn, worde uitgebracht.
Van deze nieuwe commissie, waartoe de bestaande werd aangevuld met een elftal
vertegenwoordigers van verschillende bedrijven, was Tak de voorzitter en de ziel,
alle bijeenkomsten en besluiten werden door hem voorbereid, met deskundigen, ook
van elders, besproken, en het verslag, door haar in Maart 1891, overeenkomstig de
denkbeelden der eerste commissie, aan de Kamer van Koophandel uitgebracht, was
- ik geloof niet dat zulks de verdiensten der andere leden te na gesproken is - wel het
meest zijn werk.
De Kamer beval dezen arbeid bij het Gemeentebestuur aan als leidraad bij de
uitbreiding en het beheer der haven- en handelsinrichtingen, en met de bijlagen werd
het door de Gemeente gepubliceerd1. En al is het nimmer in zijn geheel door den
Gemeenteraad aangenomen als vaststaand werkplan, al zal een belangrijk onderdeel
- de verlegging van den spoorweg langs het Oostelijk deel der Amsterdamsche
havenwerken - wegens de kosten wel niet tot uitvoering komen, het plan is,
overeenkomstig de bedoeling, geworden de leidraad, die den weg heeft

1

Verslag van de commissie ter bevordering van het Transito-verkeer over Amsterdam, aan
de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam. Amsterdam, Stadsdrukkerij 1891.
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gewezen bij elke nieuwe verbetering, - die de Amsterdamsche handelsinrichtingen
tot een geheel heeft verbonden.
In Juli 1894 werd door de Kamer van Koophandel te Amsterdam, in overleg met
het Gemeentebestuur, eene commissie benoemd belast met het onderzoek naar
maatregelen tot verbetering van het Noordzee-Kanaal, onder het voorzitterschap van
den heer Tak. Haar, den 19en October 1895 verschenen, verslag heeft den stoot
gegeven aan en den weg gewezen tot de nu onderhanden verbetering van dien
waterweg.
Deze korte opsomming verklaart Amsterdam's trouw aan Tak.
Dat zijn streven voor de Nederlandsche zeevaart op prijs werd gesteld ook in
andere kringen, dan die, waarmede hij 't meest in aanraking kwam, bleek o.a. toen
bij zijne begrafenis, welke op 29 Januari op oud ‘Eik en Duin’ bij den Haag plaats
had, de te Rotterdam gevestigde Vereeniging voor de Zeevaart, bestaande uit
gezagvoerders, oud-gezagvoerders en stuurlieden van den 1sten rang ter koopvaardij,
haren voorzitter en den secretaris afvaardigde om een zilveren krans neer te leggen
op zijne rustplaats als waardeering voor alles wat hij voor de zeevaart gedaan had
en in het bijzonder wegens het door hem voorgedragen Koninklijk besluit van 5
Augustus 1878, waarbij verklaard werd, dat het voor eene behoorlijke uitoefening
der Staatszorg in het belang der scheepvaart noodig was een onderzoek van Staatswege
in te stellen naar plaats gehad hebbende zeerampen.
Zoo arbeidde Tak op menig gebied met breeden blik. Achtte hij voor de ontwikkeling
der hulpbronnen zijns lands inspanning van alle krachten noodig en moedigde
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hij het particulier initiatief aan met woord en daad, hij was baanbreker van die jongere
school van liberalen, die begreep dat zorg en medewerking van den Staat niet konden
worden ontbeerd, wilde men niet overvleugeld worden door de buren. Vandaar zijn
initiatief op consulair gebied, voor de enquêtes op scheepvaart- en spoorweggebied,
zijn optreden als eerste Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, zijne
Kanalenwet, zijne leiding aan Amsterdam's gemeentezorg voor de handelsinrichtingen.
Zijn besef dat de zorg van stad en land voor deze belangen vooral onvolkomen zou
zijn, wanneer de drang daartoe niet kwam van het gansche volk in al zijne geledingen,
bracht hem al aanstonds tot krachtig streven om den invloed op de samenstelling der
vertegenwoordigende lichamen te geven aan allen die belang hadden bij een gezond
en krachtig Staatsorganisme. Zoo wortelde, als ik mij niet vergis, zijn democratie
vooral in den wensch om voor het volk van Nederland zooveel mogelijk bronnen
van bestaan en welvaart te openen en om dat volk geschikt te maken de vruchten
daarvan zelf te plukken.
Of Tak met minder onverzettelijkheid van wil, met eenige meerdere plooibaarheid
en takt misschien meer voor zijn land had kunnen doen dan hem gelukt is, daarover
zal de geschiedenis eenmaal oordeelen, maar zeker zal, evenmin door zijne politieke
tegenstanders als door zijne vrienden, hem de lof onthouden worden, dat zijne groote
kennis en werkkracht voortdurend gewijd waren aan de levensbelangen van zijn
land, dat hij lief had boven alles.
J.T. CREMER.
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Levensbericht van J.H.W. Unger,
Archivaris van Rotterdam. (geb. 22 Juni 1861; † 9 April 1904.)
Krachtens het voorschrift der Gemeentewet, dat den Secretaris tot den
verantwoordelijken bewaarder maakt van het gemeentelijk archief, heb ik gedurende
ruim 19 jaren het voorrecht gehad, Unger naast mij aan den arbeid te zien; gedurende
al dien tijd is onze verhouding geweest van den aangenaamsten aard en zij is dat
gebleven ook nadat de hierarchische band tusschen ons was verbroken, zij is dat
gebleven tot de kwaal, waaraan hij sinds lang lijdende was, hem aan de zijnen heeft
ontrukt, nog vóór dat hij de volle middaghoogte des levens had bereikt. Daarom
voldoe ik gaarne aan de uitnoodiging, om hier enkele gegevens nopens zijn leven en
zijn werken op te teekenen, zoo beknopt als de Maatschappij der Nederl. Letterkunde
dat verlangt, hoewel ik moet vooropstellen, dat ik, bij de eigenaardige verhouding,
waarin wij tot elkander hebben gestaan, niet alle zijden zijner persoonlijkheid,
bepaaldelijk niet zijn wezen in intiemen kring, nòch zijn optreden tegenover
ondergeschikten
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heb leeren kennen. Wel weet ik uit eigen ervaring, dat geen moeite hem te veel was,
waar het gold voor laatstbedoelden een lotsverbetering te verkrijgen en dat niets hem
grooter genoegen deed, dan zulke voorstellen aangenomen te zien.
Overzie ik zijn leven, voor zoover mij dat mogelijk is, dan meen ik dat het, in
weerwil van de zwakte van zijn gestel, een recht gelukkig leven mag worden genoemd.
Johan Hendrik Willem Unger werd te 's-Gravenhage geboren op den 22sten Juni 1861.
Volgens de familieoverlevering is zijn betovergrootvader daar uit Neuwied gekomen,
al wijst de naam, die trouwens naar de waarde der hollandsche letterteekens wordt
uitgesproken, op hongaarschen oorsprong. Diens afstammelingen hebben zich
opgewerkt in de kleine nijverheid. De grootvader dreef eene bloeiende banketbakkerij,
waarin ook de vader, ofschoon zijn neigingen reeds in een geheel andere richting
lagen, bukkende voor den ouderlijken wil als deelgenoot werkzaam is geweest. De
vader stierf echter zeer jong, reeds in 1864. De moeder Thérèse Pabst, stamt uit eene
familie, die geslachten lang aan den lageren hofdienst der Oranjes verbonden is
geweest; haar vader was zilverbewaarder bij Prins Frederik. Bij dezen grootvader
van moeders zijde, wonende in het paleis van dien Prins, nam de jonge weduwe met
haar zoontje, eenigen tijd na den dood van den vader, haar intrek. In het paleis aan
het Korte Voorhout en de Prinsessegracht heeft dus de latere archivaris zijn eerste
indrukken ontvangen en zijne schooljaren doorgebracht. Die omgeving is van
beslissenden invloed geweest op zijn ontwikkeling. De toon die er heerschte, de
schatten die er bewaard werden louterden
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zijn smaak; bovendien echter was voor hem toegankelijk al wat er in de residentie
op kunstgebied voorviel, een voorrecht, waarvan door hem ruim gebruik is gemaakt,
met het gevolg, dat zelden een jong mensch van dien aard zoo veel en zoo velerlei
en met zooveel vrucht kan hebben gezien, als hem ten deel is gevallen. In die
omgeving bleef hij tot zijn 20ste jaar, toen de grootvader overleed.
Intusschen was hij van de school voor lager en voor meer uitgebreid lager onderwijs
toegelaten tot de 3e klasse der Hoogere Burgerschool en daar onder den invloed
gekomen van dr. Jan ten Brink. Het werk zijner keuze zou worden de beoefening
onzer letteren en onzer historie. Na het eindexamen kreeg hij wel aanvankelijk eene
plaats aan het departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, doch de taak, die
daar door hem te verrichten was, strookte zoo weinig met zijn neiging, dat hij na
weinige maanden daarvan afzag en zich op Latijn en Grieksch ging toeleggen ten
einde formeel te kunnen gaan studeeren in de letteren. Dat geschiedde in den tijd
van den overgang tot de bij de wet van 28 April 1876 voorgeschreven nieuwe regeling
van het Hooger Onderwijs. Voor het laatste admissie-examen volgens het oude regime
was er een fatale termijn. Een ernstige ziekte belette hem zich daaraan te houden en
de kans op een doctoraat werd hem dientengevolge afgesneden; open bleef het behalen
der acten voor M.O. en met het oog daarop werd hij toen een leerling der hoogleeraren
M. de Vries en R. Fruin, voor wie hij reeds geen onbekende meer was.
Want reeds in de jaren der Burgerschool was hij begonnen, uitvoerige lijsten aan
te leggen van de werken der Nederlandsche dichters, waartoe hij met opmerkelij-
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ken speurzin, uit allerlei bronnen, niet het minst der Kon. Bibliotheek, vergeten zaken
wist op te duiken. Eenige schetsen van bibliographischen aard vonden reeds destijds
in den Spectator eene plaats. Inzonderheid was het Vondel, met wien hij zich
bezighield. Zijne ongemeene bekendheid met diens werken trok de aandacht van den
Amsterdamschen portretschilder Sangster, een vriend zoowel van den grootvader
Pabst, als van mr. A. de Vries, den lateren Directeur van het Prentenkabinet te
Amsterdam, als Vondelkenner naam genietende, en door zijne tusschenkomst werd
de jonge Unger met dezen in correspondentie gebracht. Na persoonlijke ontmoeting
op de Vondeltentoonstelling in 1879, is tusschen den 18-jarigen jongeling en den 10
jaar ouderen fijnbegaafden geleerde een warme vriendschap ontstaan. Voor hetgeen
deze omgang hem geleerd heeft, is Unger zijn leven lang dankbaar gebleven. Samen
werken en samen uitgeven was er de eerste vrucht van, doch de dood van mr. A. de
Vries maakte daaraan al te vroeg, reeds in Febr. 1884, een einde.
De merkwaardige verzameling van plano's van Vondels werken, van portretten
van den dichter en van vele zijner tijdgenooten, door mr. de Vries bijééngebracht en
aan de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam vermaakt, waar ze thans een plaats
gevonden heeft, is bij beschikking der familie als erkenning dier vriendschap, bij
Unger tot zijn dood in bruikleen geweest.
In het voorjaar 1883 - nog vóórdat hij zijn studies door eenig diploma tot afsluiting
had gebracht, kwam in Rotterdam de betrekking open van adjunct-archivaris, of
gelijk het destijds heette van adjunct-archivaris-bibliothecaris, doordien de vroegere
titularis Fr. D.O. Obreen tot Directeur van het Rijksmuseum was benoemd. Voor die
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betrekking stelde o.a. Unger zich beschikbaar. Zijn sollicitatie werd warm ondersteund
door de beide hoogleeraren, die ik noemde en die ik beiden ook als mijne leermeesters
in dankbare herinnering houde.
Prof. M. de Vries riep in dato 22 Aug. '83 mijne tusschenkomst in ‘om aan de
autoriteiten, die in deze te beslissen hebben mijne (d.i. zijne) innige overtuiging
medetedeelen, dat men niet licht voor de vaceerende betrekking een geschikter
persoon zal vinden, dan den heer Unger, die door zijn aanleg en zijn studiën meer
dan iemand anders wordt aangewezen voor het ambt van Archivaris en Bibliothecaris.
Zijne grondige studiën, zijn buitengewone ijver voor alles wat bibliographie en
oudheidkunde betreft, de proeve die hij in het Tijdschrift ‘Oud-Holland’ van zijne
bekwaamheid heeft gegeven en daarbij zijn ernstig, degelijk en zelfstandig karakter,
dat alles waarborgt mij, dat hij voor het ambt alle mogelijke geschiktheid heeft’ enz.
En Prof. R. Fruin schreef mij: ‘Onder hen die naar de opengevallen plaats staan,
komt voor de heer Unger, een mijner gewezen leerlingen, al heeft hij ook geen
academischen graad gezocht. Uit liefhebberij in de geschiedenis van ons land en om
zich voor het examen van M.O. voortebereiden placht hij uit den Haag naar Leiden
te komen en bij mij in enkele colleges de lessen bij te wonen. Hij heeft zich toen als
een man van lust en ijver en aanleg doen kennen en ook later nog blijk gegeven van
goede vorderingen en bijzondere geschiktheid voor archief- en kunststudie. Op grond
van hetgeen ik zelf heb opgemerkt en van anderen inzonderheid van Collega de Vries
heb vernomen, houd ik mij overtuigd, dat hij juist de man zou zijn om Obreen, die
èn kunstvaardig èn oudheidkundig was, in beide opzichten te vervangen.
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Ik durf hem met gerustheid bij U aanbevelen, gelijk ik reeds bij andere autoriteiten,
die in deze invloed kunnen uitoefenen, gedaan heb. Ik doe dit bepaaldelijk op zijn
verzoek. Natuurlijk kan ik mij niet begeven in vergelijking van zijn aanspraak met
die van andere sollicitanten. Al wat ik getuigen kan, is dat hij mij voorkomt bijzonder
geschikt te zijn. Gij zult mij dit schrijven in alle geval wel ten goede willen houden.
Ik weet hoe iemand, die te vergeven heeft of bij het vergeven geraadpleegd wordt,
wordt lastig gevallen met aanzoeken als het mijne, en het is dan ook alleen om aan
het verlangen van Unger te voldoen en omdat ik zoodoende ook het belang van het
Rotterdamsche Archief behartig, dat ik mij tot U wend’ enz.
Het leek mij niet onaardig, het vorenstaande uit die oude en haastig geschreven
brieven overtenemen, als een bewijs van de moeite, die deze heeren zich in het belang
hunner leerlingen bereid waren te getroosten, als illustratie ook van beider karakter,
van den sanguïnen de Vries en den voorzichtigen, kritischen Fruin.
Ik moet bekennen, dat ik destijds de benoeming van eene juridisch gevormde
kracht meer in het belang van het archief heb geoordeeld, maar steunende op deze
getuigenissen viel het mij niet moeilijk er in te berusten, dat aan Unger de voorkeur
gegeven werd - en na het verstrijken van het proefjaar, waarvoor de eerste aanstelling
plaats had, heb ik niet geaarzeld de definitieve benoeming voortedragen - evenmin
als, toen begin 1886, de chef der afdeeling op het onverwachtst overleed - des eenen
dood is nu eenmaal des anderen brood - de bevordering van Unger tot Archivaris.
Den 24sten Febr. 1886 werd hij dus, nog niet ten volle 25 jaar oud, Archivaris van
Rotterdam.
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Aan de colleges van Prof. de Vries is Unger nog meer verplicht, dan reeds vermeld
werd. Daar leerde hij zijne toekomstige echtgenoote kennen, mejuffr. Cornelia Stapert
uit Rotterdam, die, destijds nog eene zeldzaamheid, met nog eene jonge dame, ook
de lessen volgde. Het huwelijk had plaats in 1887. In haar heeft hij gevonden niet
alleen de levensgezellin, maar ook eene medearbeidster, deelnemende aan alle zijn
studiën. Zoo gesitueerd, dat geen dagelijksche zorgen hen behoefden te drukken,
heeft zij hem geschonken, met één zoon en ééne dochter, die hij tot diep in de
schooljaren voorspoedig mocht zien opgroeien, een gelukkig intérieur.
Aan haar dank ik de lijst, van hetgeen Unger uitgegegeven heeft, die hieronder
wordt afgedrukt.
Naast het litterarische werk, waarin Unger onvermoeid verpoozing is blijven
zoeken, heeft het zwaartepunt van zijn leven gelegen in het beheer van het
Rotterdamsch Archief, waarvan hij de tweede Archivaris geweest is.
Dat beheer sluit in zich de leiding der aan de afdeeling verbonden ambtenaren en
omvat vooreerst het bewaren, het uitbreiden en het beschrijven der verzamelingen.
Het schijnt mij hier niet de plaats, om in den breede te handelen over hetgeen daartoe
door Unger is verricht. In het Archievenblad zal, naar ik verneem, mr. S. Gratama,
den archivaris Unger bespreken. Ik vermeld slechts, dat het voornamelijk aan zijn
aanhoudende vertoogen is te danken, dat er reeds thans een naar de tegenwoordige
eischen ingericht gebouw gesticht is. Aan het nieuwe Archief aan de Mathenesserlaan,
den 5den Juni 1900 voor den dienst geopend, behoort Ungers naam verbonden te
blijven; ik beken gaarne, dat ik met het oog op de gemeentelijke financiën, den bouw
nog uitgesteld had willen zien, doch geef toe, dat de vroegere
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depôts niet schitterend waren. Voor de bewaring is thans gedaan wat naar
menschelijke berekening mogelijk is. De aanhechting van drie gemeenten en de
opheffing van verschillende polders hadden een ongewonen aanwas van het materieel
ten gevolge. Werd de Gemeente tot deze annexatien, soms noode, door de
omstandigheden gedwongen, voor Unger is de uitbreiding van zijn werkkring steeds
een bron van genot geweest. Als echt verzamelaar trachtte hij bij elkander te brengen
wat mogelijk was en van het verzamelde iets los te laten, kostte hem harden strijd.
't Eenige punt, waarop wij wel eens verschil hebben gehad, was, wanneer ik meende
te moeten voorstellen, dingen aan eene instelling aftestaan, waar zij meer thuis
behoorden en dus meer nut konden stichten. Trouwens bij den ruil van archivalia
was hij hetzelfde beginsel toegedaan. Bespaard is hem gebleven de volledige
losmaking van het Archief van twee daarmede tot dusverre verbonden instellingen:
de bibliotheek - eene niet voor het publiek, maar ten behoeve der regenten, later der
bureaux gevormde en vrij belangrijk geworden verzameling boeken - en de
zoogenaamde antiquiteitenkamer - eene collectie van uit het oogpunt der plaatselijke
geschiedenis of kunstnijverheid merkwaardige voorwerpen.
Nu door de overbrenging van het archief naar een ander gebouw de natuurlijke
reden voor de vereeniging niet meer bestaat, zal de administratieve scheiding dezer
afdeelingen wel slechts eene quaestie zijn van tijd. Er worde echter niet vergeten,
dat de eerste voorstellen tot eene minder stiefmoederlijke behandeling er van door
Unger zijn gedaan. Voor eene ruimere openstelling der bibliotheek heeft hij geijverd
van het oogenblik af, dat hij met de leiding belast werd. Met het oog daarop koos hij
zijn eersten medearbeider, wiens hoofdtaak de katalogi-
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seering zou zijn, en zoodra die arbeid gereed was, is op zijn initiatief het besluit
genomen, om de verzameling op bepaalde dagen voor een ieder toegankelijk te stellen
en het personeel met eene kracht uit te breiden, die het publiek er behulpzaam kon
zijn. Den aard der bibliotheek te veranderen, stond niet in zijne macht - en die
bevredigde eigenlijk niemand; een volksbibliotheek is zij allerminst, en voor een
wetenschappelijke is zij te onvolledig. Naar het oordeel van Unger zoowel als van
mij, zou het meeste nut gesticht worden, door eene fusie er van met andere te
Rotterdam bestaande boekerijen, onder beheer eener van gemeentewege te
subsidieeren particuliere vereeniging, doch onze pogingen in die richting hebben het
gewenschte gevolg niet mogen hebben. Het vraagstuk der volksbibliotheken is door
ons als iets geheel anders beschouwd.
Wat de antiquiteitenkamer betreft, was Unger zich volkomen bewust, dat zijn
aandringen op meerdere ruimte ook daaraan ten goede zou komen en zoodra de
gelegenheid er was, heeft hij met liefde de plannen voor hare uitbreiding tot een
oudheidkundig museum helpen voorbereiden.
In de meening, dat het bedenkelijk zou zijn, dit onderdeel der historische
documenten geheel aan het toezicht van den archivaris en zijn staf te onttrekken, sta
ik aan zijne zijde.
Het beschrijven der archivalia, nog lang niet voltooid, heeft daarom vooral moeite
veroorzaakt, omdat de eerste ambtenaren, die met het ordenen er van werden belast,
uit de klerken ter secretarie waren gekozen en voor de vervulling der nieuwe taak
hun eigen weg hadden te zoeken. Deze hadden gemeend dossiers te moeten vormen,
wat zeker voor een aantal gevallen gemak en
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voordeel heeft opgeleverd. Terecht echter heeft Unger begrepen, dat de eenige juiste
methode is, die door de Vereeniging van Archivarissen is aanbevolen, nl. de
reconstructie naar het ontstaan der bescheiden, al vloeide uit de toepassing eene
formeele omwerking voort.
Een verdere plicht van den Archivaris is, aan het Gemeentebestuur en het publiek
de voorlichting te verschaffen, die zij vragen. Ten opzichte ook daarvan bepaal ik
mij tot de verzekering, dat het opsporen van rechten der gemeente vaak geen geringe
inspanning heeft gevorderd en dat onze vragen, voor zoover mogelijk, intelligent
zijn beantwoord. Wat het publiek betreft, maakte zijne kennis en hulpvaardigheid
hem in vele gevallen tot een nuttigen gids. Ik herinner aan den historischen optocht
in het kroningsjaar. Zijne ongemeene bekendheid met vaderlandsche prenten was
oorzaak, dat hij telkens geraadpleegd werd bij het kiezen van illustraties voor
prachtuitgaven van historische werken, gelijk men er eenige in de lijst hierachter
vermeld zal vinden.
Een laatste en waarlijk niet de minste plicht van den Archivaris is, de onder hem
berustende schatten dienstbaar te maken voor de wetenschap.
Gelijk bekend, is eene geschiedenis van Rotterdam, zooals wij die zouden wenschen
te bezitten, nog niet geschreven en ook nog niet te schrijven. Veel voorbereidend
werk behoort daaraan vooraf te gaan; veel bouwstoffen moeten nog worden
aangedragen.
Allen die zich met de zaak bemoeid hebben, zijn het eens, dat het eerste noodige
is, het samenstellen van een verzameling, bevattende de op Rotterdam en zijn
tegenwoordig gebied betrekking hebbende echte bescheiden uit den grafelijken tijd:
het samenstellen dus van een Oorkondenboek van Rotterdam.
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Het middel om daartoe te geraken is, gelijk bekend, het publiceeren van eene lijst
der reeds bekende stukken, opdat die door de kritiek der deskundigen kunnen worden
aangevuld en de bereikbare volledigheid verkregen worde, vóórdat met het drukken
van den tekst wordt aangevangen.
Die lijst behoort te bestaan uit een kort excerpt van elk stuk, bepaalde punten
vermeldende, en dat excerpeeren noemt men, gelijk bekend, het in regest brengen
van dat stuk; de lijst: de regesten.
Deze regesten zijn nu sedert vele jaren de hoofdtaak geweest van Unger en zijn
medearbeiders, waarvan ik hier met weemoed en waardeering slechts den op nog
jongeren leeftijd ons ontvallen mr. W. Bezemer wil noemen. Telkens en telkens
moest het reeds verrichte worden herzien en omgewerkt, doordat nieuwe bronnen
voor den dag kwamen, doordat het gebied was vergroot, doordat de geleerden een
nieuwen vorm overeen zijn gekomen. Sedert lang is men bezig aan den druk, doch
het is Unger niet gegeven geweest, het verschijnen te beleven - zijn laatste woorden
hadden er betrekking op. - Gelukkig dat de publicatie, zij het dan over een iets korter
tijdvak, dan in het plan lag, toch eerlang kan worden te gemoet gezien.
Tijdens de voorbereiding van dit vooreerst belangrijkste deel van de Bronnen voor
de Geschiedenis van Rotterdam, zijn echter op initiatief van Unger, uit het Archief,
waaruit officiëel tot dusverre nog niets gepubliceerd was, verschenen drie lijvige
kwartijnen, in de bijlage vermeld, benevens eene portefeuille met fraaie reproducties
van de oudste plattegronden der stad.
Het aandragen van verdere steenen tot den opbouw der plaatselijke historie trachtte
Unger, op het voetspoor
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van de Historiebladen zijner voorgangers, te bereiken door het Jaarboekje, waarvan
in weerwil dat het een klein stedelijk subsidie genoot, wegens te geringe belangstelling
van de zijde van het publiek slechts VII deeltjes verschenen zijn.
Unger's laatste dagen werden verhelderd door de kans op eene herleving.
Zoo ontbreekt het, dank zij door een verlicht Gemeentebestuur bewilligde middelen,
niet aan blijvende getuigenissen van Unger's aanhoudende werkzaamheid gedurende
de 21 jaar dat hij aan het Archief was verbonden.
Zijne gezondheid was zwak doch belette hem slechts zelden den arbeid. Gedurende
de beide laatste jaren placht hij, bij fellen wind, dien thuis te verrichten; daarom werd
men niet ongerust toen dit dezen winter weder noodig werd. Schijnbaar en ook naar
eigen gevoelen was hij minder erg, dan het vorige jaar.
Den 9den April 1904 is hij bezweken.
Voor den oudere is het een weemoedige zaak, den zooveel jongere grafwaarts te
vergezellen. Wij hebben ons hoofd te buigen, doch treuren, dat zulk een trouw hart
ontijdig moest ophouden te kloppen en zulk een kapitaal aan kennis en arbeidskracht
aan de gemeenschap ontnomen is.
Unger werd lid van het Historisch Genootschap en van de Maatschappij der Nederl.
Letterkunde reeds in 1885.
Dat hij niet uitsluitend in het verledene leefde, bewijst o.a. zijn langjarig
lidmaatschap der schoolcommissie.
Een goed gelijkend portret uit den laatsten tijd is te vinden in de Wereld-Kroniek
van 16 April 1904.
S c h e v e n i n g e n , Juli 1904.
Mr. J.J. TAVENRAAT, Oud-Secretaris van Rotterdam.
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Lijst der geschriften van J.H.W. Unger.
1884.

G. Az. Breeroo. Een bibliografie1.

1885.

Dagboek van Constantijn Huygens.
Uitgegeven als Bijlage van Oud-Holland,
3de jaarg.

1888.

Bibliographie van Vondel's werken.

1888-94.

Uitgave van Vondel, herziening van die
van v. Lennep, 31 deelen2.

1884-96.

In de jaargangen van Oud-Holland,
I-XIV: Vondeliana. Vergeten gedicht van
J.v.d. Vondel met Mr. A.D. de Vries. Constantijn Huygens en de familie v.
Eyck. - Mattheus Gansneb Tengnagel,
met bibliografie. - Vondeliana.
Handschriften. - Adriaan Brouwer te
Haarlem. - Vondeliana. J.v.d. Vondel de
Jonge. - Anna Roemers. Losse
aanteekeningen. - Palamedes. - Een
spotvers op Geraerdt Brandt. - Brieven
van eenige schilders aan Constantijn
Huygens. - Onuitgegeven brieven van
Vondel. - Dagverhaal eener reis naar
Engeland, door Constantijn Huygens.

1888-1900.

Jaarboekje voor Rotterdam, redactie.
Jaargang I-VII. - De
vroedschapspenningen te Rotterdam. De standbeelden van Desiderius Erasmus.
- De oudste plattegrondkaart van
Rotterdam. - Lijst van rectoren,
conrectoren, praeceptoren aan de
Latijnsche school te Rotterdam,
1500-1884. - De correspondentie in de
Rotterdamsche Vroedschap. - Vervolg. De oudste keuren van Schieland. Vervolg.

1897-98.

Nederlandsch Archievenblad: In
memoriam Mr. W. Bezemer. - 1899.
Catalogus prentenverzameling. - 1900-01.
Het Archiefgebouw der gem. Rotterdam.
Tweemaal over: Het Archiefgebouw van

1
2

Ook aan de in 1890 bij Binger verschenen Breero-uitgave, heeft Unger zijne medewerking
verleend.
Ook de uitgave van Alberdingk Thijm werd door U. voltooid.
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Overvoorde, Catalogus van de bibliotheek
over Leiden en omgeving.
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1892-99.

Bronnen voor de geschiedenis van
Rotterdam. I-IV. - De regeering van
Rotterdam 1328-1892. - De oudste
kronieken en beschrijvingen van
Rotterdam en Schieland met Mr. W.
Bezemer. - De oudste stadsrekeningen
van Rotterdam met Mr. W. Bezemer
(1899). - Te wachten nog: Regesten van
Rotterdam en Schieland, met Mr. S.
Gratama.

Werken waarvan de illustraties bezorgd zijn: Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde, van Dr. J. ten Brink. - Onze Gouden Eeuw, van Prof. dr. P.L. Muller.
- Land van Rembrandt, van Busken Huet.
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Levensbericht van Frederik Nagtglas.
Te de Bilt overleed den 21sten Augustus 1902 op 81-jarigen leeftijd Frederik Nagtglas.
Hij behoorde èn door zijn leeftijd èn door zijne werken tot de oude garde, tot die
reeks schrandere en scherpzinnige mannen, als Verheye van Citters, Lambrechtsen,
de Wind, Dresselhuis, Lantsheer, die al hun gaven, al hun tijd, al hun liefde wijdden
aan de studie van het oude Zeeland, van wie Nagtglas de laatstoverledene en Dr. J.C.
de Man de laatstoverlevende is.
Het ware daarom wenschelijk geweest, dat een tijdgenoot hem hier had kunnen
huldigen, doch toen dat niet mogelijk bleek en ook de weduwe haar wensch uitsprak,
dat ik die taak op mij zoude nemen, heb ik gemeend mij daaraan niet te mogen
onttrekken, al blijft het bezwaar bestaan, dat ik den overledene persoonlijk weinig
gekend heb en nagenoeg niet in rechtstreeksch verkeer tot hem gestaan heb.
Eenige maanden heb ik met Nagtglas geleefd. Een bonte reeks boeken, boekjes,
brochures en handschriften bedekt mijne schrijftafel; geene droge, afschrikwekkende
verzameling, maar prettige, opwekkende lectuur. Men
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begint te doorbladeren, komt tot lezen en leest door tot het einde.
Het zou stellig een goed en wellicht geen ondankbaar werk zijn, die verloren
strooilingen ten deele in een bundel te vereenigen en aan het tegenwoordige geslacht
voor te leggen, al paste de bescheiden schrijver er het woord van Huygens op toe:
....'t Zijn geen dingen
Daerm' u tyt voor af will dwingen:
Siet wat ghy my schuldigh zyt;
'k Geef u brockelingh van tyt,
Brockelingh van brockelingen
Geefter tegen, wy syn quijt.

Frederik Nagtglas werd den 7den November 1821 te Utrecht geboren uit Cornelis
Johannes Nagtglas, notaris aldaar en burgemeester van Gerverskop en Maria Ruyghart.
Het leven in het ouderlijke huis was gelukkig en gunstig voor den opgroeienden
knaap, wiens eerste indrukken hem reeds in de richting leidden, waarin hij zich later
ontwikkelen zou.
Vom Vater hab' ich die Statur,
Des Lebens ernstes Führen,
Von Mütterchen die Frohnatur
Und Lust zu Fabuliren.

Deze woorden hebben Nagtglas wellicht voor den geest gezweefd, toen hij schreef:
‘Mijne beste moeder bezat, bij andere voortreffelijke eigenschappen, ook de gave
om onderhoudend te vertellen. Mijn vader, een schrander, veelwetend man met een
helder hoofd en een warm hart, een indrukwekkende figuur, doch door de
omstandigheden tot een eigenaardige persoonlijkheid gevormd, kwam nu en dan,
meest des Zondagavonds, in de huiskamer, met eene lade, uit een toen reeds antiek
kabinet of bureau, dat op eene
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bovenachterkamer stond, afkomstig was uit den boedel van een oudoom, dominee
Rijnink en door ons steeds met zekeren eerbied werd beschouwd, omdat ik wist, hoe
daarin perkamenten met zegels, oude papieren en andere geheimzinnige voorwerpen
bewaard werden. Het was dus altijd een genot, als vader een dier laden te voorschijn
bracht; want bij het bezien van teekeningen, portretten, penningen en munten en
andere voorwerpen, kwamen als van zelf de verhalen uit den ouden tijd, de
vertellingen uit den tijd der omwentelingen van 1787, 1795 en zoo al meer ter sprake,
welke mededeelingen mij zoo boeiden, dat die heerlijke avonden als feesturen
onvergetelijk in den geest zijn gedrukt.’
Uiterlijk was de levensloop van Nagtglas zeer eenvoudig. Na het gewone lager
onderwijs te hebben genoten, bezocht hij een paar jaren het gymnasium en daarna
de bekende kostschool van den heer F. Stuart te Vianen.
Nagtglas heeft behalve een dagboek, dat mij niet toegankelijk was, geene
rechtstreeksche aanteekeningen over zijn leven nagelaten, maar in hetgeen hij later
schreef kan men dikwijls persoonlijke herinneringen terugvinden.
Zoo zijn schooltijd: ‘Hardhandig waren die meesters (uit het jaar 1832) dikwijls,
maar doorgaans niet minder warmhartig en de vaak wreede schil bevatte meestal een
beste kern. Zulk een meester beschouwde de opvoeding der kinderen als eene ernstige
taak, hem door God opgelegd....’
‘Als opvoeder wist de meester wel, dat alleen het hart de harten openen kan, maar
hij was het óók ééns met zijn schoolschrift, dat een kromme tak, die, jong en teer,
niet zachtkens aan wordt rechtgebogen, zijn bochten nimmer verliest, en zijne oogen
straalden van genoegen wanneer hij verhalen kon van een stouten bengel, door
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zijn toedoen, met Gods hulp, tot een goed mensch geworden. Onmetelijk is de invloed
van den schoolmeester.’
In de dagen zijner jeugd, - die voor de meesten omtrent levens- en
wereldbeschouwing beslist - zal ook zijne eigenaardige godsdienstige overtuiging
gevormd zijn, welke hij telkens en telkens met voorliefde uitspreekt:
‘Het bovennatuurlijke trok hem altijd bijzonder aan. Hij was reeds vroeg een vroom
kind en pas zes jaren oud scheen zijn hart een zachten drang te gevoelen om iets
hoogers te zoeken; terwijl het vertrouwen op gebedsverhooring levenslang de kern
is gebleven van zijne godsdienstige opvattingen.’
‘Hij dankte er God voor, placht hij te zeggen, dat het beste en heerlijkste wat de
ziel bezit, niet afhankelijk is van onze vordering in wetenschap of kunst, maar uit
eene geheel andere bron welt. Hij gevoelde zich gelukkig voor zich zelf een brug te
hebben geslagen over de kloof tusschen wetenschap en godsdienst en alzoo gekomen
te zijn tot een geloof verheven boven de strijdende leerstellingen der
kerkgenootschappen, welke echter op één grondslag zijn gebouwd.’
‘In besloten kring was hij er wel eens voor uitgekomen te gelooven aan eene
godsvereering boven kerkverschillen en den vorm van den uiterlijken eeredienst voor
ontwikkelde en denkende menschen van weinig waarde te rekenen. Het kwam er
slechts op aan, beweerde hij, of in het hart leefde liefde tot God, besef van
verantwoordelijkheid, geloof aan onsterfelijkheid, en of de daden overeenstemden
met de grootsche roeping van een navolger van Christus te zijn, waartoe de mensch
hier op aarde, als een deel zijner eeuwige bestemming geroepen is.’
In November 1838 trad hij als vrijwilliger, dingende naar den rang van officier,
bij de infanterie in dienst.
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Hoewel hij gereed was voor het examen, was er door de ongunstige
tijdsomstandigheden geen gelegenheid om officier te worden, doch het werd den
sergeant-volontair gemakkelijk gemaakt om in 1843 de toen pas opgerichte academie
tot opleiding van burgerlijke ingenieurs enz. te Delft te bezoeken.
Ofschoon hij het hoofddoel van zijne militaire opleiding niet bereikte, was hij toch
zijn leven lang dankbaar haar genoten te hebben. Hij achtte die opvoeding eene
uitnemende leerschool voor den jongeling, zoowel naar lichaam als naar geest. De
orde en netheid, welke hem later kenmerkten, de gewoonte, om nooit tot morgen uit
te stellen, wat heden kan gedaan worden en nimmer aan een ander over te laten wat
men zelf kan verrichten, schreef hij aan zijn diensttijd toe. In Mei 1845 werd hij
benoemd tot arrondissementsijker in het 2e district van Zeeland te Zierikzee, van
waar hij den 1sten Januari 1852 naar Middelburg werd overgeplaatst: hier bleef hij
werkzaam tot 15 April 1875, toen hem eervol ontslag met pensioen werd toegekend.
Door dezen 30-jarigen werkkring kende hij alle plaatsen in Zeeland en kwam hij in
aanraking met personen van allerlei stand. Als het ware ongemerkt kwam hij tot
historische en topographische nasporingen en was hij in de gelegenheid zijne kennis
daarvan voortdurend door onderzoekingen in loco uit te breiden. Behalve in velerlei
andere betrekkingen - diaken, ouderling, bestuurslid van het Departement Middelburg
der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen - was hij van 1872 tot 1884 lid van den
gemeenteraad van Middelburg. Het was voor den werkzamen en bekwamen man,
die geheel leefde voor de stad zijner inwoning, eene groote teleurstelling, dat hij bij
eene voorkomende vacature niet tot wethouder werd benoemd,
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en zijne woonplaatsverandering naar Utrecht in laatstgenoemd jaar werd daarmede
in verband gebracht.
Geene instelling ging hem zoo na ter harte en heeft zooveel aan hem te danken
gehad als het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, waarvan hij van 1862 tot
1884 bestuurslid, bibliothecaris en conservator van het kabinet van oud- en
zeldzaamheden was.
In laatstgenoemde betrekking opperde hij ook het denkbeeld om eene ouderwetsche
kamer in te richten, waarin oud huisraad en plattelands-kleederdrachten eene plaats
zouden vinden. De kamer werd ingericht en is tegenwoordig the great attraction van
het Museum.
Ook na zijn vertrek uit Zeeland bleef hij de betrekking met het gewest zijner keuze
aanhouden door een jaarlijksch verblijf te Domburg, waar hij eene villa bezat.
Van 1848 tot 1871 was Nagtglas gehuwd met Maria Pietronella Wilhelmina
Ermerins (1824-1871) die hem eene jeugdige dochter (thans Mevrouw Boot) naliet;
in 1873 hertrouwde hij met Françoise Caroline Gunning, die hem overleefde. Beide
huwelijken waren zeer gelukkig. Zijne weduwe schreef mij nog dezer dagen: ‘ik, die
gedurende de 29 jaren van mijn huwelijksleven zoozeer als ‘overstort’ was met de
blijken zijner liefde en goedheid! Geene woorden kunnen genoegzaam uitdrukken
àl de hoogachting en vereering, die in het hart leven en, tot haar einde toe, zullen
blijven leven in 't hart zijner weduwe.’
Nagtglas was een rusteloos arbeider, bij wien leven en werken één was, van den
morgen tot den avond snuffelend, onderzoekend, lezend, excerpeerend, aanteekenend
en te gelegener tijd die aanteekeningen verwerkende. Daarbij had hij de gave der
intuïtie, die hem in staat stelde uit weinige gegevens een levend beeld van personen
of gebeurtenissen te vormen, al liet hij zich een
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enkele maal door zijne fantasie wel eens te ver leiden.
In zijn uiterlijk optreden was Nagtglas druk, levendig, wel eens springende van
den hak op den tak, zoodat hij dan niet dien indruk van stage degelijkheid maakte,
die den grondtoon van zijn wezen vormde. Maar bij nadere kennismaking won hij
en kreeg men eerbied voor zijn verbazende arbeidskracht, zijn grondige kennis, zijn
stalen geheugen, zijne onuitputtelijke welwillendheid.
Zijn aanleg was letterkundig, zelfs eenigszins dichterlijk, getuige de romantische
voortbrengselen, waaraan hij zich nu en dan waagde, zijne voorliefde voor aanhalingen
uit dichters van diverse pluimage, zijne vertalingen van enkele passages. Hij had de
gave om zich gemakkelijk en helder uit te drukken en al wat hij schreef leest prettig
en aangenaam. Dit was niet een gevolg van studie, maar van aanleg: het hart maakte
hem welsprekend. Want boven alles was Nagtglas een edel en rechtschapen mensch,
die leefde en werkte voor het algemeen belang, voor wat hij goed en nuttig achtte,
zonder aanzien des persoons en zonder ooit om zich zelf te denken of zich zelf op
den voorgrond te stellen. Zijne omvangrijke werken, zooals den Catalogus van de
bibliotheek van het Zeeuwsch Genootschap, de Levensberichten van Zeeuwen en de
beschrijving van de Zelandia Illustrata bewerkte hij zonder eenig honorarium en
vermoedelijk is de opbrengst van wat zijne vruchtbare pen verder op allerlei gebied
leverde even luttel geweest.
Het eerste gedrukte geschrift van Nagtglas was eene in 1855 gehouden lezing in het
Departement Middelburg der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, welke tot titel
voert ‘Een blik op het lot der lagere standen in de verschillende tijdperken van
beschaving.’
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De strekking laat zich in deze woorden samenvatten: ‘Zedelijke ontwikkeling door
het verspreiden van nuttige, bruikbare kennis is wel het eenige middel om de
verarming tegen te gaan, en mogt men aanmerken: dat er in de laatste jaren nog vele
pogingen zijn aangewend en er nog maar weinig verbetering te bespeuren is - men
vergete niet, dat betrekkelijk korte jaren niet kunnen herstellen wat sinds eeuwen
was verwaarloosd: dat er nog zoo menig verouderd denkbeeld loodzwaar drukt op
de ontwikkeling der maatschappij, en dat er nog zoo velen zijn, die iederen
vooruitgang schuwen en de negentiende eeuw zouden willen persen in de vormen
der zeventiende.’
Evenmin als dit verheffen de beide volgende opstellen (Iets over alchymie, 1857
en De vestiging van Nederlanders in verschillende streken van Europa, 1858),
ofschoon onderhoudend en lezenswaardig, zich boven het gemiddelde. Of beter
gezegd: ieder ander had zoo kunnen schrijven, Nagtglas had het gebied nog niet
betreden, waarin zijne kracht lag en hij zoozeer zou uitmunten.
In den Navorscher, waarin Nagtglas veel schreef, vestigde hij de aandacht op de
grafschriften in de kerken en betoogde hij de wenschelijkheid om daarvan registers
aan te leggen, omdat de tijd niet meer vèr scheen, dat zij bijna overal door uitslijting
der letters of verlegging der kerkvloeren nagenoeg spoorloos zouden zijn verdwenen.
Als proeve leverde hij in de Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis,
inzonderheid van Zeeuwsch Vlaanderen (1859) eene beschrijving van de grafschriften
in de koorkerk te Middelburg.
Zijn eerste Zeeuwsche historie-studie werd in de Vaderlandsche Letteroefeningen
van 1859 opgenomen onder den titel: ‘Een bouwval in Nederland.’ Hij pleitte daarin
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voor de vestiging van eenige landsinstellingen in het vervallen Veere en verwachtte
voor die gemeente groot voordeel van een Zeeuwschen spoorweg. Noch het een noch
het ander werd verwezenlijkt en nog altijd geldt voor Veere de aanhaling uit de
klaagliederen van Jeremia boven die studie: ‘Ach, eenzaam zit de stad, voorheen zoo
volkrijk; eene weduwe is zij geworden, die machtig was onder de natiën’.
Mede aan de geschiedenis van Veere ontleend was eene aanteekening over een
huishoudboekje van 1407. Hoe Nagtglas overal snuffelde, bewijst de inleiding: ‘Toen
ik niet lang geleden dat stadhuis bezocht, vond ik op een der zolders eene groote kast
met scheurpapier, naar het scheen, staan; versleten portefeuilles, losse banden van
registers, oude schepenbrieven en andere overdrachten lagen daarin dooreen. Naar
ik vermoed, waren die stukken bij eene vroegere opruiming van het archief, of van
de eene of andere kast uitgeschoten en langzamerhand naar den zolder gedwaald.
De tijd ontbrak mij om die bonte rommelzoo geheel te doorzoeken; doch mijne
aandacht werd getrokken door enkele blaadjes uit een kwarto-boekje, die mij oud
schenen te wezen. Door de welwillendheid van het gemeentebestuur kreeg ik
gelegenheid om die bladzijden eens wat nader na te zien en zij bleken mij nu te
bevatten een ‘Huishoudboekje der vrouwe van Wesemale, tijdens haar verblijf te
Falais, in Luikerland, in 1407 en 1408 gehouden.’
Aan Nagtglas' lidmaatschap van den Middelburgschen Kerkeraad danken wij ‘De
Algemeene Kerkeraad der Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Middelburg van
1574-1860’. Hij trachtte daarin vooral datgene mede te deelen wat het maatschappelijk
leven der voorgeslachten eenigszins in het licht kon stellen. ‘Menigmaal’, zegt hij,
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‘is dat leven bezien uit de ramen van het stadhuis, niet minder belangrijk kwam het
mij voor het ook eens gade te slaan uit de vensters van de consistoriekamer.’ Hij
behandelt achtereenvolgens de kerken, predikanten, ouderlingen, diakenen; vooral
de aanteekeningen uit de oude notulen van den kerkeraad - die hij daartoe geheel
heeft doorgelezen, - leveren allerlei wetenswaardigs, bv.
‘2 October 1577. Mr. Jaspersen en mr. Jan van de Perre zijn gecomitteerd
om te gaan tot den burgemeester Jan Arends en hem te vermanen van te
veel gedronken te hebben op den maaltijd van den graaf Jan van Nassau.
19 Mei 1590. Is besloten dat men Leonardum Moyaert, ondermeester in
de latijnsche school, alzoo groote hoop is, dat hij de gemeente Gods in de
dienst des woords hierna zou mogen dienst doen en hij niet wel in het
habyt is, voorzien zal van behoorlijke kleeding van het hoofd tot de voeten
en eenen mantel.
3 April 1604. Leenart van Norwich, in O.-Indiën zijnde, onder de Indianen
vervallen, is op zestienjarigen ouderdom, tegen zijnen wil, naar hij zegt,
besneden geworden. Hij doet schuldbekentenis, welke bekentenis in al de
kerken zal worden voorgelezen en wordt bij de gemeente aangenomen.
14 February 1660. Werden de personen aangesproken, die gedanst hadden
op de bruiloft van Dr. Evera, zij beleden hunne zonden en beloofden in
het vervolg niet meer te dansen, ook die welke zich wegens hunne jonkheid
eerst hadden verontschuldigd.
13 Junij 1665. Op begeerte van de overheid werd de gemeente onverwacht
des Zaterdags namiddags in alle kerken bij elkander geroepen, alzoo
vernomen was dat onze vloot slaags was tegen de Engelschen, om Gods
hulp over deze te verkrijgen, die men met ‘uitgestrekte halzen’ is
wachtende.
14 Februari 1671. Zeker bruidegom en bruid zullen door den wijkpredikant
ernstig vermaand worden als zich boven hunnen stand te hebben versierd
wat ‘sonderling bestond in de achteraanslepende staart van haar kleed’,
zijnde zulk vertoon van hovaardig en onmatig en verkwistend misbruik
van Gods gave, zoo in de vrouwenkleederen als in de mans slepende
rouwmantels voor onbetamelijk en ongeoorloofd gehouden’.
Met een opstel ‘Een bezoek aan Walcheren in 1860’ beweegt Nagtglas zich op zijn
lievelingsterrein; hij is een onderhoudend en gezellige gids, die pratender- en
spelenderwijze een schat van bijzonderheden mededeelt,
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welke wel niet alle nieuw zijn, maar van pas worden aangebracht en die het moeite
zou kosten van elders samen te lezen.
Als hij de duinen van Westenschouwen ontwaart, herinnert hij aan den vloek van
den meerman, wien zijne meermin was ontrukt:
Westenschouwen, Westenschouwen,
Het zal u berouwen,
Dat ge genomen hebt mijn vrouwe.
Westenschouwen zal daarom vergaan;
De toren alleen zal blijven staan.

Bij de heldendaden der Vlissingers brengt hij het 17de-eeuwsche rijmpje te pas:
drie Zierikzeeënaars twee advocaten.
drie Tholenaars twee soldaten.
drie Goessenaars twee bouwlui.
drie Veerenaars twee Nassaului.
drie Middelburgers twee kooplui.
drie Vlissingers twee strooplui.

Het samentreffen van het overlijden van de laatste afstammelinge uit het geslacht
Thibaut op denzelfden dag met het instorten van de zerk van het familiegraf geeft
hem aanleiding tot de aanhaling van zijn geliefkoosd citaat:
There are more things in heaven and earth,
Than are dreamt of in our philosophy.

Want Nagtglas had een gevoelig, tot mystiek geneigd gemoed; hij meende, dat ieder
mensch een genius naast zich heeft, die zijne daden bestuurt, en in het laatst van zijn
leven had hij zelfs eenigszins eene neiging tot spiritisme.
Meer zuiver wetenschappelijk zijn de beide hierop volgende studiën: ‘De kerkeraad
der Nederduitsche Hervormde gemeente te Middelburg tegenover de Doopsgezinden,
Voetwasschers en Martinisten van 1574-1608’ (1862) en ‘Iets over een handschrift,
getiteld: Genealogie van den Huyse van Borssele’ (1862).
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In den ‘Zeedijk te Westkappelle’ (1863) slaat hij weder den volkstoon aan en hij kan
zich niet onthouden de woorden op het uithangbord van de herberg ‘Het kasteel van
Batavia’ af te schrijven:
Wel te doen en vroolijk zijn
Is een vreugd op aarde.
Hier verkoopt men bier en wijn,
En stalling voor de paarden.

Het opstel geeft een zeer goed overzicht van de wording, het onderhoud en den
toestand van dien hoofddijk van den polder Walcheren, waarbij de volksmeening
wordt wederlegd, dat de kruin van den dijk waterpas zou zijn met de wijzerplaten
van den Middelburgschen Abdijtoren; in werkelijkheid ligt de dijk vijf en de voet
van den toren drie el boven hoogwaterpeil.
In een zeer lezenswaardig geschrift (Eene rustplaats der bannelingen, 1864)
behandelt Nagtglas de graven der Portugeesche Joden te Middelburg en toont daarin
aan, dat verreweg de meesten der aanzienlijke, daar begraven personen niet te
Middelburg hebben gewoond, maar elders, waar geene begraafplaats was, tehuis
behooren.
De herdenking van het vijftig-jarig bestaan onzer onafhankelijkheid gaf hem in
1864 een opstel in de pen over de laatste maanden der Fransche heerschappij in
Walcheren (November 1813 - Mei 1814). Men kan er in lezen, dat het Fransche
gezag tot het laatste toe op het eiland werd gehandhaafd en dat de censuur geene
ongunstige berichten doorliet, totdat opeens de val van het Fransche Keizerrijk den
volke werd bekend gemaakt bij proclamatie van den keizerlijken Gouverneur,
luidende:
In het gouvernementspaleis te Vlissingen 17 April 1814.
De divisie-generaal, groot-officier van het legioen van eer, gouverneur
van het eiland Walcheren.
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Aan de ingezetenen van Walcheren.
Het keizerlijk bestuur in Frankrijk is afgeschaft: de natie heeft hare oude
koningen teruggeroepen. Het eerste gevolg dezer belangrijke gebeurtenissen
zal zonder twijfel de vrede der wereld zijn. Inmiddels zult gij onderworpen
moeten blijven aan het voorloopig bewind, hetwelk Frankrijk regeert in
naam van zijne majesteit Lodewijk XVIII en elke daad van uwe zijde
daarmede in strijd zou eene misdaad zijn.
Ik heb aan den admiraal-opperbevelhebber der Engelsche zeemagt op de
beide armen der Schelde een wapenstilstand doen voorstellen. Ik twijfel
niet of hij zal dit voorstel aannemen: van dat oogenblik af zullen alle
communicatiën geheel zijn gelijk voorheen.
De generaal-gouverneur Gilly.
Wie Middelburg kent, weet dat in den loop der 18de eeuw een aantal patricische
huizen gebouwd zijn, welke nog een sieraad der stad zijn, al vonden zij geene genade
in Nagtglas' oogen. ‘Stevig, soms kolossaal, altijd somber, staken die huizen niet
gunstig af bij de rijk met lofwerk en festoenen versierde gebouwen, die in het midden
der XVIIde eeuw werden opgetrokken en nog meer bij de enkele onveranderde
woningen, welke van vroeger tijd dagteekenen en die getuigen voor de levendige
fantazy van een krachtig voorwaarts strevend geslacht’. Aan Jan de Munck, den
Middelburgschen stads-architect (geb. te Hulst 1687, gest. te Middelburg 1768), den
ontwerper van vele dier achttiende-eeuwsche gebouwen werd eene studie gewijd,
opgenomen in den Middelburgschen naamwijzer van 1865. De Munck muntte niet
alleen als bouwmeester maar ook als beoefenaar van de wiskunstige wetenschappen
uit, en het behaagde zelfs Prins Willem IV om de Munck ‘ter oorzake van deszelfs
kundigheid in de mathematische en andere loffelijke wetenschappen en wel bijzonder
deszelfs ervarenheid in de astronomie, aan te stellen tot zijne hoogvorstelijke
doorluchtigheids astronomicus en observateur in den hemelloop en starrekunde’.
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De herinneringen uit de laatste 20 jaren der achttiende eeuw uit de papieren van een
tijdgenoot (tweemaal gedrukt, in 1865 in het Leeskabinet en in 1886 onder den titel
‘Voor honderd jaren’ bij Gebr. van der Post, Utrecht) zijn volgens Nagtglas niet zijn
eigen werk, al konden zij er gerust voor doorgaan, en zeker heeft hij in de bewerking
de hand gehad. Eene enkele aanhaling:
‘Geschiedde er voor de opleiding der mindere klassen weinig of niets, ook
de ontwikkeling der hoogere standen liet veel te wenschen over, daar er
onder de deftige gekunstelde manieren soms vrij wat grofheid verscholen
lag. Een ruim gebruik van wijn gaf aan de meeste gezellige bijeenkomsten
spoedig een anderen toon, dan men in onzen tijd wenschen zou. De dames,
die tegenwoordig weinig of geen wijn gebruiken, dronken destijds een
stevig glas mede, en bleven niet achter bij de vele toasten, destijds
onmisbaar geacht. Een diner of souper zou niet volmaakt zijn gerekend,
wanneer daarbij niet gedronken was het welkom aan tafel of doctor snel,
de aanwezige en de absente vrienden, de inclinatiën der ongehuwden, op
den gastheer en de gastvrouw, en, als het pas gaf à la santé des invisibles,
voor welke uitdrukking het voorvaderlijke Hansje in den kelder had plaats
gemaakt. Men zou niet hebben kunnen scheiden, zonder een glaasje op
den valreep, en nog een om gastheer en gastvrouw te bedanken. Zelfs
onder bejaarde heeren waren drinkgelagen niet zeldzaam, en als sommige
regentenkamers klappen konden, zouden zij van vrijwat
dronkemanspartijtjes kunnen getuigen. Menig deftig oud heer, aan wiens
uiterlijk men het niet gezegd zou hebben, werd nagegeven, dat hij bij
gelegenheid een kwart ankertje bergen kon. Van een vermogend man, die
de zestig jaren reeds achter den rug had, vertelde men, dat hij gewoon was
den laatsten dag van de kermis te Maarssen tegen den avond uit de stad
naar dat dorp te wandelen. Hij bestelde eene flesch wijn en zat voor de
herberg in zijn eenzaamheid naar de niet geringe drukte te kijken, daar
deze kermis onder de jongelui te Utrecht vermaard was, vooral om de
aardige jodinnetjes, die destijds in dat dorp woonden. Als onze vriend des
nachts om twee uren opstond en kalm en wel huiswaarts wandelde, had
hij niet minder dan dertien flesschen geledigd’.
‘Het huisgezin van den Kaperkapitein’, opgenomen in het Leeskabinet van 1865, is
eene proeve van wat Nagtglas op romantisch gebied vermocht. Een boekje uit het
jaar 1734: ‘Zeeuwsche Spectator over de boedel en het testament van Capitein Willem
Credo, onder de toezigt van
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Gerard Bacot, predikant te Koudekerke, en sijn vrouw Paulina Credo, nevens een
journal of daglijst van een bedroefde reis naar het vermakelijk Alphen’ leverde
daartoe de bouwstof. Volgens de Reden van opdragt van genoemd boekske was
‘Credo een groot capitein, die in sijn leven heeft geweigert het Admiraalschap van
Groot Rusland aan te nemen, dat hem wierd aangeboden door den Russischen keizer
d'eerste Pieter de Groot als die hem daartoe zelfs in sijn huys te Alphen quam
bezoeken’. Met die gegevens maakte Nagtglas een vlot geschreven novelle: wel
geene karakterstudie, maar een onderhoudend verhaal van populaire gebeurtenissen.
Volkslectuur bij uitnemendheid, zou ik meenen.
Het volksleven behandelde hij in zijn door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
bekroonde prijsverhandeling ‘Iets over Volksvermaken’ (1866).
Na eene historische inleiding over vroegere volksvermaken beveelt hij aan:
Volksvoorlezingen, bezoeken van Musea en tentoonstellingen, tooneelvoorstellingen,
muziekuitvoeringen, lichaamsoefeningen en kinderfeesten. Het boekske is vol frissche,
gezonde denkbeelden en kan thans nog met vrucht als leiddraad ter hand genomen
worden op een gebied, dat nog maar al te zeer verwaarloosd is.
De ‘Geschiedenis van het Departement Middelburg der Maatschappij tot Nut van
't Algemeen van 1793 - 1866’ was de vrucht van drie voorlezingen in dat Departement
gehouden, waartoe hij alle folianten en portefeuilles van het archief van het
Departement moest doorworstelen. Zooals alle werken van Nagtglas bevat het een
schat van curieuse bijzonderheden. De opkomst ter vergadering liet, zooals thans
nog, veeltijds te wenschen over. In 1797 poogde men de opkomst der leden te
bevorderen door boete op afwezigheid te stellen en tevens te bepalen,
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dat men zou mogen thee drinken en rooken, doch het laatste niet meer op kosten des
Departements. Het tarief van vertering was matig gesteld, daar er werd genotuleerd,
dat men voor een ‘ordentelijk kommetje thee, des verkiezende met suiker en melk,
twee stuivers en voor een pijp 3 duiten zou betalen’, terwijl men gebruik kon maken
van een koperen vuurkomfoor in October 1798 door het bestuur aangeschaft. In 1798
bestond het Departement uit zes klassen, waaraan de leden zich naar willekeur konden
aansluiten, n.l. die voor zedekunde, opvoeding, geschiedenis, koophandel, land- en
veebouw en handwerken; eene regeling, welke echter reeds in 1804 werd opgeheven.
In 1845 werd met 40 tegen 37 stemmen besloten twee vergaderingen 's jaars met
dames te houden en de eerste samenkomst in November 1845, die destijds te zes
uren aanving, werd bezocht door 100 heeren en 45 dames, eene verhouding die thans
juist omgekeerd is. Onder afzonderlijke hoofden worden door Nagtglas met zijue
gewone nauwgezetheid besproken het schoolwezen, de bibliotheek, de Almanak, de
Spaarbank, de zangschool, volksvoorlezingen, de teekenacademie, de industrieschool,
reddingen, gedenkdagen. Het geheel wordt met talrijke aanteekeningen besloten.
‘Twee feestdagen te Middelburg (1846 en 1867)’: in 1846 werd het verleenen van
eene Concessie gevierd voor den aanleg van een spoorweg van Middelburg naar
Maastricht, het dempen van het Sloe en het graven van een kanaal door Walcheren;
wat toen onuitgevoerd bleef werd twintig jaar later verwezenlijkt door den aanleg
dier werken van Staatswege, welke in 1867 werden aangevangen. Het opstel van
Nagtglas is een gelegenheidsgeschrift, van hetzelfde gehalte als de zegewagen,
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die het opschrift droeg: ‘Genius est mater artis’ met den naam Tollens in het midden
en Rembrandt en Van Campen aan weerszijden of als het door hem aangehaalde
vers:
‘Thans is ieder opgetogen,
Nu het spoedig waarheid wordt,
Dat het weldoend stoomvermogen
Ook door walehrens beemden snort,
En zijn spoed
Loven doet.
Schoone stad, die wij beminnen,
Ieder juicht met gulle zinnen
En stemt mêe in 't blijde koor:
‘Heil brenge u kanaal en spoor!’

Een gelegenheidsgeschrift van beteren aard was eene hulde aan zekeren Jan van
Meerendonk (‘Een merkwaardig man’, Leeskabinet 1867), die zich evenals Frans
Naerebout door het redden van schipbreukelingen en drenkelingen een naam maakte.
Het toeval hielp Nagtglas menigmaal bij zijne ontdekkingen. In 1855 of 1856 had
zijn broeder te St. George d'Elmina op Afrika's westkust in een kist met scheurpapier,
bestemd om te worden verbrand, een oud schrijfboek opgemerkt, dat, minder door
vuil en vocht dan de andere stukken aangetast, toevallig zijne aandacht trok en door
hem aan onzen Nagtglas werd toegezonden.
Het bleek de geschiedenis te bevatten van een Middelburgschen Koopman, David
Baute, die in 1657 zijne lotgevallen had beschreven ten einde ‘sijne kinderen en
nakomelingen uit curieusheid zouden beoogen, wat al miseriën van tegenspoed en
geluk van voorspoed door het beleid van den Almogenden God den mensch is
overkomende ende onderworpen.’ Wie thans nog dit verhaal leest (Tijdschrift voor
Staathuishoudkunde en Statistiek, 27ste deel, 7de stuk 1868) staat verbaasd over
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den ondernemingsgeest en de onversaagdheid onzer voorvaderen en beter dan een
lang betoog staaft het, door welke onverschrokken, degelijke mannen ons Vaderland
groot geworden is. Baute was een man met stalen zenuwen: toen hem een middel
werd aangeboden, dat ongevoeligheid voor de pijn der tortuur beloofde, vroeg hij
eerst of die pillen geene alteratie in de hersenen konden veroorzaken en wierp ze
daarop het venster uit. Hij doorstond overigens de pijnbank en vele andere
beproevingen met rustigen moed en het was geen grootspraak, waarmede hij het
overzicht van zijn leven besloot: ‘Uit dit klein bewerp zal men kunnen zien, wat de
menschen zoo in ouderdom als jonkheid al onderworpen zijn, van berooving van
goederen, arresten en gevangenissen, pijnen en smarten, periculen zoo te land als op
zee, roovers van alle zijden, ondankbare menschen, ja, al zijn het vrienden, die men
toevertrouwt zijne conquesten en middelen, infideliteit van rekening en andere
inconveniënten meer en daarentegen de zegeningen welke God Almachtig na vele
en diverse calamiteiten ons kan toebrengen’.
Nog een staaltje van werken van Nagtglas: ‘In den afgeloopen zomer (1868) heb
ik ruim een honderdtal deelen van de notulen der Staten van Zeeland van 1587 tot
1700 doorbladerd .... ik kreeg in het begin wel eens den indruk of ik een waar
monnikenwerk verrichtte, een arbeid schier te vergelijken met de inspanning der
navorschers uit vroegere tijden, die zich suf telden om te weten hoe dikwerf het een
of ander woord of zelfs zekere letter in eene bijbelvertaling voorkwam. Spoedig
bleek het mij echter, dat het doorsnuffelen dier oude boeken zoo geheel onvruchtbaar
niet was en dat er, in weerwil van onderscheidene registers, in die notulen nog
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heel wat schuilde waardoor het maatschappelijk leven van het voorgeslacht min of
meer kon worden toegelicht’.
Inderdaad zijn ‘De vergaderingen der Staten van Zeeland van het laatst der
zestiende tot het einde der zeventiende eeuw, vluchtig geschetst’ (1869) het lezen
waard. Eéne aanhaling:
‘Voor de geschiedenis onzer nijverheid is de lange lijst dier aanvragen
(om octrooien) niet onbelangrijk. Uit een besluit van 1598, dat de
pottenbakkerijen, voor brandgevaar en om den smook, een half uur van
een besloten stad moesten zijn, bemerken wij dat deze industrie hier destijds
nog niet ongewoon was, wat bevestigd wordt door het verzoek van den
pottenbakker te Oost-Souburg in 1617, om octrooi voor een bijzonder
soort van échauffoirs, vlatesten en rozemarijnpotten. Hooger streefde
zekere van Goetsbergen, die met zijne deelgenooten in 1618 octrooi vroeg
voor kunstmatig marmer even fraai en hard als het echte; in 1624 beweerde
Abraham du Bois, te Middelburg, dat hij een kachel had uitgevonden om
in zeer korten tijd een groot gebouw goed te verwarmen; de Engelschman
William Walco verzekerde in 1680 een toestel te bezitten waarmede hij
zout, brak en stinkend water, versch, klaar, zoet en gezond kon maken.
Ook op 't gebied van scheepvaart werd er vrij wat voorgespiegeld. In 1666
vroeg P. Chamberlain octrooi voor een vaartuig, dat tegen den wind in
recht uit kon zeilen, welk octrooi verleend werd onder voorwaarde dat de
kunst binnen een jaar tot volkomenheid moest zijn gebracht; ruim twintig
jaren later, in 1689, gaf Jeronimus Muts voor, een ander middel gevonden
te hebben, om schepen tegen wind en stroom vooruit te doen gaan. Het
bepalen der lengte op zee, het vinden van Oost en West, zooals men toen
zeide, was voor de uitvinding van den chronometer een vraagstuk waarop
menig hoofd zich suf peinsde en waarvoor dikwerf octrooi werd verzocht.
Op het gebied van den landbouw, waaraan de wetenschap anders vreemd
bleef, werd er nu en dan iets beproefd. In 1617 verklaarde Jan Gillis een
instrument te hebben gemaakt, waarmede hij uit een zak koren of ander
zaad, behalve mosterdzaad, tweemalen meer dan een ander kon uitzaaien
en in 1611 wilde Jean Labat de zijdeteelt in Zeeland overbrengen en vroeg
verlof aan om vijftig duizend witte moerbeziënboomen te planten, welk
verzoek echter door de Staten werd afgewezen.’
Wat zijn de tijden veranderd, sedert de geleerde en gemoedelijke Jhr. Mr. J. de Bosch
Kemper zijn Volksblad uitgaf en E.S. Witkamp de daaraan verbonden serie gele
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volksboekjes, zoo aardig gekozen en thans helaas vergeten. Een daarvan, ‘Het leven
van een daglooner’ (1869) heeft Nagtglas tot auteur. Het is geen lichtbeeld, dat hij
schetst van een gezin, waarin het inkomen gemiddeld slechts ƒ 200 bedraagt en de
voeding uit wat droog brood of aardappelen met water en zout bestaat.
‘Eigenlijke vreugde kennen onze boeren niet, en hun zoogenaamde
uitspanning is gewoonlijk niet anders als laag dierlijk genot. Nu moge aan
de doorgaans nedergedrukte gemoedsstemming wellicht ons klimaat eenig
deel hebben, grooter invloed zou ik toeschrijven aan de
godsdienstopvatting, welke een overwegende plaats in het leven onzer
landlieden inneemt. Van den geest des Christendoms, welke tot vrijheid
en opgewektheid voert, hebben onze boeren niet het minste begrip. De
vertoornde Jehovah uit het oude Testament is hun ideaal, en hun godsdienst
bestaat hoofdzakelijk in het mijmeren over diepzinnige kerkelijke
leerstukken, het tobben en zuchten over bekeering en voldoening, en het
nauwkeurig letten op den meer of mindere rechtzinnigheid van hunnen
leeraar. Zoolang die toestand blijft voortduren, heeft men maar luttel
verbetering te wachten; maar eens zal er, misschien door uitwendige
omstandigheden opgewekt, zeker een betere tijd aanbreken. Een reiner,
edeler zin zal de verstijfde harten verlevendigen, en de overtuiging vestigen,
dat het Christendom niet bestaat in geheimzinnige kerkelijke leerbegrippen,
waarbij de zelfzucht vaak in het hart blijft wonen, maar in de beoefening
van het heerlijke woord: Heb God lief bovenal en uw naasten als uzelven’.
Nagtglas' verwachting omtrent eene ruimere opvatting van het Christendom op het
platteland is niet verwezenlijkt; hij was op zijn beurt eenzijdig in eigen
levensbeschouwing bevangen en had er geen oog voor, dat het Calvinisme met zijne
strenge leer, maar ook met zijne strenge moraal, een zegen kan zijn voor zijne
belijders.
Levensbeschrijvingen hebben Nagtglas altijd bijzonder aangetrokken, naar het
door hem herhaaldelijk aangehaalde woord van Longfellow:
't Leven van braven herinnert ons allen
Hoe men met eer in den levenskamp strijdt,
Hoe onze tred, als we ook eens zijn ontvallen,
Voetstappen nalaat in 't zand van den tijd;
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Voetstappen, licht door een broeder te ontwaren
Dobbrende op 's levens oneindigen vloed,
Zwerv'ling, ten spel van de woedende baren,
Doch op uw aanblik gesterkt en vol moed.

Een opschrift op een zerk uit de verbrande St. Lievenskerk te Zierikzee ‘Levinus
Lemnius Medicus hic situs est’, vestigde zijne aandacht op dezen Zierikzeeschen
geleerde, wien hij in 1869 een opstel wijdde: ‘Levinus Lemnius en Zierikzee in de
eerste helft der zestiende eeuw’, evenals hij dat eenige jaren later (1875) deed ten
aanzien van den achttiende-eeuwschen Dr. Job Baster; in beide studiën verschijnt
Nagtglas in de volle kracht van zijne belezenheid, voorstellingsvermogen en
meesterschap over het onderwerp, zoowel wat den persoon als den achtergrond
betreft. Eene waardeerende levensschets van een tijdgenoot, Jacobus Johannes de
Kanter (1870) moge hier tevens genoemd worden.
Minder gelukkig schijnt mij ‘Een blik in de toekomst’, bij den aanleg van de
nieuwe Spoorweg- kanaal- en havenwerken in Zeeland in 1871 uitgegeven onder
den pseudoniem Willebrord. Nagtglas was geen ziener, een man niet van de toekomst,
maar van het verledene, geen hervormer, maar een archeoloog. Zijne economische,
maatschappelijke en aesthetische begrippen, met hoeveel voorliefde ook door hem
telkens verkondigd en herhaald, staan niet boven de middelmaat en verraden den
autodidact, die hier door de oogen van anderen moest zien, omdat hem voldoende
zelfstandige voorbereiding ontbroken had. Maar wat wél uit het boekje blijkt, is zijn
beminnelijk, naïef optimisme; in den toekomstdroom, dien hij zich droomde, was
alles pour le mieux dans le meilleur des mondes: geen strijd meer tusschen kapitaal
en arbeid, vrede op kerkelijk gebied, stoffelijke en geestelijke vooruitgang allerwegen.
Maar hoe men tot dit alles gekomen is, blijft
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het geheim des schrijvers, die hier meer aan het hart dan aan het hoofd het woord
liet.
Plaatsbeschrijvingen van Domburg (1882) en van Middelburg (1884) volgden,
vertrouwbare, prettige gidsen. Vooral die van Middelburg behoorde tot het beste wat
Nagtglas op dit gebied leverde. Tal van aardige historische en topographische
bijzonderheden maken de lectuur gezellig en onderhoudend, en wie Middelburg
bezoekt moge niet nalaten dit boekske te koopen; het werkje werd driemaal herdrukt.
‘Onze Voorouders, een eerste hoofdstuk uit de geschiedenis van Zeeland’ (1883)
is eene voorlezing, gehouden in het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
Reeds kort na de oprichting van dat Genootschap werd een prijsvraag over de oude
bewoners van Zeeland uitgeschreven en door den Vlissingschen rector Dr. van
Cruysselbergen beantwoord (Werken Zeeuwsch Genootschap 1771); na hem hadden
ook andere geleerden aan dit onderwerp hunne aandacht gewijd, maar nog nooit was
de wording en eerste ontwikkeling dezer streken in geleidelijken en voor ieder
bevattelijken vorm medegedeeld, zooals Nagtglas hier beproefde.
In het voorbericht deelt hij mede, dat hij zich gehoed heeft voor de navolging van
den abt Aubert de Vertot, die, naar eigen opgaaf, zijne vermaarde geschiedenis
schreef, ‘moitié d'après le peu qu'il en savait et moitié d'après son imagination’. Of
Nagtglas die klip geheel ontzeilde? In ieder geval is het een aardig opstel, met allerlei
wetenswaardigheden gekruid, en zoo kunnen de drankbestrijders er uit leeren, dat
er ook op dit gebied niets nieuws onder de zon is. Immers: ‘Alle Germanen beminden
een hartigen dronk, en de Saksers hadden die neiging naar Brittanië medegenomen,
waar reeds in de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

342
achtste eeuw een soort van drankwet, beperkende het aantal kroegen en de grootte
der borrels, tot stand kwam, terwijl in de eerste christenkerken een zweep tot
bestrijding der dronkaards opgehangen werd. Van de hier ingevoerde wijnen waren
vooral de geestelijken als fijne proevers bekend, en om nooit zonder dankgebed van
tafel op te staan, bezigde de kerk het oude rijmpje:
‘Een glaasje na de gracie,
Volgens de wet van Bonefacie.’

‘Uit het Zeeuwsche Volksleven’ is eene reeks schetsen, in 1882 voor de Zondagseditie
van het Handelsblad bewerkt en in 1885 door eene afzonderlijke uitgave voor
vergetelheid behoed.
De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde heeft mij bij hare uitnoodiging
tot deze levensschets verzocht zoo weinig mogelijk aan te halen, doch bij de
eigenaardige persoonlijkheid en schrijftrant van Nagtglas weet ik geen juister middel
dan hem uit zichzelf te schetsen. Buitendien zijn vele zijner geschriften zoo verstrooid,
dat hunne weinige toegankelijkheid de citaten verontschuldigt. Een tweetal uit dit
boekje, ten bewijze, welk een warm hart in hem klopte:
‘Een der passagiers reisde met een prachtigen patrijshond, een dier met
glanzend, kastanjebruin haar, zoo glad als zijde, en zulke vriendelijke
goedige oogen, dat het een lust was om hem te streelen. Slechts noode
volgde hij nu en dan zijn meester naar beneden, want op het dek had hij
zijn kostbaarsten schat te bewaken, en wel een paar zijner jongen in een
korfje buiten den wind geplaatst. Ik stond achter op de boot te genieten
van de schilderijtjes van lucht en water, als omlijst door het gespannen
touwwerk van het want, toen plotseling een jammergehuil klonk zóó schel
en merg en been doortintelend, dat het hart als 't ware samenkromp en den
indruk onuitwischbaar opnam. Nog hoor ik dien kreet! Ieder kwam
toeloopen, en wij zagen, hoe een der jonge honden uit de mand gekropen,
te dicht bij den kant gekomen, gevallen was, en zich in doodsangst
vastklemde aan een der gladde hellende treden van
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den nog niet opgetrokken trap. Boven, zoo dicht mogelijk bij den kant,
stond, onbeweeglijk maar bevende van ontzetting, de groote hond met
open bek en de oogen onafgewend naar het jong starende. Weder klonk
een angstgeschrei alsof hij ons allen wilde te hulp roepen en er was zeker
geen plekje in het schip waar dit gehuil niet doordrong. Ik meende eene
lichte trilling van zijn fraaien pluimstaart op te merken, toen een matroos
zich zoo diep mogelijk neerboog om het jong te grijpen. Het gelukte echter
niet; de man ‘kost 't nie begraeien’, zooals ik hem hoorde zeggen, en door
de beweging van den trap glipte het diertje los en plompte in de schuimende
baren. Eer iemand den grooten hond terughouden kon, sprong hij, over de
neergebukte matrozen heen, zijn jong na. Wij zagen de trouwe moeder
den kleinen drenkeling met den bek vastgrijpen en met angstigen blik naar
de boot als om hulp staren. Al het mogelijke werd beproefd; het schip
stopte, de roeiboot werd gestreken, maar de drenkelingen dreven te snel
weg om bereikt te kunnen worden. In 't schuim kwamen zij van tijd tot
tijd nog even boven, telkens verder, telkens korter, eindelijk ‘rochte i
t'ende’ en bleven zij weg. Het waren maar een paar honden die verdronken,
doch de liefde, die zich zelf vergeet, om voor anderen te sterven, doet zelfs
in de ruwste harten, en in deze misschien nog wel het meest, snaren trillen
die de oogen vochtig maken.’
........................
........................
‘Tien jaren heeft Rika bij ons gediend, en als een trouwe huisgenoote
gedeeld in vreugde en leed, terwijl het zonnetje harer liefde te warmer
scheen, naarmate er donkerder schaduwen vielen in den huiselijken kring.
Aan groote zedigheid paarde zij een helder oordeel en eene opmerkelijke
natuurlijke beschaving, zoodat er geen spoor van ruwheid bij haar op te
merken was. Voorbeeldig zachtzinnig en eenvoudig, wist zij ieder te
behagen door zich zelve te vergeten. Arbeiden en leven scheen voor haar
hetzelfde, en onvermoeid ging zij steeds rustig haren stillen gang; zooveel
mogelijk deed zij slechts één ding te gelijk en lette op het kleine even
zorgvuldig als op het meest belangrijke. De kinderen1 hadden haar lief als
eene oudere zuster, en ieder verbeeldde zich, dat Riekje met hen het meest
op had; de huisdieren konden geen betere verzorgster wenschen, want ons
weesje was ‘arg beestachtig’; zij praatte met de ‘keneirieveugeltjes’, stoeide
met den ‘(h)ond’ en streelde de ‘katte’. Zelden heb ik haar anders zien
lezen dan in haar bijbeltje; dat was haar eenig ‘verzet’ en het heeft
menigmaal onze aandacht getrokken, hoe zij daarin eene onuitputtelijke
bron van genot wist te vinden voor hoofd en hart. Werkte de vriendelijke
behandeling in ons gezin zeker gunstig op de ontwik-

1

Nagtglas had behalve zijne dochter nog een neef als pleegzoon in huis.
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keling van haren geest, niet minder deden goede voeding en onbezorgd
leven voor het lichaam, zoodat het mooie boerinnetje meer aandacht trok
dan zij in haar eenvoudigheid aangenaam vond, want ze ‘kost in de wereld
nie begriepen, wat de joengers toch te kieken adden an zoo'n maegere
scherminkel’.
Tenger en fijn was zij, waarom wij dit kind der armoede en verwaarloozing
wel eens vergeleken bij eene schoone lelie, opgewassen onder het onkruid
van een poel. Ik teekende haar niet met overdreven kleuren, want zij scheen
werkelijk een dier Zondagskinderen, die, naar het volksgeloof, nu en dan
eens onder de menschen verschijnen, om den goeden weg te wijzen’.
Uit het Zeeuwsche Volksleven is een voortreffelijk boek.
Ter herinnering aan het doorluchtig bezoek, door Willem V Vijfde Willem met zijn vijven
Wou vijf weken hier verblijven -

in 1786 aan Zeeland gebracht, werd een eeuw later door Nagtglas een gedenkschrift
in het licht gegeven: ‘De laatste stadhouder voor het laatst in Zeeland’, waaruit blijkt,
hoe schitterend men destijds verstond te onthalen en welke verbazende fortuinen
Middelburg herbergde: in 1790 nam men aan, dat nog ruim een vierde van de
algemeene inkomsten werd opgelegd.
Verschillende opstellen werden door Nagtglas geplaatst in de Kunstbode (De kerk
te Kapelle, 1880), Eigen Haard (Een kijkje in Zuid-Beveland, 1876, Zeeuwsch
Vlaanderen, 1876, De Echo van het oude huis, 1882) en Elseviers Geïllustreerd
Maandschrift (Walcheren in vogelvlucht, 1894), om van tallooze inseraten in ‘de
Navorscher’ te zwijgen.
Onder de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
treft men van zijne hand aan die van Jhr. Mr. W.C.M. de Jonge van Ellemeet en Mr.
Marinus Verbrugge, beide uit het jaar 1889.
Het was in 1892 zestig jaar geleden, dat door Wilhelmus vanden Hull, schoolhouder
te Haarlem, een boek werd uitgegeven, onder den titel ‘Over de belangrijkheid
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eens zestigjarigen ouderdoms in 1832, of schets der hoogst merkwaardige
verschijnselen, welke dien leeftijd bij uitstek kenmerken’. Dit thans lang vergeten
werk trok bij zijn verschijnen zeer de aandacht en gaf aan Nagtglas aanleiding om
zestig jaren later een overzicht te geven over de sedert verloopen zes decennia onder
den titel ‘Hoe het was en hoe het werd. Een blik op het maatschappelijk leven in de
laatste zestig jaren’ (Utrecht, Gebr. v.d. Post 1894). Het is een uiterst merkwaardig
boek, waarin de schrijver een schat van bijzonderheden mededeelt over de inrichting
der steden en woonhuizen, kleederdrachten, zeden en gewoonten, den toestand der
vrouw, de armoede, het regeeringsstelsel in al zijne onderdeelen, de landsverdediging,
den landbouw, handel en nijverheid, verkeersmiddelen, posterijen, journalistiek,
onderwijs, wetenschappen, literatuur, bouwkunde, beeldende kunsten, godsdienst
en wat niet al.
Het boek heeft zeer zeker blijvende waarde en zal nog winnen, naar mate door
verloop van tijd de daarin geschetste toestanden verder achteruit wijken. Het gaat
niet aan, anders dan door de opgaaf der onderwerpen, er een overzicht van te geven.
Niemand zal er berouw over hebben, het ter hand te nemen, waartoe de volgende
bladzijde moge opwekken:
‘De plaats der vrouw in de samenleving geeft het peil der ware beschaving
aan en wanneer wij ons de dames voor den geest roepen uit den tijd,
waarvan gesproken wordt, zijn de meest in het oog vallende eigenschappen
eenvoud en huiselijkheid. Zonder eenigen ophef, en ik zou haast zeggen,
onbewust, vervulden zij als echtgenooten, moeders of meesteressen, de
schoone roeping om het gezin, waarvan zij de spil waren, op te voeden in
de edelste beteekenis van het woord en wel door het reiner en beter te
maken. Ik herinner mij eene dergelijke vrouw, zooals zij gezeten was in
de huiskamer op haar armstoel, waaraan eene reticule vol sleutels hing.
Op die plaats was zij immer te vinden, wanneer zij niet door het huis
dribbelde, om in keuken, kelder, tuin of op zolder honderden
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kleinigheden te beschikken, schijnbaar onbeteekenend, maar toch, als het
ware, het cement, dat een gezin gezellig samenbindt. In de week kwam
die zorgende huismoeder zelden op straat, maar was menigmalen daags
in den hof om met den tuinman over bloemen en vruchten te redeneeren.
Des Zondags ging zij tweemaal ter kerk; des morgens nevens haar
echtgenoot en gevolgd door de kinderen en des middags alléén. De
predikanten kenden haar allen, en er kwam gewoonlijk een voor anderen
nauwelijks merkbaar knikje van den preekstoel naar de bank, waar de
bejaarde dame zat. Hoewel zij de psalmen en gezangen meest van buiten
kende en in den bijbel overal te huis was, werd het kerkboek met gouden
sloten en beslag toch altijd ingezien. Deze eenvoudige vrouw had, gelijk
in de vorige eeuw gebruikelijk was, eene zeer gewone opvoeding gehad;
vreemde talen kende zij weinig en in buitenlandsche schrijvers was zij
niet te huis, maar toch werd zij door kundige mannen soms geraadpleegd
om haar oordeel te vernemen over belangrijke niet gemakkelijk te beslissen
onderwerpen, wetende dat haar eenvoudig gezond verstand en haar echt
vrouwelijk gemoed meestal den juisten weg wisten te wijzen. Des avonds,
wanneer huiselijke bezigheden het gedoogden, las zij meest stichtelijke
boeken of ook wel over geschiedenis en reizen, doch zelden romans,
waartegen haar schier overdreven gevoel voor waarheid een
gewetensbezwaar had. Zij was altijd opgewekt van geest en kon lustig
deelnemen aan het gesprek, waaraan zij immer een aangenamen toon wist
te geven, en om kleinigheden kon die goede vrouw zoo hartelijk lachen,
dat zij op haar stoel heen en weer schudde; niemand zou het echter in de
gedachte zijn gekomen om in hare tegenwoordigheid een ruw woord te
gebruiken of een ongepast onderwerp aan te roeren. Nooit heeft iemand
die vrouw in drift gezien of eene enkele schrede afwijken van het pad van
waarheid en deugd. Zelfverloochenende liefde en belangstelling voor
echtgenoot, kinderen en dienstboden, was de voornaamste drijfveer van
haar leven en zij trachtte ieder met sterke banden aan elkander te hechten.
Terwijl haar hart voor elk der huisgenooten met schier gelijke liefde sloeg,
wist zij toch ieder ongezocht den indruk te geven, dat hij of zij eigenlijk
de uitverkorene was. Wanneer de donkere schaduw van den tegenspoed
in den familiekring viel, blonk haar edel karakter het meest en was zij door
opgewektheid, goedheid, berustend geloof een voorbeeld en een steun
voor allen. Na haar verscheiden heb ik menigmaal gedacht, dat de toekomst
van een volk gewaarborgd is, zoolang zulke moeders de hoop des
vaderlands opvoeden’.
Het laatste boek, door Nagtglas geschreven, heet ‘De gouden draad. (Twee eeuwen
uit onze Familiegeschiedenis) Waarheid en Verdichting’ (1898). Het is eene familie-
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kroniek in romantische tafereelen, loopende van 1600 tot 1800. De zonderlinge titel
wordt aan het slot verklaard: ‘tusschen dat bonte veelkleurige vlechtwerk der
gebeurtenissen zag ik toch overal den gouden draad flikkeren, welke het zichtbare
met het ongeziene vereenigt.’ Voor Nagtglas met zijn mystieken aanleg zal dit verband
zonneklaar geweest zijn; voor den gewonen lezer zijn de in het boek voorkomende
geestverschijningen een raadsel, dat geene verklaring geeft, maar verklaring vraagt.
In de familie komt namelijk telkens eene droomverschijning voor, zekere Digna
Ravestein, die in kritieke omstandigheden den weg wijst of naderende gebeurtenissen
aankondigt. Veeleer dan ons hier langer mede bezig te houden, stippen wij aan, dat
Nagtglas - de naam beteekent zandlooper - van eene oude familie afstamde, in
vrouwelijke lijn zelfs van den watergeus Jacob Symens de Rijk, en dat hij eene licht
begrijpelijke ingenomenheid daarmede aan den dag legde. Zijn optimisme treedt hier
sterk op den voorgrond, daar er in den ‘Gouden draad’ louter brave en rechtschapen
menschen voorkomen; aan hem is het woord van Dickens niet bewaarheid, dat,
naarmate de stamboom ouder kan opgevoerd worden, men te zekerder op een
slechthoofd of lichtmis stuit.
Om de verdienstelijke inkleeding - de lijst van den tijd - is het boek lezenswaard,
al reken ik het niet onder de beste werken van Nagtglas.
De twee hoofdwerken van Nagtglas, boven slechts even genoemd, verdienen nadere
bespreking: de Zelandia Illustrata en de Levensberichten van Zeeuwen.
De Zelandia Illustrata is eene verzameling portretten, kaarten en teekeningen
betreffende Zeeland, welke tegen het einde der 18de en in het begin der 19de eeuw
door
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Mr. Jacob Verheye van Citters werd bijeengebracht en, na een tijd van verwaarloozing,
in 1863 werd aangekocht door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Nadat
door de HH. Mr. M.F. Lantsheer, Dr. A.A. Fokker, Mr. J.H. de Stoppelaar en F.
Nagtglas lijsten waren gemaakt der meer dan drieduizend kaarten en prenten, nam
eerstgenoemde de beschrijving op zich, een inspannend en moeilijk werk, daar de
afkomst van iedere kaart of prent gezocht moest worden en niet altijd kon gevonden
worden. Lantsheer wist echter die bezwaren te boven te komen en nadat de collectie
vooral uit de nalatenschappen van Mr. S. de Wind en Jacob Ehrlich veel vermeerderd
was, zag de eerste aflevering in 1866, de laatste in 1879 het licht. Het werk werd
echter niet door Lantsheer voltooid, die bij zijn vertrek naar 's-Gravenhage in 1874
zijne taak aan Nagtglas moest overgeven. Aanvankelijk met Lantsheer, na diens
spoedig gevolgde ziekte en overlijden (in 1877) alléén, kweet Nagtglas zich op
schitterende wijze van zijne eervolle en moeilijke opdracht. De beschrijving zelve
is bekend genoeg en, zoo niet in ieders handen, dan toch onder ieders bereik. Zij
omvat ruim 1500 compres gedrukte pagina's en bepaalt zich niet tot de enkele
inventarisatie, maar bevat, met kleine letter gedrukt, een schat van bijzonderheden,
met het onderwerp in meer of min verwijderd verband staande. ‘Het scheen mij toe,’
zegt Nagtglas, ‘dat dit werk eene geschikte aanleiding gaf om feiten te bewaren in
handschriften of boeken verspreid en menigmalen als vondelingen, zooals Mr. S. de
Wind ze placht te noemen, op plaatsen waar men ze niet zoeken zou, aangetroffen.
Dergelijke kleinigheden zijn, ik behoef het nauwelijks te zeggen, bij geschiedkundig
onderzoek van groot gewicht. Het zijn de schijnbaar onbeteekenende rondsels, welke
echter werkelijk
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het groote raderwerk van staats- of stadsbestuur in beweging hebben gesteld.’
Zelf onbevoegd, om over dezen reuzenarbeid een oordeel uit te spreken, heb ik
een deskundige geraadpleegd. Deze meende, dat het werk de gebreken heeft van zijn
tijd of liever van den tijd, waarin de bewerkers zich hadden gevormd, toen de
historische en archief-wetenschappen nog in haar opkomst waren en niet die
grondigheid en nauwkeurigheid werden betracht, welke haar tegenwoordig
kenmerken; maar die gebreken worden ruimschoots opgewogen door de persoonlijke
eigenschappen der bewerkers, hun encyclopaedische kennis en belezenheid, hunne
liefde en toewijding voor het onderwerp. Het werk zou zeker in dezen tijd beter
kunnen verricht worden, maar het zou even zeker ongedaan blijven, daar er geen
bewerker voor te vinden ware. En geen geringe lof voor Nagtglas: het tweede deel
van de Zelandia Illustrata, door hem alleen bewerkt, staat in geen enkel opzicht achter
bij het deel, door Lantsheer bewerkt, den man, die terecht bij zijne tijdgenooten,
wegens zijne scherpzinnigheid en geleerdheid, zoo hoog stond aangeschreven.
Nog was de Zelandia Illustrata niet in druk voltooid, toen Nagtglas' vaardige pen een
ander werk opzette, evenveel omvattend, even belangrijk voor de geschiedenis van
Zeeland, belangrijker zelfs in zoover als het alléén door hem kon uitgevoerd worden:
‘Levensberichten van Zeeuwen, zijnde een vervolg op P. de la Rue, Geletterd,
staatkundig en heldhaftig Zeeland.’
Reeds terstond nadat Pieter de la Rue zijne bekende werken, bestemd om den roem
van het hem zoo dierbare Zeeland te handhaven, het licht had doen zien, begon
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hij bouwstoffen bijeen te brengen, om die te verbeteren en uit te breiden. De
zielsziekte, welke zijne laatste levensjaren verduisterde, verhinderde hem echter om
van Staatkundig en heldhaftig Zeeland een tweeden druk te bewerken en van Geletterd
Zeeland een derden druk voor te bereiden. Aanvankelijk schijnt Willem te Water,
predikant te Axel, later diens zoon Prof. Jona Willem te Water voornemens geweest
te zijn een vervolg op de la Rue onder den naam van Zelandia Erudita uit te geven,
doch het kwam alleen tot de voorbereiding niet tot de uitvoering. Bij de verkooping
der nagelaten handschriften van Prof. te Water kwamen zes portefeuilles met
bouwstoffen en aanteekeningen in het bezit van het Zeeuwsch Genootschap, waar
Mr. S. de Wind de door te Water achtergelaten taak opvatte en de verzameling niet
weinig vermeerderde. Maar ook de Wind mocht het werk niet voltooien, daar zijn
plannen, om het na zijn zeventigste jaar voor de pers gereed te maken, door den dood
werden verijdeld.
Ziehier hoe Nagtglas tot de bewerking en, wat beter zegt, tot de afwerking kwam:
‘Het was in October 1877, dat ik alleen op een avond in het zoogenaamde
voorsalet van het oude museumgebouw, tijdelijk voor leeskamer ingericht,
gezeten, mij verdiepte in het verledene. De ouderwetsche kamer wekte
daartoe als vanzelf op. Tusschen de witte met verguld lijstwerk omzette
muurvakken en boven de sierlijk gebeeldhouwde lambriseering,
kunstwerken uit de achttiende eeuw, hingen op het roodsatijnen behangsel,
de geschilderde portretten van de Ruyter, Cats, Lampsins, van Citters, van
Bynkershoek, Bellamy, de la Rue, Naerebout en nog andere kloeke, wijze
en goede mannen, die als sterren schitterden in de zoo merkwaardige
geschiedenis van Zeeland. Peinzende over die edelen uit vroegere dagen,
kwam ik op den vriend, ons kort te voren ontvallen, op Mr. Meinard
Frederik Lantsheer, die een waardige plaats zal blijven innemen nevens
de heldengestalten onzer historie, en ik dacht tevens aan het arbeidsveld,
dat een zoo zeldzaam rijk begaafd man hier zou hebben gevonden. Het
liet zich niet aanzien, dat de
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ledig geworden plaats door een ander zou worden ingenomen, want de
belangstelling in de Zeeuwsche geschieden is schijnt af te nemen, de
geestdrift, welke hier vroeger de harten vervulde bij het lezen der bedrijven
van een roemzuchtig voorgeslacht, is aan het kwijnen, en de beoefenaars
der oude historie van dit gewest verminderen zóó zeer, dat er werkelijk
gevaar bestond, dat de kostbare bescheiden in de bibliotheek bewaard,
lang en misschien altijd ongebruikt zouden blijven, terwijl een ongelukkig
toeval of achteloosheid, waarvan reeds voorbeelden waren, die papieren
geheel of gedeeltelijk vernietigen kon. Deze overwegingen deden mij
besluiten om moedig de taak op te vatten, in de overtuiging dat, al mochten
de krachten soms falen, het aan goeden wil en liefde voor de zaak niet
ontbreken zou. Met het oog op het bekende gezegde, dat men nooit uit
moet stellen tot morgen, wat men heden verrichten kan, maakte ik nog
dien zelfden avond eene schets en begon met de noodige naamlijsten.
Vervolgens werden de in het archief bewaarde documenten en andere
handschriften geëxcerpeerd en gevoegd bij de aanteekeningen, door mij
sedert 1846 over Zeeland verzameld. Het doorzien van een menigte,
dikwijls schier onleesbare geschriften en slecht gedrukte, langdradige en
vervelende pamfletten was weinig boeiend en soms tamelijk
onverkwikkelijk, doch moest noodzakelijk vooraf gaan eer een overzicht
van iemands leven verkregen kon worden. Wanneer de gevonden berichten
op afzonderlijke stukjes papier geschreven en volgens een gemaakt bestek
gerangschikt waren, poogde ik de gedachten een tijdlang op den persoon
te vestigen en liet daarna het werk rusten. Opmerkelijk was het gade te
slaan, hoe den volgenden dag het onbestemde en als zwevende
herinneringsbeeld vorm en kleur had gekregen en doorgaans zonder moeite
te grijpen en op het papier was te brengen. Deze weg schijnt, wegens
herhaald overschrijven, nog al omslachtig, maar was dikwijls rijk aan
eigenaardige verrassingen, meestal voorgekomen uit het verbinden der
aanteekeningen, vooral van zoogenaamde vondelingen, of voorvallen
opgeschreven uit boeken of registers, waar men die niet zoeken zou en als
bij toeval onder de oogen kreeg. Bij dien arbeid kwam het ook uit, hoe
nauwkeurig onderzoek nooit geheel vruchteloos is, en hoe belangrijke
gebeurtenissen soms treffend worden toegelicht door kleinigheden, wier
nasporing nauwelijks de moeite waard werd geacht. Maar niet minder
sterk viel in het oog, hoeveel er nog te onderzoeken is en hoe weinig er
uit de oorspronkelijke bronnen werd geput’.
De eerste aflevering verscheen in 1886, de tweede in 1889, de derde in 1891 en met
de vierde was in 1893 het geheel, ± 1600 pagina's groot, voltooid.
Het is een standaardwerk, niet slechts wat zijn om-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1904

352
vang, vóór alles wat den inhoud betreft; arbeidszin en piëteit hebben het gewrocht,
waarheidsliefde en onpartijdigheid het geadeld en geen schooner, onvergankelijker
monument kon de schrijver voor zichzelf stichten, dan hij hier deed, hulde brengende
aan de nagedachtenis van derden.
Voor zijne belangelooze werkzaamheid heeft Nagtglas nooit eene ridderorde
ontvangen, maar het Zeeuwsch Genootschap heeft den bescheiden man gehuldigd
door de aanbieding van eene schilderij van J.F. Schutz, voorstellende een gezicht op
de Loskade te Middelburg. Nagtglas nam haar gaarne aan - hem zelf was de keus
gelaten -, doch in zijn testament heeft hij aan het Genootschap de waarde der schilderij
gelegateerd. Tevens werd het Genootschap in het bezit gesteld van zijne nagelaten
aanteekeningen, meer dan 2000 net geschreven klein 4o pagina's groot - zijn schrift
bleef tot het laatst uiterst duidelijk en krachtig - (met wat bij een man als Nagtglas
niet ontbreken kon) een register op het geheel.
Die aanteekeningen bevatten excerpten uit ontelbare werken en handschriften,
persoonlijke herinneringen, eigen opmerkingen en beschouwingen. Ten deele zijn
zij door den schrijver elders verwerkt, ten deele wachten zij op bearbeiding. Veel
ook is er onder, dat Nagtglas niet voor den druk bestemde, om gevoeligheden te
ontzien betreffende personen of toestanden, welke ons nog te na staan, om met
objectiviteit beoordeeld te worden.
Die aanteekeningen zijn dikwijls niet onvermakelijk, en, met een tweetal
aanhalingen tot bewijs, ga ik besluiten:
‘Onder de eigenaardigheden van onzen ouden vriend behoorde de lust om
in het openbaar het woord te voeren waarvoor hij niet veel geschiktheid
had door eene wonderlijke hebbelijkheid om zich in het vuur zijner rede
te verspreken. Wanneer zulks soms niet
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weinig stof tot lachen gaf, lachte de goede man hartelijk mede en werd er
nooit boos over. Men zou een boek kunnen vullen met grappige
voorbeelden. Zoo zeide hij bij eene toespraak tot eenige weesmeisjes:
‘Meisjes, wanneer gij den mannelijken leeftijd zult hebben bereikt, kunt
gij nooit vergelden enz.’ In eene verhandeling in 't Zeeuwsch Genootschap
sprak hij van goede jachtvalken zonder ‘koppen’ (kappen). De vergaderiug
van nijverheid opende hij als eene van het ziekenfonds. In het Nut begon
hij eene inrichting aan te bevelen, waar men krankzinnigen (hij meende
doofstommen) spreken leerde, gaf kennis dat Cantate (ten Kate) zou lezen,
daarna een tenkate zou worden uitgevoerd, reikte een medaille uit aan een
menschenredder, die, geboren in 1899 (1799), reeds aan 77 zijner
natuurgenooten het leven had geschonken en nu weer in de Middelburgsche
haven een kind uit een 33 vadem en (voet) diep water had gered’.
........................
........................
‘Hij was een man als bestemd om er in te loopen en allerlei anecdotes gaan
daarvan rond. Zoo kwam hij eens bij onzen wederzijdschen vriend ... op
het registratiekantoor en deze vroeg bij 't afscheid gedachteloos of het
tehuis goed ging? Waarop onze vriend buigend antwoordde ‘Dank u, neef,
welvarend’. Vijf minuten later klopte hij weder aan en sprak: ‘Zoo even
zei ik, dat het tehuis wel was, maar Pientje (een der schoonzusters) heeft
van nacht wat pijn in de buik gehad, waardoor Kee-mie (zijne vrouw) uit
den slaap werd gehouden’. Zoo iets teekent den man volkomen’.
Het teekent ook Nagtglas; diepe karakterstudie is nooit zijn fort geweest, maar hij
had een open oog voor de kleine tekortkomingen en de belachelijke zijde onzer
samenleving. Baanbrekende denkbeelden heeft hij nooit verkondigd, geene nieuwe
gezichtspunten aan de wereld geopend. Waar hij tot het algemeene opbouwde, schoot
hij dikwijls te kort, waar hij neerdaalde tot de détails, was hij altijd meester. Misschien
had hij zich zelf wel op het oog, toen hij ergens uitsprak, dat de wereld meer gebaat
wordt door middelmatige menschen, die de handen uit de mouwen steken, dan door
geniale menschen, die de wereld willen hervormen, - al stond hij zelf ver boven de
middelmaat. Binnen den kring van zijn vermogen heeft hij ongeloofelijk veel en
goed werk geleverd met
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weergalooze arbeidskracht, toewijding en nauwkeurigheid: niemand, die het hem
verbetert of nadoet. Hij was, zoo men wil, een man van de ‘Kleinmalerei’; maar staat
deze ons ten slotte niet het naast en had hij het daarin niet tot het meesterschap
gebracht?
Het zou mij een voldoening zijn, wanneer ik met het bovenstaande aan derden
eenigszins het beeld geleverd had van wat Nagtglas was en werkte en daardoor het
woord zijner weduwe had verdiend, die mij schreef: ‘U ben ik innig dankbaar voor
de daad van piëteit, aan mijn onvergetelijken echtgenoot bewezen, door het doen
voortleven van zijne nagedachtenis, ook als een toonbeeld van grenzenlooze
werkzaamheid en onuitdoofbare liefde voor Zeeland! Een zijner laatste woorden op
zijn sterfbed heeft nog daarvan getuigd!’
Zeker, wel heeft hij Zeeland liefgehad.
W. POLMAN KRUSEMAN.
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