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Verslag van de jaarlijksche vergadering, gehouden te Leiden op den
14den Juni 1905.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
LEIDEN, den 13den Mei 1905.
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 14den 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, Prof. Dr. G. KALFF, met eene
toespraak.

II.*
Voordracht van den Heer Prof. Dr. J. TE WINKEL: ‘De verspreiding van het Frankisch
over de Nederlanden’.

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.
Verkiezing van twee leden des Bestuurs in de plaats van de aftredende leden, de HH.
Dr. P.J. BLOK en Dr. EDW. B. KOSTER. De door de Maandelijksche Vergadering
voorgedragen dubbeltallen bestaan uit de Heeren:
I. a. Dr. L. KNAPPERT.
b. Dr. J.J. SALVERDA DE GRAVE.
lI. a. Dr. H. BRUGMANS.
b. Dr. H.J. DE DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ.

X.
Verkiezing van een Bibliothecaris in de plaats van den volgens Art. 75 der Wet
aftredenden titularis. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal
bestaat uit de Heeren:
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a. L.D. PETIT.
b. W. DRAAIJER.
NAMENS HET BESTUUR: S.G. DE VRIES, Secretaris.
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De presentielijst werd geteekend door de Bestuursleden: HH. Dr. G. Kalff, Voorzitter,
Mr. A.C. Visser van IJzendoorn, Penningmeester, Mr. J.E. Heeres, Dr. J. Verdam,
Dr. E.B. Koster, Dr. G.J. Boekenoogen, Waarnemend Secretaris, door den Heer L.D.
Petit, Bibliothecaris, - door de Leden:
de Dames A. van der Flier, M.W. Maclaine Pont, Dr. H.C.H. Moquette, J.W.A.
Naber, J.A. Wolters, Top van Rhijn-Naeff en de Heeren Dr. J.M. Hoogvliet, H.M.
Werner, A.A. Vorsterman van Oyen, F. Smit Kleine, J.F. Gebhard Jr., M. Esser, Th.
Morren, Dr. E. Wiersum, Dr. W. van Everdingen, Dr. E.F. van Dissel, Dr. J.J.M. de
Groot, Dr. A. Opprel, J.H.L. van der Schaaff, P. Fijn van Draat, Dr. H. Oort, P.H.
Hugenholtz Jr., M. Buys, Dr. J.H. Gunning Wz., Dr. S.A. Naber, Dr. D.C. Hesseling,
Dr. J.J. Salverda de Grave, F.G. Kramp, Dr. H.C. Rogge, Dr. F. Pijper, Dr. S. Cramer,
Dr. H.Y. Groenewegen, Dr. H.L. Oort, Dr. L. Knappert, Dr. B.D. Eerdmans, Dr. A.
Beets, Dr. J.V. de Groot, Mr. S. Gratama, C.F. Zeeman, Dr. W. Brede Kristensen,
Dr. A.E.J. Holwerda, W. Meijer, Dr. P.A.A. Boeser, Dr. H.T. Colenbrander, Dr. J.
Heinsius, Mr. J.C. Overvoorde, Dr. H. Brugmans, A.L.W. Seyffardt, P.A.M. Boele
van Hensbroek, A.G.C. van Duyl, J. Craandijk, Dr. J. van Leeuwen Jr., Dr. J. te
Winkel, Dr. J. Offerhaus Lz., Dr. J. Dyserinck, J. de Josselin de Jong, W. Draaijer,
Dr. A. Kluyver, Th. Nolen.
I. De Vergadering wordt te elf uren door den Voorzitter, Dr. G. Kalff, geopend met
eene toespraak, die hierachter (als Bijlage I) wordt uitgegeven.
Op voorstel van het Bestuur wordt de volgorde der
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werkzaamheden in zooverre gewijzigd, dat besloten wordt eerst punt III-VIII en eerst
daarna II te behandelen.
III-IV. De Voorzitter deelt mede, dat de Secretaris tot zijn leedwezen door
ongesteldheid verhinderd is de vergadering bij te wonen en dat de Heer Heeres in
diens plaats voorlezing zal doen van het verslag van den staat der Maatschappij en
van hare belangrijkste lotgevallen en handelingen gedurende het afgeloopen jaar.
Nadat deze voorlezing geschied is brengt de Bibliothecaris verslag uit omtrent den
staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop. Beide verslagen zijn
hierachter gedrukt (Bijlagen III en IV).
V. Namens de Commissie, belast met het nazien van de rekening en verantwoording
van den Penningmeester (zie Bijlage V), bestaande uit de HH. Dr. D.C. Hesseling
en J. de Josselin de Jong, deelt de Heer Hesseling mede, dat alles in de beste orde is
bevonden. De Voorzitter zegt den Penningmeester voor zijn nauwgezet beheer namens
de Vergadering dank, als ook de Commissie voor hare werkzaamheid.
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 Dr. L. Knappert in verkorten vorm voorgelezen. Beide worden hierachter in hun
geheel uitgegeven (Bijlagen VI en VII).
VIII. De Heer Dr. A. Beets maakt den uitslag bekend van de stemming over de te
kiezen 25 gewone en 8 buitenlandsche Leden, volgens besluit der Maandelijksche
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Vergadering van den 5den Mei. De Commissie voor stemopneming, waarin met den
Heer Beets zitting hadden de HH. W. Draaijer, Dr. L. Knappert, Dr. P.C. Molhuysen
en Dr. J.J. Salverda de Grave, heeft uit handen van den Secretaris ontvangen 199
stembiljetten. Gekozen zijn (in alphabetische orde):

Gewone Leden:
Dr. D.H.G. Bellaard te 's-Hertogenbosch.
A.M.J.I. Binnewiertz te 's-Gravenhage.
Mevr. Ina Boudier-Bakker te Amsterdam.
H.H. Breuning te Leiden.
D.A. Brinkerink te Bovenkarspel.
M.J. Brusse te Rotterdam.
E.M. ten Cate te Apeldoorn.
P. Feenstra Jr. te Amsterdam.
Mej. Adèle J. Godoy te Rotterdam.
J.W.G. van Haarst te Groningen.
J. Hellendoorn te Amsterdam.
Dr. A.J. Th. Jonker te Groningen.
G.M. Kam te Nijmegen.
Dr. E.C. van Leersum te Leiden.
Dr. H.C. Muller te Utrecht.
Dr. K.H. de Raaf te Rotterdam.
Mr. N. de Ridder te Leiden.
Mr. J. van Schevichaven te Amsterdam.
Jonkvr. A. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.
L. Simons te Amsterdam.
Mevr. A. Smit Kleine-Fastré te Doorn.
Mr. A.A.H. Struycken te 's-Gravenhage.
L.A. Vogel te Delft.
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Dr. J.J.G. Vürtheim te Utrecht.
M. Wagenvoort te Kaïro.

Buitenlandsche Leden:
Alb. S. Cook te New-Haven.
Ad. Duclos te Brugge.
Alfr. Ipsen te Kopenhagen.
Dr. O. Nachod te Berlijn.
Dr. H. Psilander te Upsala.
Omer Wattez te Doornik.
W.H. James Weale te Londen.
E. Zenuti te Florence.
De Voorzitter betuigt aan de Commissie voor stemopneming dank voor hare
werkzaamheid en schorst hierop voor ongeveer een uur de Vergadering.
Na heropening der Vergadering wordt het woord verleend aan den Heer Dr. J. te
Winkel voor zijne (II) aangekondigde voordracht: ‘De verspreiding van het Frankisch
over de Nederlanden’. Na de voordracht betuigt de Voorzitter onder luide teekenen
van instemming der aanwezigen den Spreker den hartelijken dank der Vergadering
en verzoekt hem zijne voordracht ter uitgave achter de ‘Handelingen’ af te staan. De
Heer Te Winkel heeft daartegen geen bezwaar (zie Bijlage II).
IX-X. Tot leden des Bestuurs in de plaats van de aftredende leden, de HH. Dr. P.J.
Blok en Dr. E.B. Koster, worden met algemeene stemmen benoemd de HH. Dr. L.
Knappert en Dr. H. Brugmans; beide Heeren, ter vergadering aanwezig zijnde,
verklaren de benoeming aan te nemen.
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Daarna wordt, eveneens met algemeene stemmen, als Bibliothecaris herbenoemd de
Heer L.D. Petit. De Voorzitter wenscht de Maatschappij geluk met de herbenoeming
van haren ijverigen Bibliothecaris en maakt van deze gelegenheid gebruik te
herinneren aan het onlangs verschenen eerste gedeelte van het door den Heer Petit
voor de Maatschappij bewerkte belangrijke Repertorium voor Geschiedenis. Hij
dankt hem voor de daaraan bestede zorgen en spreekt de hoop uit dat het hem gegeven
moge worden nog veel in het belang onzer Maatschappij te kunnen doen.
Vervolgens deelt de Voorzitter mede dat de belangrijke Beets-collectie, door den
Heer Dyserinck bij gelegenheid van zijn 70sten verjaardag aan de Maatschappij
geschonken, in een der bovenzalen is tentoongesteld. Hij noodigt de leden uit na
afloop der vergadering daaraan een bezoek te brengen.
Bij de rondvraag bericht de Heer Beets dat hij een brief ontving, van welks inhoud
hij, ofschoon de schrijver hem dit niet heeft verzocht, in de volle vergadering melding
meent te mogen maken. De Heer Johan Winkler, die dit jaar voor de 30ste maal de
jaarvergadering onzer Maatschappij en den daaraan verbonden maaltijd zou hebben
bijgewoond, zonder in al dien tijd ook maar één keer te hebben overgeslagen, is tot
zijn groot leedwezen nu verhinderd te komen; ofschoon ambteloos wordt hij door
ambtsbezigheden in zijne woonplaats gehouden.
De heer Dyserinck dankt voor de woorden die de Voorzitter naar aanleiding van
zijn geschenk tot hem richtte en deelt mede dat hij alsnog in zijn bezit heeft gekregen
den origineelen José van Beets, van 1834, met de teekening van Craeyvanger. Verder
is hem gebleken dat er nog een
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tweede handschrift van de Camera Obscura is bewaard gebleven, nl. het Antwoord
op een brief uit Parijs. Ook dit manuscript is zijn eigendom geworden.
Nadat de heer Offerhaus den Voorzitter namens de aanwezigen dank had betuigd
voor zijne leiding der Vergadering en hem verzocht had zijne openingstoespraak ter
uitgave in de ‘Handelingen’ af te staan, wordt de vergadering door den Voorzitter
gesloten.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

11

Bijlage I. Toespraak van den voorzitter.
Dames en Heeren!
Namens het Bestuur, namens de Leidsche leden onzer Maatschappij, heet ik U allen
welkom. Het verheugt ons dat gij gehoor hebt willen geven aan onze noodiging, want
het is goed dat Leden en Bestuur eener Maatschappij voeling blijven houden; dat er
een dag besta, waarop Uw Bestuur zich komt stellen voor Uw aangezicht om
rekenschap af te leggen van zijne daden, zijn beheer der gelden hem door U
toevertrouwd; een dag waarop gij uwe wenschen kunt kenbaar maken; een dag ook
waarop wij na ‘gewerkt te hebben flink en goed’ niet behoeven te onderzoeken of
‘rauwe boonen inderdaad zoet smaken’.
Daarom, weest welkom! gij trouwe vrienden onzer Maatschappij die hier zelden
of nooit ontbreekt; U zou ik bij Uw 25-jarig jubilé als lid van ‘Letterkunde’ - zoowaar,
een jubilé dat nog niet gevierd is - willen huldigen met een eerepenning, met een
versierde lange pijp of met ‘vrij wijn’ op Uw diner. Welkom! gij anderen die hier
slechts verschijnt als kometen; tracht vaste sterren te worden! Welkom ook gij, die
voor de eerste maal ons verheugt door Uwe tegenwoordigheid!
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Hernieuwt hier oude banden; vooral: knoopt nieuwe aan; komt een volgend jaar
terug, en, mocht onverhoopt deze eerste kennismaking niet ten volle beantwoorden
aan Uwe verwachting, bedenkt dan dat de rechte smaak in letterkunde en
‘Letterkunde’ verkregen wordt slechts door oefening.
De voorname waardigheidsbekleeders onzer Maatschappij: Secretaris,
Bibliothecaris, Penningmeester, de vaste Commissiën staan gereed U mede te deelen,
wat door ons is gedaan in het Vereenigingsjaar dat achter ons ligt. Uit hunne verslagen
moge U blijken, dat wij gewerkt hebben naar de mate onzer gaven en krachten. Ik
wensch niet in hunne rechten te treden door voorloopige mededeelingen over hetgeen
gij beter en vollediger van hen zult vernemen. Bovendien, mij roept een andere taak.
Telken jare als wij hier samenkomen, zijn er van onze leden die ontbreken op het
appèl, heengegaan naar ‘het land van welks grenzen geen reiziger terugkeert’. Die
reizigers naar ‘het ander lant’, zooals men voorheen zeide, komen ons ook nu
herinneren dat wij midden in het leven in den dood staan. Piëteit jegens die
afgestorvenen, dankbaarheid voor hetgeen zij voor onze maatschappij zijn geweest,
vragen - neen, eischen - dat wij met een enkel woord de heugenis aan hen hier
verlevendigen.
Men pleegt het voldoen aan dien eisch ‘een droevige taak’ te noemen. Uw voorzitter
van dit jaar wenscht zich van die geijkte uitdrukking te onthouden. Acht hij het dan
een vroolijke taak? Vroolijk zeker niet; reeds alleen omdat er te veel ernst is in de
gedachte dat zij ons slechts zijn voorgegaan waar wij allen zullen volgen. Doch de
meeste dier sterfgevallen plegen mij te stemmen tot berusting.
Mij wil geen klacht van de lippen, waar ik in den
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geest met U sta bij het graf van ouden van dagen als: Mevrouw Elise van Calcar, de
verdienstelijke opvoedkundige; als Dr. J. Hartog, doorkneed vooral in de kennis
onzer 18de eeuw; als Dr. van Gorkum, indertijd een der voormannen van het
modernisme; de vlijtige Rijks-archivaris Bijleveld en de Oud-Commies bij het
Algemeen Rijks-archief Caland; de wetenschappelijke bouwkundige Gugel, de
journalist en tooneelschrijver Van der Aa; de verdienstelijke vormer van onderwijzers
Leopold; als onze buitenlandsche leden: de archivaris Van Even, de romanschrijver
Snieders, de geschiedkundige De Potter.
Van die allen mag men, met meer of minder recht, getuigen, wat indertijd getuigd
werd van President Garfield:
's Levens wedloop wel bestaan
's Levens dagtaak wel gedaan
's Levens kroon hem niet ontgaan Nu komt rust.

Wat wil men meer voor hen die immers maar menschen zijn geweest? Toch geen
eeuwig leven hierbeneden? Voor wie hun het naast stonden in dit leven, blijft
natuurlijk de droefheid van hun gemis: iemand minder om liefde te geven, iemand
minder van wien men liefde ontvangt. Maar ons die hen hier herdenken als leden
onzer Maatschappij, ons past bovenal dankbaarheid voor hetgeen zij voor die
Maatschappij zijn geweest, hetzij weinig, hetzij veel; ons past, hun voorbeeld ter
harte nemen, waar zij iets goeds of groots hebben verricht.
Eenigszins anders staat de zaak, waar, niet meer jong maar nog niet oud, van ons
heenging eene schrijfster als Mevrouw van Wermeskerken-Junius, die zich onder
den schuilnaam ‘Johanna van Woude’ vele vrienden verwierf; een letterkundige en
geschiedkundige als de directeur
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van het Stedelijk Museum te Amsterdam, Mr. J.E. van Someren Brand, een dier
Amsterdammers die aan Amsterdam's heden achtbaarheid bijzetten door hun liefdevol
onderzoek van Amsterdam's verleden. Hier zou men geneigd zijn te vragen: waarom
reeds nu? Beiden hadden immers nog zooveel kunnen doen? Doch met evenveel
recht mag men gelooven, dat zij niet vóór hun tijd zijn heengegaan; dat beiden hebben
gegeven het beste dat zij anderen te geven hadden. En daarom ben ik geneigd tot
berusting ook zelfs waar ik het verlies herdenk, door onze Maatschappij geleden in
het afsterven van twee uitnemenden onder hare leden: Justus van Maurik en Pieter
Lodewijk Muller. De een: bescheiden priester eener belangelooze wetenschap, koel
van verstand, onbevangen van blik, onpartijdig, die overal slechts waarheid zocht de ander: kinderlijk kunstenaar, warm van hart, scherp van oog, die het hooge noch
bereikte noch bestreefde, maar die door zijne eenvoudige volkskunst de harten van
honderdduizenden onder ons volk heeft gewonnen. Ook zij hebben ons, naar ik meen,
den vollen omvang hunner gaven getoond; en waar de een bezweken is, gebroken
onder den last des levens, waar de ander zacht gescheiden is uit een leven dat hem
al zwaarder begon te vallen, daar moeten wij berusten in hun heengaan, dankbaar
ons herinnerend wat zij ook voor deze Maatschappij zijn geweest.
Was dat veel? Was dat weinig? Geen van beiden behoorde tot de vaste bezoekers
onzer vergaderingen. Trouwens ook onder de overige, door mij herdachte,
afgestorvenen waren vaste sterren zeldzaam. Doch onze Maatschappij telt onder hare
leden zoovelen van dien aard. En toch, ook deze hebben wij noodig. Ik zeg dat niet
zoozeer met het oog op hunne jaarlijksche contributies.
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Want, al zijn die contributies noodig, immers zonder geld leeft Letterkunde niet, en
al waardeeren wij onzen Penningmeester hoogelijk - gij zult met mij eens zijn, dat
het betalen van contributies behoort tot de lagere functies van een lid van
‘Letterkunde’. Doch wij hebben, behalve getrouwe bezoekers onzer vergaderingen
en getrouwe aanzitters op den jaarlijkschen maaltijd, ook vrouwen en mannen noodig
die, al verschijnen zij niet aan de feest- noch aan de vergadertafel, onze Maatschappij
in stand helpen houden, die haar nieuw bloed toevoeren, haar luister verhoogen door
hun lidmaatschap.
Daarom houden wij de gewoonte in stand van ieder jaar nieuwe leden te kiezen,
die de plaatsen der afgestorvenen, zoo al niet altijd vullen, dan toch bezetten. En ook
nu weer - Sint Jan is immers in aantocht - krijgt de oude boom nieuw lot.
Oud is de boom die, ondanks zijne 138 jaren staat in onverzwakte kracht. Aan ons
de taak, te waken dat hij veroudert noch verzwakt.
Door gestadigen toevoer van nieuwe leden waken wij tegen verzwakking. Doch
het lichaam van eene maatschappij als van een mensch kan krachtig zijn, al begint
de geest den slaap des doods langzamerhand in te gaan. Hoe ons dien slaap uit de
oogen te houden? Door waakzaamheid: oog in het zeil te houden en, naar gelang van
wind en stroom, zeil te minderen of bij te zetten. Het zij mij vergund, nu zoetjes aan
het zeil te hijschen, waarin mettertijd een stijve bries moge gaan waaien.
Op eene vorige jaarvergadering is U verteld, hoe de Maatschappij die nu van zich
zelve der Nederlandsche Letterkunde heet, indertijd is ontstaan uit een Leidsch
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‘gezelschap van letterminnaren tot beoeffening der Taal- Dicht- Oudheid- en
Historiekunde.’ Sedert hare geboorte beschouwt zij het beoefenen van die vier
wetenschappen als haar voornaamste doel. Ik zou die vier kunnen vergelijken bij de
vier armen van onzen eerbiedwaardigen boom, indien dat beeld niet wat heel oud
was; bij vier zeilen op één schip - maar welke wetenschap moet dan het groote zeil
voorstellen? bij vier paarden voor een staatsie-karos - is dat niet wat
maskerade-achtig? bij vier klaverbladen op één steel - voor zóóveel geluk moge ons
de schim van Jan Nieuwenhuyzen behoeden. Liever zou ik dit viertal vergelijken bij
vier zusters die goed en liefelijk samenwonen, alsof zij broeders waren. Echter viel
op die liefelijkheid vroeger - wij zijn hier onder ons, Dames en Heeren! - wel eens
wat af te dingen en ook in later tijden was er wel eens oneenigheid. Zuster
Historiekunde kwam oudtijds achteraan, doch heeft gaandeweg Oudheidkunde van
hare plaats verdrongen; bij haar als bij Zuster Taalkunde werd indertijd - ik spreek
niet van het heden - zekere neiging bespeurd om, laat ons zeggen, zich te doen gelden.
Zuster Letterkunde voerde de vlag, doch liet zich binnenshuis wel eens achteraf
zetten. Zuster Oudheidkunde daalde meer en meer af tot de Asschepoester die zij
nog is. Het zij mij vergund, al is mijn hart niet meer vrij, haar vandaag een beetje
het hof te maken. Het hart mijner meesteresse Letterkunde is ruim genoeg om mij
dat te vergunnen.
Indien men de Oudheidkunde voor een oogenblik tegenover de drie overige
wetenschappen plaatst, dan zou men misschien mogen beweren dat zij vooral het
uiterlijk leven der menschheid onderzoekt, terwijl Taal- en Letterkunde zich vooral
met het innerlijk leven bezig houden en de Geschiedenis, die uiterlijk en innerlijk
leven omvat, een
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schakel vormt tusschen deze beide en die eene. Plaatst men de Oudheidkunde
tegenover de Geschiedenis, dan zou men kunnen zeggen, dat de laatste hare aandacht
meer wijdt aan het algemeene, het groote, de wereld en de wereldgebeurtenissen, de
volken op zich zelf in den loop hunner ontwikkeling en in hun onderling verkeer,
aan ontdekkingen en uitvindingen van algemeene beteekenis, aan helden, hervormers,
veroveraars, koningen en andere machthebbers, gansche standen - terwijl de
Oudheidkunde zich bezig houdt met het bijzondere, het kleine, met den mensch
vooral naar het uiterlijke, met zijn huiselijk en maatschappelijk leven, met de
geschiedenis van Jan Alleman en al die andere zonen Jans, die alleen gezamenlijk
iets beteekenen en een karakter vertoonen. Voor de Geschiedenis de wereld - voor
de Oudheidkunde het binnenhuis; voor de eene: de staat en de stad - voor de andere
het dorp en het platteland.
Deze tegenstelling zou op velerlei wijze moeten worden beperkt, aangevuld en
gewijzigd, vóórdat zij geacht kon worden het wezen der beide wetenschappen
eenigszins naar waarheid weer te geven. Doch het ligt natuurlijk niet in mijne
bedoeling, in een korte toespraak als deze iets meer te doen dan het trekken van een
paar lijnen.
Oudheidkunde heeft beter dagen gekend dan zij thans beleeft.
Toen deze Maatschappij werd opgericht, was zij, zoo al niet in gelijke eere met
hare zusters, dan toch zeker slechts weinig haar mindere. Alkemade en Van der
Schelling, le Francq van Berkhey, Koning en Scheltema leverden werk dat niet alleen
voor dien tijd wetenschappelijke waarde had, maar dat - ik zeg het met het oog vooral
op le Francq van Berkhey - ook nu nog zijne
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beteekenis niet heeft verloren. Maar toen omstreeks 1840 dat geslacht optrad dat
nieuw leven bracht in ons volk, kwam die vernieuwing slechts voor een klein deel
aan de ontwikkeling der Oudheidkunde ten goede.
De Vries en Te Winkel, later Kern en Cosijn brachten de studie onzer taal op
nieuwe banen; Jonckbloet, Van Vloten, Alberdingk Thijm, later Verwijs en Ten
Brink brachten nieuw leven in de studie der literatuurgeschiedenis; Bakhuizen van
den Brink, Fruin, Groen van Prinsterer, Moll gaven toonbeelden van
geschiedvorsching of geschiedschrijving - wie deed voor de Oudheidkunde wat elk
hunner deed voor de wetenschap die hem lief was? Van den Bergh was een
verdienstelijk man en zijn Kritisch Woordenboek der Nederlandsche Mythologie
beloofde iets goeds, doch de auteur liet het bij dezen stap op het veld der
Oudheidkunde, leverde ten minste daarna niet veel gewichtigs van dezen aard.
Schotel? Zeker, hij heeft vele en verdienstelijke bijdragen geleverd tot de
Nederlandsche Oudheidkunde. Doch Schotel, een man van zeldzame werkkracht en
groote belezenheid, wist de door hem opgetaste stof niet critisch te toetsen, noch te
schiften, noch te beheerschen. Zijn werk is een baaierd van wetenschap. Hem,
opvolger van de geleerde liefhebbers der 18de eeuw, ontbrak de scheppende kracht
noodig tot den opbouw van een welgeordend geheel. Erfgenaam van de
achttiend'eeuwsche liefhebberende geleerdheid was ook de verdienstelijke Ter Gouw,
die o.a. in zijn werk over De Volksvermaken te zeer verdiept bleek in het bijzondere
om zich tot het algemeene te kunnen verheffen.
Schijnt het U toe, dat ik aan het afbreken ben? Vergeet dan niet dat mijn wensch
is op te bouwen.
Doch al ben ik mijzelven daarvan bewust, des-
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niettemin zie ik in den geest een dreigende schim voor mij verrijzen; het is die van
den Kennemer meistreel. De rotting die indertijd zoo hard neerkwam op de banken
van het Amsterdamsch gymnasium om indruk op de jongens te maken, wijst dreigend
naar de Historische Landschappen, de zes lijvige deelen van Ons Voorgeslacht en
zoo menig ander werk. Ik haast mij volmondig te erkennen, dat deze werken, uit
groote kennis en warme liefde door de dichtende verbeelding opgebouwd, veel gedaan
hebben om bij het groote publiek belangstelling te wekken voor ons volksverleden.
Doch betrouwbare kennis van dat verleden geven zij ons niet. Willen wij die
verkrijgen, dan moeten wij een anderen weg inslaan.
Groote werken zooals Schotel's Oudhollandsch Huisgezin, als Hofdijk's Ons
Voorgeslacht hebben hun nut gedaan door in ruimen kring belangstelling te wekken;
doch willen wij verder komen dan moeten wij opnieuw beginnen en het huis
langzamerhand opbouwen. Een geregeld, stelselmatig onderzoek der deelen moet
voorafgaan, eer wij kunnen denken aan een beschouwing van het geheel.
Werkeloos zijn wij in den laatsten tijd niet geweest: onderscheidene archivarissen
- ik noem slechts den naam van wijlen De Roever en vooral dien van S. Muller Fz.,
- hebben onze kennis door hunne mededeelingen verrijkt; op het veld der volkskunde,
in den engeren zin des woords, zijn in Noord-Nederland o.a. Boekenoogen, Gallée,
Knappert werkzaam; in Zuid-Nederland De Cock, Aug. Gittée en tal van anderen.
Maar het feit dat nog in onze dagen een groot werk over het leven onzer voorouders
kan worden uitgegeven en koopers vinden, bewijst wel, hoe weinig men er nog van
doordrongen is, dat zulke werken vooreerst niet aan de orde moesten komen.
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En dan, al erken ik gaarne dat er te onzent en in Zuid-Nederland vrij wat gedaan
wordt, er valt nog zooveel meer te doen. Vergelijken wij eens, wat en hoe er te onzent
gewerkt wordt met het ‘wat en hoe’ niet alleen in groote landen als Engeland en
Duitschland, maar ook in kleinere als Zweden, dan staan wij te ver achter. Er is bij
ons wel leven, maar niet krachtig genoeg; er is te weinig eenheid in de wijze van
onderzoeken en werken.
Op het oogenblik zijn velerlei verspreide krachten aan het werk; behalve de
bovengenoemde geleerden hebben wij het ‘Oudheidkundig Genootschap’ te
Amsterdam, de ‘Oudheidkundige Bond’, de langnamige ‘Vereeniging tot onderzoek
van Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland’, tal van andere provinciale en
andere genootschappen. Die alle vereenigen? Zooveel Nederlanders onder één hoedje?
Ja, indien dat het ‘wenschhoedeken’ van Fortunatus ware! Maar zelfs de beste
oudheidkenners weten niet waar dat gebleven is. In afwachting dat het teruggevonden
worde, konden wij alvast iets doen. Kan onze Maatschappij tegenover hare
Asschepoester al niet de rol der goede toovergodin spelen, zij kan zich het lot dezer
dochter toch meer aantrekken dan tot dusverre.
Nu ik toch eenmaal aan Fortunatus denk, kom ik er vanzelf toe te wenschen: dat
er, onder leiding en met ondersteuning onzer Maatschappij, een boek werd
samengesteld en uitgegeven, van waar in de toekomst kracht zou kunnen uitgaan.
Wat dat boek zou moeten bevatten? In de eerste plaats eene omschrijving van het
gebied der Oudheidkunde, afgegrensd o.a. naar den kant der geschiedenis van het
oudvaderlandsch recht, van het godsdienstig leven, van de economische ontwikkeling
van ons volk. Voorts eene aanwijzing der voorname deelen en
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onderdeelen van dat gebied. Dan en vooral: een volledige en nauwkeurige opgaaf
van al het wetenswaardige dat over dit deel onzer kennis van het verleden is
geschreven; een repertorium dat omvatten zou ook de tallooze nu in tijdschriften,
jaarboekjes, almanakken en andere publicatiën verspreide, verhandelingen en
mededeelingen, die daar begraven liggen als dood kapitaal. Dat repertorium zou
tevens moeten bevatten een aanwijzing der voorname bronnen, waaruit een nieuwe
stroom van wetenschap zou kunnen vloeien: synodale acta en notulen van kerkeraden,
Grafelijkheids- en Cameraars-rekeningen, kerkelijke en stadsrekeningen, stedelijke
keuren, wetten en verordeningen van bijzondere genootschappen, brieven,
reisverhalen, biografieën die voor dit doel iets beloven - kortom, heel dien rijkdom
van bescheiden dien wij nu nog niet bij benadering kunnen schatten. En nog zouden
wij niet aan het eind van dit deel onzer taak zijn; want men zou de voortbrengselen
der beeldende kunst niet uit het oog mogen verliezen als hulpmiddelen ter
vermeerdering onzer kennis.
Welk een kostbare bron voor onze Oudheidkunde is sedert eenigen tijd, door de
goede zorgen en de kennis van onzen Secretaris en van de firma Sijthoff, geopend
in het Breviarium Grimani. Wat geeft, om maar een enkel voorbeeld te noemen, het
bekende stuk van Pieter Aertsen de Eierdanser ons een aardig kijkje zoowel in de
binnenhuizen als in de vermaken der 16de eeuw. De zeventiend'eeuwsche
genre-schilders en portretschilders, de etsers en graveurs bieden tal van gewichtige
gegevens voor ons doel. Ik herinner slechts aan de kleeding, de dracht van haar en
baard, de binnenhuizen en tuinen, het kinderleven, spelen en vermaken, het verkeer
buitenshuis, o.a. de wijze van groeten, het leven op de hof-
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steden, volksleven en volksgeloof. Over de beide volgende eeuwen ware veel te
zeggen, doch ik moet mij beperken om tijd te vinden voor andere even gewichtige
deelen van ons onderwerp.
De wetenschappen, aan welker beoefening deze Maatschappij zich wijdt, staan in
het teeken van het verleden; doch niet uitsluitend daarin. Niet straffeloos verwaarloost
een taalkundige de levende taal, een literairhistoricus de hedendaagsche literatuur,
een geschiedkundige de geschiedenis die elken dag gemaakt wordt. Zoo is het ook
met den oudheidkundige. Zoo is het met hem misschien in hooger mate dan met de
overigen, want hij vooral ligt terecht of te onrechte onder de verdenking van ‘stoffig’
en muffig te zijn. Daarom moet juist de oudheidkundige - om eene klassiek wordende
uitdrukking te gebruiken - ‘den boer op.’ Menig deel van het verleden wordt ons
eerst recht duidelijk, indien wij het houden naast hetgeen het heden er van bewaard
heeft. Het hedendaagsch leven, vooral dat in kleine steden, dorpen en ten platten
lande, ook in Zuid-Nederland, in Fransch Vlaanderen, in onze koloniën, in Zuid-Afrika
waar onze stam zich nog lang moge handhaven, heeft zooveel bewaard dat, onderzocht
en bekend gemaakt, ten bate der wetenschap zal komen. Doch bij dat onderzoek zijn
leiding en eenheid noodig. Daarom zou ik wenschen, dat onze zeden en gewoonten,
om nu slechts deze te noemen, onderzocht werden zooals men het onze dialecten
gedaan heeft o.a. met behulp van stelselmatige reeksen van vragen. Een
Zuidnederlander, wiens naam als onderzoeker der Oudheidkunde een goeden klank
heeft, Aug. Gittée, ging ons hier reeds voor door de samenstelling van een Vraagboek
tot het zamelen van Vlaamsche Folklore of Volkskunde. Een dergelijk vraagboek zou
misschien
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ook door ons kunnen worden samengesteld. Geen gemakkelijk werk! Dat zal wel
ieder toegeven, ook al bespaart hij den oudheidkundigen de minder vriendelijke
herinnering aan den eenen gek en de zeven wijzen.
Evenals men door onderzoek van de dialecten - de spreker van hedenmiddag zal
het getuigen - er beter en beter in slaagt, de grenzen dier dialecten af te bakenen, aan
te wijzen waar oudtijds Friezen, waar Saksen, waar Franken hebben gewoond, waar
zij een gemengde bevolking hebben gevormd - zoo zou ik wenschen dat wij
onderzochten, wat er eigenaardigs is in het uiterlijk wezen als openbaring van het
innerlijk leven der drie stammen, waaruit ons volk - voorzoover het een Germaansch
volk is - bestaat.
Met een Repertorium en een stelselmatig onderzoek van verleden en heden zouden
wij een goed eind op onzen weg gevorderd zijn. Moet die weg niet leiden naar en
door een Museum, een Nederlandsch volksmuseum?
Waarde Medeleden, over een Museum spreken in Leiden, is netelig. En gij weet,
wie een netel flink aanpakt, dien deert zij niet; wie haar even aanroert, brandt licht
zijn vingers. Tot meer dan aanroeren nu zou ik hier geene gelegenheid hebben.
Misschien zou ik een uwer ergeren en, daar ik, als uw Voorzitter ook hedenmiddag
aan tafel, verantwoordelijk ben - binnen zekere grenzen - voor uwe digestie, zal ik
dit Museum maar laten zweven naast de overige kasteelen in de lucht. Liever blijf
ik op den vasten grond door U ten slotte nog met een enkel woord te wijzen op de
vruchten die de wetenschappelijke beoefening der Oudheidkunde dragen kan voor
hare zusterwetenschappen en voor onze waardeering van het heden.
Voor de etymologie, voor de verklaring der werken van oude schrijvers is
Oudheidkunde onontbeerlijk; dat
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behoeft geen betoog. Ook voor de ontwikkelingsgeschiedenis der literaire kunst is
zij, als deel der beschavingsgeschiedenis, een trouwe hulp; door de
beschavingsgeschiedenis immers leert men den grond kennen waarin de literaire
kunst wortelt. En zal hetgeen men vroeger ‘geschiedenis des vaderlands’ noemde,
in waarheid ‘geschiedenis van het Nederlandsche volk’ mogen heeten, dan zal zij de
hulp der Oudheidkunde bezwaarlijk kunnen missen.
Bedient de Oudheidkunde zich van het heden om het verleden te leeren kennen,
op hare beurt kan zij met hare kennis van het verleden invloed oefenen op het heden.
Sedert Bilderdijk, sedert Da Costa en Groen van Prinsterer bestaat bij een deel
van ons volk zekere neiging om het verleden te verheerlijken ten koste van het heden;
eene neiging die des te sterker is geworden, doordat Potgieter en het overig romantisch
‘Jong Holland’ in dit opzicht ééne lijn trokken met de zoo even genoemde behouders.
Over de oorzaken van den achteruitgang van ons volk dachten zij verschillend: voor
Potgieter was Jan Salie de zondebok, voor Bilderdijk en de zijnen het verval der
rechte leer. Doch over het feit van den achteruitgang waren en bleven sentimentaliteit
en doctrinarisme het eens. Van de sentimentaliteit beginnen wij te bekomen. Meer
moeite zullen wij hebben met het doctrinarisme dat, ééns op het kussen, er vast op
zit; het doctrinarisme kan overwonnen worden slechts door de kracht der waarheid.
Aan den opbouw dier waarheid kan ook Oudheidkunde krachtig medewerken. Moge
het onzer Maatschappij gegeven zijn, in dezen te doen wat zij kan.
Met dien wensch verklaar ik deze 139ste vergadering voor geopend.
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Bijlage II. Voordracht van den heer Dr. J. te Winkel.
De verbreiding der Frankische tongvallen over de Nederlanden.
Van het voorrecht, mij geschonken om in deze algemeene vergadering onzer
Maatschappij U eene bladzijde te mogen voordragen uit het geschiedboek onzer
Nederlandsche tongvallen, mag ik geen misbruik maken door te veel van Uwe
gewaardeerde aandacht te vragen. Ik moest mij derhalve reeds bij de keus van mijn
onderwerp beperken en zal dat nog meer moeten doen bij de behandeling er van. Het
eigenlijk Saksisch en Friesch zal ik geheel buiten beschouwing moeten laten, om
mij te bepalen tot het Nederfrankisch, waarvan de Westelijke tongvallen voor ons
ook het meest van belang zijn, omdat daaruit onze Nederlandsche schrijftaal en,
onder bemiddeling van deze, ook onze algemeene beschaafde spreektaal is
voortgekomen.
Toch kunt Gij zelfs van die Nederfrankische tongvallen geene ook maar eenigszins
voldoende beschrijving van mij verwachten in den beperkten tijd, dien ik tot mijne
beschikking mag nemen. Mijn doel zal zijn, U beknopt mede te deelen, hoe ik mij
de verbreiding van het Nederfrankisch over het grootste deel van Nederland voorstel.
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Natuurlijk berust die voorstelling niet, of ten minste maar zeer ten deele, op fantasie,
doch mijn bestek verbiedt mij weder al de bewijsgronden aan te voeren, die juist
eerst met elkaar bewijskracht krijgen, en zoo zie ik mij dan gedwongen een beroep
te doen op uw goed vertrouwen, nu ik u alleen de uitkomsten van mijn onderzoek
kan meedeelen en u niet tegelijk de geschiedenis van dat onderzoek voor oogen kan
stellen1.

I.
Tegenover de Friezen, die in zekeren zin de autochthonen van Noord- en
Noordwest-Nederland mogen genoemd worden, omdat wij geene oudere bewoners
van de door hen reeds in Caesar's tijd ingenomen streken kennen, zijn de
Nederfranken, evenals de Nedersaksen, aankomelingen, die eerst in den historischen
tijd optreden en hier dus hunne taal hebben gebracht en verbreid. Kenden wij de taal,
die zij spraken op het oogenblik dat zij ons land binnendrongen, dan zouden wij vrij
wat gemakkelijker dan nu kunnen bepalen, wat Frankische tongvallen zijn, want wij
hadden dan slechts de streekspraken van ons land aan dat oude Frankisch te toetsen.
Ongelukkig weten wij van die oude taal volstrekt niets, want de ons door Latijnsche
schrijvers meegedeelde eigennamen zijn voor de eigenlijke dialectkennis al te
onbetrouwbare gegevens, en zoo zijn wij dan gedwongen om voorloopig van deze
veronderstelling uit te gaan: alle tong-

1

Bij den druk van deze voordracht kon ik hier en daar iets aanvullen, in 't bijzonder over de
Zuidelijke Nederlanden, en in aanteekeningen naar de bronnen voor de meegedeelde
historische feiten verwijzen, doch overigens gevoelde ik geene vrijheid de voordracht tot
eene breede verhandeling om te werken.
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vallen van ons land, die niet Friesch zijn of niet beantwoorden aan de kenmerken,
die wij voor het Saksisch aannemen, zijn Frankische tongvallen.
Wij zien dus de mogelijkheid over het hoofd, dat hier nog andere Germanen dan
Friezen, Saksen en Franken zouden hebben gewoond. Is dat voorzichtig? Het komt
mij voor, dat het niet al te onvoorzichtig is, mits men den naam ‘Franken’ in die
ruime beteekenis opvat, die het woord toelaat. Tegenwoordig wordt terecht algemeen
aangenomen, dat onder Franken niet een bepaalde volksstam wordt verstaan, maar
een volkenbond, waartoe allerlei Germaansche stammen behoorden, die zich van
andere Germanen misschien alleen kenmerkend onderscheidden door den aard van
hun strijdwapen, evenals de Saksen, die genoemd werden naar hun kort zwaard of
sahso. De Franken nu voerden, althans in den tijd van Koning Clovis1, de francisca,
eene soort van ‘bipennis’ of dubbelbijl, die ik liefst voor het prototype van de latere
hellebaard zou willen houden en die zich kan ontwikkeld hebben uit de speer der
oude Germanen, waarvan Tacitus den Germaanschen naam framea opgeeft: een
woord, dat met k-suffix en gutturaliseering der m onder den invloed der k een naam
als franco kon opleveren, waarnaar de Franken dan kunnen genoemd zijn.
Hoe dit nu wezen moge, zeker is het, dat de Germaansche volken, die omstreeks
het jaar 280 n. Chr. het

1

Zie Liber Historiae C. 17: ‘Tunc rex projecit in directum a se bipennem suam, quod est
francisca’. In 't Ags. bestaat franca, in 't Onr. frakke in de beteekenis van ‘werpspiets’. In
den bekenden versregel van Ermoldus Nigellus (I, 344): ‘Francus habet nomen a feritate
sua’, waarin wij ‘feritas’ het best met ‘fierheid’ vertalen, heeft de adjectievisch gebruikte
volksnaam reeds dezelfde beteekenis aan het volkskarakter ontleend, als wij er nog aan
toekennen, wanneer wij van ‘frank en vrij’ spreken.
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eerst onder den naam Franken vermeld worden1, vóór dien tijd reeds lang onder
andere namen zullen zijn opgetreden. Zeer waarschijnlijk is het bovendien, dat de
aan hen verwante Nederlandsche Germanen sedert 280 zich bij hen zullen aangesloten
en den naam van hen zullen overgenomen hebben. Voor wat lateren tijd mag men
dan in ons land en in Zuid-Nederland als Frank beschouwen iederen Germaan, die
in de periode der Merowingen en eerste Karolingen deel uitmaakte van den
Frankischen staat en niet als Fries of Saks daar vijandig tegenover stond.
Nu weten wij, dat in dien tijd het Frankische rijk, naar eene ruwe grensbepaling,
bestond uit de Zuidelijke Nederlanden (misschien zonder West-Vlaanderen), uit
Limburg en Noord-Brabant, het Westen van Gelderland tot aan de IJsel en het Oosten
van Utrecht tot aan de Eem of misschien nog iets verder, tot aan de Vecht. Westelijk
van de Franken heerschten toen Friezen, Oostelijk Saksen. Daarmee is natuurlijk
niet gezegd, dat de Friezen altijd de streken zouden hebben ingenomen, die zij toen
in hunne macht hadden, en dat de Saksen nooit over de IJsel getrokken zouden zijn.
Ten Zuiden van den Rijn hebben deze laatsten zich zeker in zóó groote drommen
over de IJsel gevestigd, dat ik de taal van De Lijmers, De Overbetuwe, het rijk van
Nijmegen, het land van Kuik en Noord-Limburg tot Sevenum ongeveer niet zuiver
Frankisch zou durven noemen, maar liever als gemengd Frankisch-Saksisch zou
willen aanduiden. Ten Noorden van den Rijn in het Oosten der Veluwe tot even
Westelijk van Apeldoorn is de taal zelfs meer Saksisch dan Frankisch

1

Afgezien van de vermelding van Frangones bij Cicero, Ep. ad Atticum XIV, 10. Als Frangi
komt de naam o.a. voor bij Procopius I, 11 vlg.
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gekleurd, en langs IJsel en Rijn aan den Veluwezoom van Voorst af tot bij de grenzen
van Utrecht gaan Frankisch en Saksisch zóó geleidelijk in elkaar over, dat van zuiver
Frankisch ook dáár geene sprake kan zijn.
Ongetwijfeld zijn de Saksen ook meermalen langs den rechter Rijnoever nog veel
Westelijker voortgetrokken tot aan de Noordzeekust, waar het dorp Sassenheim nog
altijd hun naam bewaart; doch ten opzichte van die tochten, waaraan ook de Quaden
deelnamen en de Warnen, die met de Anglen verwant waren en van wie wij nog niet
juist kunnen uitmaken, tot welken stam (Saksen, Friezen of Denen) zij behoorden,
heerscht nog zooveel onzekerheid en zou dus zooveel moeten worden opgemerkt,
dat ik mij nu geheel moet onthouden daarvan te spreken. Misschien hebben de Saksen
daar eenige sporen van hun tongval achtergelaten (bv. in het Gooi), maar totnogtoe
is het mij niet gelukt, ze er met zekerheid te kunnen aanwijzen.
De vraag is nu, of de tongvallen, die binnen de grenzen van het voormalig
Frankenrijk heerschten, zóó nauw aan elkaar verwant zijn tegenover Friesch en
Saksisch, dat wij het recht hebben er eene taaleenheid in te zien en dus ook in dien
zin van Frankische tongvallen mogen spreken. A priori behoeft dat nog niet te volgen
uit hetgeen wij van de Franken weten. Integendeel, de volken, waaruit de Frankenbond
bestond, kunnen reeds bij hun binnendringen in ons land zeer verschillende tongvallen
hebben gesproken. Waarschijnlijk evenwel acht ik dat niet, al ware het alleen reeds,
omdat groote taalverschillen aan de eenheid en dus ook aan de kracht van den bond
te veel afbreuk zouden hebben gedaan in een tijd, waarin aan taaleenheid nog meer
waarde gehecht werd dan tegenwoordig gebeurt, daar er een zekere graad van
beschaving
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voor vereischt wordt om afwijkend taalgebruik niet ergerlijk of belachelijk te vinden.
Bovendien, spontane taalevolutie werkt uiterst langzaam: hare snelheid mag
evenredig genoemd worden met de snelheid der geestelijke ontwikkeling, die meestal
afhankelijk is van den bevruchtenden invloed eener vreemde hoogere beschaving.
Toen de Germanen met de Romeinen in aanraking kwamen, werd het peil hunner
beschaving in korten tijd veel meer verhoogd, dan gedurende eeuwen van afzondering
had kunnen gebeuren. Zoo kan dan de taal der Frankische volken eeuwenlang
onveranderd gebleven zijn vóór zij in de derde eeuw hier binnendrongen en met eene
andere hoogere beschaving in aanraking kwamen.
In hoever dat Frankisch toen van het Saksisch verschilde, is moeielijk meer uit te
maken, want ook dat Saksisch kennen wij eigenlijk niet; doch het komt mij het
waarschijnlijkst voor, dat het sterk zal geleken hebben op hetgeen wij als het
Angelsaksisch van Wessex kennen uit wat jongeren tijd, en dat hetgeen nu
Oudsaksisch wordt genoemd inderdaad niet anders is dan eene mengeltaal, namelijk
de hier wat meer, daar wat minder Saksisch gekleurde taal van de oude, met de
Franken verwante, bewoners der streken, die door de Saksen overheerscht werden.
Zoo verklaren wij ook het best de door sommigen als Angelsaksisch, door anderen
als Friesch opgevatte taaleigenaardigheden in sommige handschriften naast het feit
dat er onder de Oudsaksische glossen en zelfs onder de kleinere samenhangende
geschriften ook voorkomen, die zóó sterk op het Frankisch gelijken, dat men
nauwelijks kan uitmaken, of zij Saksisch dan wel Frankisch moeten genoemd worden.
Zelfs nu nog zijn de kenmerken, waaraan wij het
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Saksisch tegenover het Frankisch in het algemeen herkennen, zóó gering, dat, was
de vestiging eener afdeeling van den Saksenbond ook in ons land ons niet bekend,
niemand zou aarzelen, deze Saksische tongvallen als eene afzonderlijke groep onder
de Frankische op te nemen. Voor ons land wordt, zooals men weet, als het zekerste
kenmerk van het Saksisch aangenomen, dat daarin de persoonsvormen van het
meervoud in den tegenwoordigen tijd der aantoonende wijs op t uitgaan en in het
Frankisch op e(n), t, e(n); dat men dus in het Saksisch b.v. zegt: ik lève, doe lefst,
hi-j left, wi-j left, i-j left, zi-j left, tegenover het middeleeuwsch Frankisch: ic leve,
du leefs(t), hi leeft, wi leven, gi leeft, si leven, en het tegenwoordig Frankisch: ik leef,
hij, gij leeft, wij, zij leve(n). Reeds het Oudsaksisch onderscheidt zich door de zachte
dentale spirant der drie personen in 't meervoud van het ons uit een paar eeuwen later
overgeleverde Oudoostnederfrankisch (met n, t, nt als persoonsuitgangen van 't
meervoud) en toont zich daardoor tevens verwant met het Angelsaksisch-Friesch,
waarin men ook de dentale spirant als meervoudsuitgang van het Praesens Indicativi
aantreft. Het hedendaagsch Friesch heeft, evenals het Engelsch, die th weder
geapocopeerd en alleen de daaraan voorafgaande, maar nu onduidelijk geworden
vocaal overgehouden, zoodat nu in sommige Friso-Frankische dialecten wij, jij, zij
leve wordt gezegd tegenover wij, zij leve(n), maar gij leeft in het Frankisch.
Geven die persoonsvormen ons dus een houvast voor de onderscheiding van
Saksisch, Friesch en Frankisch in ons eigen land, in Duitschland heeft men er niet
genoeg aan, omdat daar ook tongvallen gesproken worden, die als Saksisch mogen
worden beschouwd, maar die de persoonsuitgangen van het Frankisch hebben, en
wel ten
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Oosten van de Elbe, met name in de Altmark en de mark Brandenburg, maar ook in
Pommeren en West-Pruisen tot aan de Weichsel toe1. Daarom moest dan ook wel in
Duitschland een ander criterium ter onderscheiding van Saksisch en Frankisch worden
aangenomen, en wel dit, dat het Saksisch ook in het Praeteritum van den Indicativus
den umlaut vertoont, die aan het Praeteritum van den Conjunctivus alleen klankwettig
toekomt, en dat in het Saksisch de adjectieven in den Datief Sing. van het vrouwelijk
den zwakken vorm bewaard hebben, dien de Nederfranken hebben verloren; maar
men ziet, beide criteria zijn van jongeren datum en klimmen zelfs niet tot de periode
der Oudsaksische letterkunde op.
Gaan wij van de veronderstelling uit, dat de tongvallen der Franken toen deze zich
over ons land verbreidden, maar nauwelijks in enkele opzichten van elkaar zullen
verschild hebben, dan moeten die nu inderdaad tamelijk ver van elkaar afwijkende
Frankische tongvallen in ons land zelf zoo gedifferentiëerd zijn: en daartoe was ook
gereede aanleiding. De Franken vonden ons land niet als eene onbewoonde woestenij,
waarin zij zich als de eenige bewoners konden vestigen. In dat geval alleen zou hunne
taal overal dezelfde hebben kunnen blijven. Zij vonden hier verschillende
cultuurtoestanden bij de bewoners, die zij niet of slechts ten deele verdreven,

1

Overigens moet worden opgemerkt, dat in die streken de Saksische tongval zeer sterk
vermengd is met het Nederfrankisch der massa's Hollanders en Vlamingen, die daar (o.a.
blijkens Helmoldus Chronica Slavorum I 88) sedert 1157 en vooral in de 13de eeuw, maar
ook later nog, talrijke koloniën stichtten. Van de stad Holland, in ‘'t vette lant van Pruissen,
daer uit het Poolsch gebergt de Wijsselstroom komt ruisschen’ (Vondel's Gijsbreght vs. 1857
vlg.), heet het in 1297: ‘quam secundum primos locatores, qui de Hollandia venerant, Holland
appellavimus’. Voor den invloed van hun Nederfrankisch op het Saksisch van die streken
zie men Otto Bremer, Paul's Grundriss III2 p. 894-901.
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maar die zij hier tot slaven maakten, ginds op voet van gelijkheid naast zich lieten
leven. Langs de Maas in Limburg, langs Rijn en Waal in het rijk van Nijmegen en
het eiland der Bataven had de Romeinsche beschaving reeds groote vorderingen
gemaakt. Ook in Noord-Brabant had deze zich, althans hier en daar, doen gelden.
Daarentegen waren de streken ten Noorden van den Rijn, evenals Zeeland, veel meer
buiten dien invloed gebleven. Dat moet reeds taalsplitsing onder de Germaansche
bewoners van ons land tengevolge gehad hebben vóór de invallen der Franken.

II.
Bovendien woonden hier niet alleen Germanen. Er woonden, vooral ten Zuiden van
den Moerdijk, ook andere volken, die in de derde eeuw nog eene geheel andere taal
spraken, althans vroeger gesproken hadden: de Kelten of Belgen. De weinige, niet
altijd even duidelijke, aanwijzingen, die wij bij de oude schrijvers van hunne
woonplaatsen vinden, moeten nu in overeenstemming gebracht worden met de
uitkomsten der ethnologische onderzoekingen naar de stamverscheidenheid der
Nederlanders, zooals b.v. die van Dr. Bolk, die onlangs een onderzoek instelde naar
de kleur van huid, haar en oogen der bewoners van ons land1 en dat, naar wij hopen,
ook zal aanvullen door meer algemeene onderzoekingen, dan nu reeds geschied zijn,
naar verschil in lichaamsbouw en schedelvorm.
Neemt men aan, zooals gewettigd schijnt, dat Ger-

1

Zie L. Bolk, De verspreiding van het blondine en brunette type in ons land in ‘Verslagen
van de Wis- en Natuurk. Afd. der Kon. Akad. van Wetenschappen 1904, bl. 914-926.
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maansche talen het eerst gesproken zijn door het zoogenaamde Teutoonsche ras met
langwerpigen schedel, blond haar en blauwe oogen, en dat die Nederlanders, die
donker haar, bruine oogen en korteren ronden schedel en in den regel ook geringere
lengte hebben, behooren tot het zoogenaamde, in geheel Midden-Europa gevestigde,
Alpineras, dan moet daaruit volgen, dat die nakomelingen van Alpinen, welke nu
vooral ten Zuiden van den Moerdijk - ook in Zeeland - maar verder ook in niet gering
aantal benoorden den Moerdijk (met name in het Westen van Zuid-Holland en in de
duinstreek van Noord-Holland) ons land bewonen en wier aantal afneemt naarmate
wij Noordelijker en Noordoostelijker komen, eenmaal hunne eigen taal hebben
prijsgegeven voor het Germaansch.
Die Alpinen vereenzelvigen wij voorloopig stilzwijgend met de Kelten of Galliërs
der oude schrijvers; doch wij moeten erkennen, dat de historische berichten aangaande
dit volk uiterst verward zijn en elkaar maar al te dikwijls tegenspreken, en dat verschil
van meening bij de geschiedvorschers over hetgeen men onder Kelten of Galliërs te
verstaan heeft dus zeer verklaarbaar is. Linguisten daarentegen zijn het vrij wel eens
over hetgeen wij als Keltische taalgroep te beschouwen hebben. Tot die groep van
onderling naverwante talen rekent men met volkomen recht de talen van Ierland, de
Schotsche Hooglanden, Wales en Fransch Bretagne, en met genoegzame zekerheid
mag men - op grond van de weinige, maar toch in voldoend aantal overgeleverde
woorden, vooral persoons- en plaatsnamen - aannemen, dat met die talen zeer nauw
verwant waren de taal van de Galliërs in Frankrijk en verder van al die volken, die
door de Grieksche en Latijnsche geschiedschrijvers óf Galliërs
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óf Kelten worden genoemd. Zelfs de verwantschap van die Gallische talen met de
oude taal der bewoners van Groot-Brittanje was bij de Ouden niet geheel onbekend1.
Zij nu, die op het oogenblik nog Keltisch spreken, zijn donkerharig en behooren
tot het Alpineras, terwijl overal waar de oude schrijvers Galliërs of Kelten plaatsen,
nu menschen wonen, die tot dat Alpineras behooren. Tegenstrijdigheid bestaat hier
niet, en wisten wij niets meer dan dat, dan zouden wij tot het besluit moeten komen:
het donkerharige Alpineras is het ras, dat Keltisch sprak of m.a.w. Alpinen en Kelten
zijn twee verschillende namen voor één en hetzelfde volk.
Maar nu komt de moeielijkheid. Wel stemmen de Romeinsche schrijvers2 onderling
overeen door Kelten en Galliërs te vereenzelvigen en deze nauwkeurig van de
Germanen te onderscheiden, maar de Grieksche schrijvers geven andere, met elkaar
strijdige, voorstellingen. De een3 spreekt wel afzonderlijk van Germanen en Galaten
(waaronder hij ook de Britten opneemt) en vereenzelvigt de laatsten wel met de
Kelten, maar acht toch Kelten en Germanen nauw verwant; de ander4 kent den naam
Kelten alleen toe aan de meest Zuidwestelijk wonende Galaten; een derde5 zegt, dat
Galliërs en Galaten hetzelfde is, maar dat de bewoners van de beide Rijnoevers Kelten
heeten en dat de Germanen

1
2

3
4
5

Zie Tacitus, Agricola 11.
Zie Caesar, De bello Gallico I 1, II 4, VI 11-24; Plinius, Hist. Nat. IV 31; Pomponius Mela,
De situ orbis III 2, 6; Tacitus, Germania 28, 43. Ook Ptolemaeus, Geogr. II 2, spreekt van
Gallië als Kelto-Galatia.
Strabo, Geogr. IV 4, VII 1.
Diodorus Siculus, V 32.
Dio Cassius C. 39; vgl. C. 53. Ook worden de Kimbren, die toch wel Germanen waren, door
de Grieken dikwijls Kelten geheeten.
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daartoe behooren; een vierde eindelijk1 vat Galliërs en Germanen onder den
algemeenen naam van Kelten samen.
Nu is het zeer gemakkelijk te zeggen: slechts ééne van al deze voorstellingen is
juist, en zich dan, op bepaalde gronden, voor deze of gene voorstelling te verklaren,
en de overige eenvoudig te verwerpen als onbetrouwbaar en afkomstig van
geschiedschrijvers, die niet voldoende bekend waren met datgene waarover zij
schreven; maar voorzichtiger dunkt het mij, te beginnen met de betrouwbaarheid van
al die schrijvers te veronderstellen en dan naar een middel te zoeken om hunne
onderlinge tegenspraak uit den weg te ruimen of althans te verklaren. En dat middel
doen zij ons zelf aan de hand. Wanneer zij de Kelten beschrijven, noemen zij ze
groot van lichaam en kennen zij hun blond (of rossig) haar en blauwe oogen toe2; in
blondheid van haren verschilden zij niet van de Germanen, maar deden zij slechts
voor hen onder, heet het in deze verzen:
‘Flava per ingentes surgit Germania partus,
Gallia vicino minus est infecta rubore’3.

Zelfs onder de Britsche Kelten, die nu alle donkerharig zijn, noemen zij één bepaalden
Keltischen stam, de Caledoniërs, groote blonde menschen4. Op de meerdere of mindere
rondheid van den schedel letten Romeinen en Grieken te minder, omdat de groote
lichaamsgestalte en de blondheid der haren voor hen, die zelf klein en donker waren,
reeds zóó opmerkelijk waren, dat zij de menschen niet behoefden te onderscheiden
in langhoofden

1
2
3
4

Dionysius Halicarnassensis, Ant. Rom. XIV.
Strabo, Geogr. VII 1.
Manilius, Astronomicôn IV vs. 713 vlg. Voor opgemerkt verschil in haarkleur zie men echter
Suetonius, Caligula 47.
Tacitus, Agricola 11.
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en rondhoofden, maar konden volstaan met ze groot of klein, blond of zwart te
noemen. Zij kwamen er zoo van zelf toe, óf de Kelten stamgenooten te noemen van
de Germanen en ze zoo te onderscheiden van de kleinere donkere Galliërs óf, indien
zij wisten, dat de Kelten ook tot de Galliërs gerekend werden, op die Galliërs toe te
passen, wat eigenlijk alleen van de Kelten gold.
Andere Romeinen echter, zooals b.v. Caesar, waren wat nader in aanraking
gekomen met Kelten en Germanen en hadden een kenmerkend onderscheid tusschen
beiden waargenomen, dat hun volstrekt verhinderde, ze met elkaar te verwarren: het
taalverschil. Germanen toch spraken eene andere taal dan de Kelten en de taal der
Kelten stemde overeen met die der Galliërs1. Op dien grond dan noemden deze
schrijvers de Kelten en Galliërs één tegenover de Germanen.
Welke gevolgtrekking mogen wij daaruit nu maken? Naar het mij voorkomt, deze:
de zwarte Britten en Galliërs waren al sinds lang door een gedeelte der Kelten
onderworpen en hadden, evenals alle verdere Alpinen, de Keltische taal aangenomen.
Onder hen leefden nog hier en daar onvermengde blonde Kelten, maar de meeste
waren reeds onder de massa der Alpinen als kleine minderheid opgenomen; en verder
waren er ook nog geheel onvermengde Kelten in Noord-Duitschland en, naar wij uit
den schedelvorm mogen afleiden, ook bv. in Drente en Overijsel. De groote blonde
Kelten nu waren - zooals ook uit hunne taal blijkt - geene Germanen, maar toch
nauwer aan deze verwant, dan aan de Gallo-Alpinen. Zij zullen zich ethnologisch
het meest kenmerkend van

1

Zie Caesar, De bello Gallico I 47, Suetonius, Caligula 47, Tacitus, Germania 43.
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de langhoofdige Germanen of Teutonen onderscheiden hebben door hunne ronde
schedels, die in zóó groot aantal zoowel in de oude graven als bij de tegenwoordige
blonde bevolking worden aangetroffen, dat wij daardoor geplaatst worden voor het
dilemma óf de dolichokephalie als kenmerk van het Teutoonsche ras te loochenen
óf naast dat blonde Teutoonsche ras nog een tweede blond ras aan te nemen met
ronden schedel, het Keltische; en met dat laatste blijven wij, meen ik, het meest in
overeenstemming met de historische en linguistische feiten.
Is deze hypothese juist, dan zouden, wat in ons land Keltische stammen mogen
genoemd worden, te onderscheiden zijn in twee soorten: linguistisch in zwarte en
blonde Kelten en ethnologisch in Alpinen en Kelten, die wel eenmaal verschillende
talen moeten gesproken hebben, maar die toch bij het begin van onze jaartelling
beiden reeds Keltisch spraken en later die taal weer hebben prijsgegeven voor het
hun opgedrongen Germaansch1.
Zij hebben dat Germaansch dan echter niet volkomen juist kunnen overnemen,
want zelfs aan hen, die eene vreemde taal stelselmatig onder goede leiding aanleeren,
gelukt dat maar uiterst zelden. Hoeveel te minder moest dat dan wel gelukken aan
geheele bevolkingen, die de taal hunner overwinnaars alleen aanleerden voorzoover
het noodig was, om er zich verstaanbaar in te kunnen maken, indien zij er althans
niet prijs op stelden, zooals bv. de Treveri en Nervii2, om voor echte Germanen door
te gaan. Vandaar dan ook, dat het hier sedert de derde eeuw ingevoerde Frankisch
wel moest gaan ver-

1
2

Vgl. hiermee ook de beschouwing, gegeven door D. Lubach, De bewoners van Nederland,
Haarlem 1863, bl. 166-171, 199-202.
Zie Tacitus, Germania 28.
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schillen in de verschillende streken naar gelang van de meerdere of mindere
beschaving der vroegere bewoners, naar gelang van de verschillende verhoudingen,
waarin overwinnaars en overwonnenen tot elkaar waren komen te staan, en vooral
ook naar gelang van de rassen, waartoe die vroegere bewoners behoorden.
Tusschen de Frankische tongvallen bestaat dus niet een geleidelijk verschil, te
verklaren uit de verschillende richtingen, die de taalontwikkeling onder de Franken
zelf heeft kunnen nemen, maar een verschil, plotseling ontstaan bij het overnemen
van het Frankisch door van te voren reeds onderling zeer verschillend sprekende
stammen. In het tegenwoordige Frankisch vinden wij dus niet het Frankisch der derde
eeuw terug, zooals wij in den man van vijftig jaar den jongeling van achttien
terugvinden, maar zooals wij in den zoon den vader herleefd zien en hem ook kunnen
herleefd zien in twee van elkaar zeer verschillende zoons uit twee huwelijken.
Die taaloverneming nu kon meer of minder spoedig, meer of minder volledig
plaats hebben. Geschiedde zij zóó langzaam en zóó weinig volledig, dat wij zelfs nu
nog in staat zijn de overgenomen elementen van de oorspronkelijke te scheiden, dan
spreken wij van taalvermenging, en de grens tusschen deze en de eigenlijke
taaloverneming zal uit den aard der zaak altijd eenigszins willekeurig moeten
getrokken worden. Vandaar dan ook, dat wij zullen moeten spreken van zuiver
Frankisch, d.i. vrij volledig en spoedig van de Franken in gewijzigden vorm
overgenomen tongvallen, en van mengeldialecten, waarin de Frankische bestanddeelen
alleen meer of minder op den voorgrond treden.
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III.
Van hetgeen ik zuiver Frankische tongvallen zou willen noemen neem ik drie typen
aan, waaraan ik den naam wensch te geven van Chamavisch, Ripuarisch en Salisch
of, wil men liever, van Veluwsch, Limburgsch en Brabantsch. Lang ben ik geneigd
geweest, ook nog een vierde type aan te nemen: het Bataafsch of West-Zuidhollandsch
en Kennemerlandsch; doch langzamerhand ben ik gaan twijfelen, of er in den tongval
van West-Zuidholland en Kennemerland nog wel één kenmerk viel aan te wijzen,
dat hem van het Chamavisch of Salisch onderscheidde en niet als Friesch kon
verklaard worden, waarbij dan nog de overweging kwam of in dezen onloochenbaar
Frankischen tongval toch ook het Friesch element niet duidelijk genoeg uitkomt, om
er niet liever een gemengden dan een zuiveren tongval in te zien.
Het eenige wat dit Bataafsch-Hollandsch op het oogenblik van alle andere
tongvallen onderscheidt, is dat de oorspr. lange â (uit Germ. ae) er als vrij zuivere
a wordt uitgesproken, zooals onder de Westgermanen alleen in Midden- en
Zuid-Duitschland wordt gedaan, bv. ook in het Frankische Hessen, het oude land der
Chatti, dat nog tot heden toe naar dezen volksstam heet. Vandaar nu zijn, zooals
Tacitus ons vertelt1 en alle schoolboekjes herhalen, de Bataven den Rijn komen
afzakken naar het door hen beroemd geworden en nog gedeeltelijk naar hen genoemde
eiland: Over- en Neder-Betuwe, en de Westelijke helft van dat eiland, namelijk
Zuid-Holland tusschen Oude Maas en Ouden Rijn. Naar den naam te oordeelen,
zullen ook de Chattuarii of Hattuarii, die zich Zuidelijk

1

Tacitus, Historiae IV 12, Germania 29. Vgl. voor de topographie van dat eiland ook Tacitus,
Annales II 6 en Caesar, De bello Gallico lV 10 en Plinius, Hist. Nat. IV 29.
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tusschen Maas en Rijn (dus in Kleefsland en het Noordoosten van Limburg) bij de
Bataven aansloten1, aan deze zonen der Chatti verwant zijn geweest. Het eerst worden
zij vermeld2 als met de Canninefaten en Bructeren door Tiberius in 8 v. Chr. en eerst
veel later3 (in 360) weder, als in het Kleefsch-Bergsche door Julianus verslagen; maar
omstreeks 520, onder de Merowingen, woonden zij er nog, en de herinnering aan
hen leefde zelfs nog voort in het Beowulfslied4, waarin de Hetware de kloeke
medestrijders der Franken tegen de Denen worden genoemd. In de 8ste eeuw werd
hun land door de Saksen verwoest5 en in het midden van de 9de eeuw is er zelfs sprake
van een comitatus Hattuaria of pagus Hattuariensis. Dat de reeds door Plinius en
Tacitus6 vermelde Gugerni, wier naam nog in dien van het stadje Goch schijnt voort
te leven, een onderdeel van deze Hattuarii zullen hebben uitgemaakt, is waarschijnlijk.
Met hen zullen ook wel vrij wat Sugambri vermengd zijn geweest. Caesar trof deze
aan de overzijde van den Rijn,

1

2
3
4

5
6

Daar was in elk geval hunne gouw in de 9de eeuw. Dat zij, zooals sommigen, bv. Otto Bremer,
Paul's Grundriss III2 p. 880, 893, willen, vroeger op De Veluwe zouden gewoond hebben,
acht ik onwaarschijnlijk en in elk geval niet te verdedigen op grond van de onduidelijke
aanwijzing op de Peutingerkaart en de kaart van Julius Honorius, waar dan voor Chptnvarii
gelezen moet worden Chattuarii.
Door Velleius Paterculus II 105, als Attuarii; vgl. ook Strabo, Geogr. VII 1, p. 291 vlg., die
ze in de buurt der Sugambri en Bructeri plaatst.
Door Ammianus Marcellinus XX 10.
Zie Beowulf vs. 2364, 2917, te vergelijken met het verhaal van den strijd bij Gregorius van
Tours III 3 en in de Gesta Regum Francorum 19. Ook in den Ags. Wîdsîdh 33 worden zij
als Haetwere vermeld.
Annales St. Amandi C. 6 (bij Pertz, Monumenta I p. 6, 7, 323).
Plinius, Hist. Nat. IV 31, waar in deze volgorde genoemd worden: ‘Ubii, Colonia
Agrippinensis, Gugerni, Batavi’, en vgl. Tacitus, Historiae V 16, 18: ‘Batavi Gugernique’.
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tusschen Lippe en Roer aan1; maar zestig jaar later woonden zij daar niet meer en
waren toen, voor zoover zij niet uitgeroeid waren, naar den linker Rijnoever in Gallië,
dus in de buurt der Gugerni en Hattuarii, overgeplaatst2.
Een deel van het eiland der Bataven werd bewoond door de Canninefaten of
Cannenefaten [op eene inscriptie ook Cannanefaten geheeten]. Met de Bataven
worden zij steeds, met de Friezen soms in één adem genoemd3 en daarom meent men
terecht hunne woonplaatsen te mogen veronderstellen tusschen die der Bataven en
Friezen in, dus in de Noordwestelijke duinstreek van Zuid-Holland, vanwaar zij zich
blijkbaar verder langs de Noordzeekust in Noord-Holland hebben uitgebreid over
Kennemerland, de oude gouw Kinhem, die hun naam wel alleen in schijn bewaard
heeft (want Can en Kin verschillen van klinker), maar waarvan de bevolking zich
nog altijd - en niet alleen door de taal - in het oog vallend onderscheidt van hare
Westfriesche naburen. Zij waren dus geene Friezen, maar hadden, zooals Tacitus
zegt4, met de Bataven, die hen alleen in aantal overtroffen, oorsprong, taal en moed
gemeen.
Natuurlijk zijn die Bataven en Canninefaten nooit verdwenen uit de door hen
ingenomen streken, al moesten zij ten slotte hun naam prijs geven; maar geen gedeelte

1
2

3
4

Caesar, De bello Gallico IV 16-18.
Tacitus, Annales XII 39: ‘ut quondam Sugambri excisi aut in Gallias trajecti forent’. Dat
quondam zal wel slaan op den veldtocht van Tiberius in 8 v. Chr., waarop hij ‘Sugambros
in deditionem accepit’ (Tacitus, Annales II 26), in overeenstemming waarmee Suetonius
(Tiberius 9) zonder namen te noemen zegt: ‘quadraginta milia dediticiorum trajecit in Galliam,
juxtaque ripam Rheni sedibus adsignatis collocavit.’
Plinius, Hist. Nat. IV 29, Tacitus, Historiae IV 16, 19, 32, 56.
Tacitus, Historiae IV 15.
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van Nederland is zoozeer blootgesteld geweest aan invallen van allerlei Germaansche
volken, als hun eiland, en zij zelf hebben er zich blijkbaar ook al spoedig vermengd
met de dáár reeds vóór hen gevestigde Kelten, die er in hun Lugdunum (later
Batavorum bijgenaamd) zelfs een stedelijk middelpunt bezaten, naar den Keltischen
handelsgod Lug genoemd1.
Is het nu wel waarschijnlijk, dat zij alleen in het hart van Zuid-Holland en in
Kennemerland uit al die overstroomingen den zuiveren â-klank voor lange â zullen
gered hebben, dien zij overal elders, waar zij woonden, prijsgaven tot zelfs in De
Over-Betuwe, waarvan de tongval, ons allen uit de novellen van Cremer bekend,
nog - naar het mij voorkomt - het meest het oorspr. Bataafsch karakter zal hebben
bewaard, zij het ook eenigermate onder Saksischen invloed gekomen? De Kleefsche,
Overbetuwsche en Utrechtsche Bataven zeggen òa, zooals alle andere Franken. En
in het Zuidhollandsche Batavenland is die â zelfs niet alleenheerschend. Van alle
kanten wordt zij door de ae ingesloten2. Het geheele Oosten van Zuid-Holland zegt
ae; in het Zuiden hoort men ae niet alleen op de eilanden, maar ook te Vlaardingen
en Maassluis, en in het Westen in alle zeedorpen: Scheveningen, Katwijk, Noordwijk
en Zandvoort. En in den historischen tijd is het gebied der ae daar nog ingekrompen.
Zoo is eene zuivere â bij de Hagenaars bv. iets moderns, waaraan menigeen nog niet
eens wil gelooven; en buiten het eigenlijk Bataafsch gebied, in Amstelland en
Amsterdam, wordt de ae nog in het begin van de 18de eeuw aan de lagere bevolking
toegekend.

1
2

De naam leeft voort in Loosduinen, als men dien ontstaan mag achten uit Loochsdunen voor
ouder Lugesdunum.
Zie De Noordnederlandsche tongvallen, bl. 52-54, 66-71.
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Nu is ook dáár de ae verdrongen, zij het ook niet door de â, waarvan alleen de
beschaafden zich bedienen, maar door de òa. Ik vermoed dus, dat eenmaal geheel
Zuid-Holland en Kennemerland ae zal hebben gezegd, doch dan niet als eene erfenis
der Bataven, maar onder den invloed der Friezen.
Wanneer die Friezen zich er het eerst gevestigd hebben, is moeielijk meer uit te
maken. Misschien woonden zij er reeds vóór de Bataven, doch dan niet, zooals in
Noord-Holland en Friesland zelf, van oudsher en in massa, maar als weinigen, die
de er reeds veel vroeger gevestigde Kelten hadden onderworpen. Misschien echter
hebben die Friezen eerst gebruik gemaakt van de verwarring, die er op de grenzen
van het langzaam ineenzinkende Romeinsche rijk was ontstaan door de invallen,
waaraan het eiland der Bataven van het eind der 3de eeuw af telkens bloot stond, eerst
van de Chamaven en Saliërs, sedert de 4de eeuw van de Saksen en sedert het eind
der 5de eeuw van de Warnen, aan wier macht in 595 door den Frankischen koning
Childebert II een einde werd gemaakt. Van al die volksstammen mogen wij aannemen,
dat er velen in Zuid-Holland zijn achtergebleven. Daarna, bij het begin der 7de eeuw,
vinden wij het in de macht der Friezen, die zich toen Oostelijk tot Utrecht, Zuidelijk
tot het Zwin uitstrekten, en van hen, die zelf in Friesland ee zeiden (tegenwoordig
in ie overgegaan) en in Noord-Holland (en ook te Aalsmeer en in het Gooi) nog altijd
eej of ee zeggen, is blijkbaar deze ae-uitspraak evengoed in Holland als in Zeeland
afkomstig.
Maar vanwaar dan die â? Afgezien van bepaalde gevallen, waarin de Chamaven
eene zuivere a uitspreken, kennen wij de zuivere a-uitspraak (doch alleen van de
oorspr. korte a in open lettergrepen) onder de Franken
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uitsluitend bij de Ripuariërs. Sommige Friezen echter kenden de lange â wel vóór n
en w en de korte a ook elders. Men zou dus kunnen meenen, dat die Friesche uitspraak
dáár algemeener zal gemaakt zijn dan in het Friesch zelf; doch waarom is dat dan
alleen in een zoo klein stukje van Zuid-Holland gebeurd en niet in het overig gedeelte,
en niet in Zeeland, waar juist omgekeerd ook de korte a in ae is overgegaan?
Bedenken wij nu echter, dat de zuivere a heerscht te Brielle en Dordrecht, beide
in de middeleeuwen brandpunten van beschaving, te midden van eene
plattelandsbevolking, die ae zegt; dat het jongere, steeds welvarender geworden,
Rotterdam a zegt tegenover het ouderwetsche, blijkbaar achteruitgegane, Vlaardingen
met ae; dat Haarlem met zijne a op het eind der middeleeuwen de kunststad van
Holland was, de hoofdstad van het aan adellijke kasteelen zoo rijke Zuiden van
Kennemerland; dat Delft met het Westland (Naaldwijk, 's-Gravezande en Loosduinen),
dat Leiden met het stamslot der Wassenaars en de naburige grafelijke abdij van
Rijnsburg in de middeleeuwen ook middelpunten van beschaving waren, dan meen
ik het recht te hebben, tusschen die beschaving en de a-uitspraak eenig verband te
zien en die te mogen toeschrijven aan den invloed der school, waar die uitspraak
door traditie was voortgeplant bij het onderwijs van Latijn en Fransch. Hetzelfde
klanksymbool, dat bij het lezen van die talen als a werd uitgesproken, werd immers
ook geschreven voor hetgeen de Hollander als ae uitsprak. Is het vreemd, dat hij daar
zal hebben geleerd, die uitspraak, die hem toch bovendien van Saksen en Ripuariërs
voor de korte a in open lettergrepen niet onbekend was, voor iedere a van zijn eigen
tongval over te nemen? De invloed toch van het schriftbeeld is te

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

46
allen tijde ook voor de uitspraak zeer belangrijk geweest.
Heeft dus de Zuidhollander en Kennemer die zuivere a op geene andere wijze in
zijn spreken ingevoerd, dan de Groningsche en Brabantsche boerenjongen zich die
nog heden leert eigen maken, dan mag zij ook niet meer beschouwd worden als
characteristicum van het oudere Hollandsch en allerminst als bewijs, dat het
Hollandsch een eigenaardig type van het Frankisch zou vertegenwoordigen, evenmin
als de a van den beschaafden Antwerpenaar uit onzen tijd typisch Frankisch is.

IV.
Naast de Bataven worden reeds door Tacitus in het midden der eerste eeuw na Chr.
de Chamaven vermeld, als de Noordelijke naburen van Tencteren en Bructeren (aan
de Lippe) en de Westelijke van de Chasuariërs (aan de Hase)1. Zij bewoonden dus
de oevers der boven-Eems en drongen vandaar verder Westelijk op, tot zij de Friezen
naderden2. In ons land zullen wij ze daarom vooreerst hebben te zoeken in Hamaland,
waarin hun naam te herkennen is3, dus in de van 839 tot 1085 onder dien naam
vermelde gouw, die tot 1046 Deventer en later Zutfen tot hoofdstad had en die toen
niet alleen de graafschap Zutfen, maar ook nog De Lijmers omvatte, en zich vroeger
blijkbaar veel verder Westelijk heeft uitgestrekt. Immers, waren de Chamaven in
den ouden tijd de Oostelijke naburen der Friezen, dan zullen zij toen ook wel gewoond
hebben op De Veluwe en in Eemland, waar zij dan aan den hen Westelijk
begrenzenden stroom

1
2
3

Zie Tacitus, Germania 33, 34 en vgl. Annales XIII, 55.
Tacitus, Germania 34: ‘Chamavos .... a fronte Frisi excipiunt’.
Zie reeds voor 392 gesproken van den ‘pagum quam Chamavi incolunt’ door Sulpicius
Alexander bij Gregorius van Tours, II 9.
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denzelfden naam zullen gegeven hebben als aan hunne toenmalige of vroegere
Oostelijke grenzen de Eemsrivier droeg1. Nog altijd verloochenen hunne Westelijke
naburen, de Gooierskinderen van Nardincland, in hunne taal hun Frieschen oorsprong
niet, al hebben zij die later ook met eene meerderheid van Frankische bestanddeelen
vermengd.
Ook dáár zullen de Noordelijke naburen der Chamaven wel Friezen geweest zijn,
vóór het Flevomeer zich tot Zuiderzee had uitgebreid. Dat de Chamaven zelf ook
een gedeelte van de latere Zuiderzee zullen hebben ingenomen, blijkt hieruit, dat de
tongval van het nu reeds zoo lang tot Holland gerekende, maar in 986 nog tot Salland
behoorende2 Urk met geen enkel dialect zoo nauw verwant is, als met het
Noordveluwsch.
Er is dus geene enkele reden om te twijfelen aan de juistheid van den titel ‘ewa
Chamavorum’, in de handschriften gegeven aan de 48 korte kapitteltjes van de uit
het begin der 9de eeuw dagteekenende ‘Notitia vel commemoratio de illa ewa, quae
se ad Amorem habet’, welk aan het Ripuarische verwante recht dus gegolden heeft
tot aan den Amor (d.i. de Eem) als Westelijke grens, want dat ook toen nog Hamaland
eene Frankische

1

De Eems heet bij Tacitus ‘Amisia’, bij Pomponius Mela en Plinius ‘Amisius’, bij Strabo
‘Amasias’, bij Ptolemaeus ‘Amasius’. De Eem wordt in 776 voor het eerst vermeld, maar
dan onder den blijkbaar onjuisten vorm ‘Hemus’. Is de h in dit woord niet eenvoudig eene
orthographische vergissing, dan zou men kunnen denken aan verwarring met den gouwnaam,
die ook Hemuwe heeft kunnen luiden, omdat zulk een vorm in dezelfde verhouding zou staan
tot Chamavi als Betuwe staat tot Batavi. Wat den riviernaam zelf betreft, mogen wij uit den
naam Amersfoort besluiten tot een ouderen vorm Amos (met bijvorm Amis), bij overgang
van s (z) in r in den Gen. en Dat. Amor- en naar analogie daarvan ook in Nom. en Acc.

2

Zie Lacomblet, Urkundenbuch des Niederrheins I, No. 110.
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gouw was, waar Ripuarisch recht gold en die, zich tot de Eem uitstrekkende, ook
Eemland en De Veluwe omvatte, volgt m.i. duidelijk uit den giftbrief van Folker van
8551, al was zij bij de rijksverdeeling van 837 (evenals bij die van 870) reeds van het
hertogdom Ripuarië afgescheiden; doch toen behoorde zij evenmin bij de
hertogdommen Friesland en Saksen. Eerst omstreeks 968 wordt zij uitdrukkelijk
eene Saksische gouw genoemd, maar dan wordt er ook alleen het Oostelijk gedeelte
onder verstaan, dat, vermoedelijk omstreeks het jaar 300, door de Saksen aan de
oorspronkelijke bewoners, de Chamaven, was ontrukt, schoon het langer hun naam
bewaarde, dan het in hunne macht gebleven Frankische Westelijke Hamaland.
Inderdaad is er voor ons alle aanleiding om sedert het begin der vierde eeuw van
een Frankisch en een Saksisch Hamaland te spreken, daar wij alzoo tevens eene
verklaring vinden voor het anders zeker bevreemdende feit, dat het Westelijk deel
van het te onrecht als geheel Saksisch beschouwde Hamaland kerkelijk tot het bisdom
Utrecht behoorde en het Oostelijk deel tot het bisdom Munster. Opmerkelijk ook is
het, dat de meest Zuid-westelijk gelegen plaatsen onder het Munstersche bisdom,
die tot in de 13de eeuw tevens tot het Munstersche

1

Te onrechte wordt de bewijskracht der bewoordingen van dezen giftbrief en tevens het
Frankisch karakter der bewoners van Hamaland geloochend door Mr. L. Ph. C. van den
Bergh, Handboek der Mnl. Geographie, 2de dr. ('s-Grav. 1873) bl. 182 tegenover L. von
Ledebur, Das Land und Volk der Bructerer, Berlin 1827, p. 60 vlgg. Vgl. ook G. Acker
Stratingh, Aloude staat en geschiedenis des vaderlands II, 2 (Gron. 1852), bl. 170, 193-212.
Dr. Otto Bremer (in Paul's Grundriss III2 p. 892) houdt de in de Notitia Dignitatum van
omstreeks 400 vermelde ‘Falchovarii’ voor de eigenlijke bewoners der Veluwe, doch in hen
zie ik, met G. Kossinna en R. Much, veeleer Westfalen, d.i. de bewoners van West-falahia
of van West- en Oost-falahia samen.
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graafschap Stad-Loon behoorden, namelijk Hengeloo, Zelhem, Varseveld en
Dinksperloo, ook de uiterste Zuidwestgrens uitmaken van de streek, waar men
aanneemt, dat nog een zuiver Saksische tongval gesproken wordt1, terwijl Westelijk
daarvan het meer, zij het ook al niet geheel zuiver, Frankisch karakter der taal duidelijk
uitkomt.
De Chamaven hebben zich niet altijd binnen hun eigen gouw bepaald, want ook
zij behoorden tot den grooten Frankenbond, die in het midden der 3de eeuw zoozeer
in beweging was gekomen. Op de Peutingerkaart worden zij zelfs met de Franken
vereenzelvigd, want daar vindt men de woorden: ‘Chamavi qui elpranci’ (d.i. et
Franci) geschreven ten Noorden van den Rijn, van den Rijnmond af een geheel eind
Oostelijk. Zij woonden toen dus misschien reeds weer wat verder Westelijk dan de
Eem, ten Noorden van het eiland der Bataven, en kwamen er zelfs zóó dicht bij de
zeekust, dat zij in 358 het Romeinsche veer op Brittannia, de Arx Brittannica aan
den Rijnmond, konden bedreigen en den onmisbaren koornaanvoer verhinderen2. Zij
waren toen, met andere Franken verbonden, ook over den Rijn getrokken in het eiland
der Bataven, en ofschoon Keizer Julianus hen toen wist terug te dringen en zelfs met
de Romeinen te verzoenen, schijnen zij later toch weer den inval herhaald te hebben
en zich toen gedeeltelijk in De Neder-Betuwe gevestigd te hebben, waar zij met de
Bataven zullen zijn samengesmolten, zonder nochtans hunne vroegere woonplaatsen
op De Veluwe en in Eemland ontruimd te hebben.
Tusschen de tongvallen van Neder-Betuwe en Veluwe

1
2

Zie Dr. W.L. Bouwmeester, Het klooster Bethlehem bij Doetinchem, Doet. 1903, bl. 152.
Zie Eunapius Sardianus, Excerpta sive eclogae de legationibns, p. 15. Vgl. Ammianus
Marcellinus XVII, 8-10.
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toch heb ik zekere punten van overeenkomst ontdekt, die overweging verdienen. In
het algemeen gesproken behoort de taal van De Neder-Betuwe tot het Salisch of
Westnederfrankisch en staat zij als zoodanig het dichtst bij de taal van Tieler- en
Bommelerwaard; maar een opmerkelijk en door de bewoners der streek zelve
herhaaldelijk opgemerkt verschijnsel is het, dat de taal van de Tielerwaard, die toch
door eene breede rivier als de Waal van de Bommelerwaard gescheiden is, nauwelijks
verschilt van het dialect van de Bommelerwaard en zich daarmee geleidelijk aansluit
bij den tongval van Noord-Brabant, ofschoon de Maas daar scheiding tusschen maakt,
terwijl de taal van De Neder-Betuwe, die slechts door een klein riviertje als de Linge
van de Tielerwaard gescheiden is, in vele opzichten een geheel ander karakter heeft.
Slechts een enkel bewijs zal ik daarvan geven, maar dat is overtuigend. In alle
Westfrankische dialecten, dus ook in de Tielerwaard, klinken korte en lange a beide
als òa: men zegt er lòate(n), slòape(n) en mòake(n); maar in De Neder-Betuwe klinkt
de a alleen vóór dentalen als òa, dus in lòate(n), doch vóór labialen en gutturalen als
a, zoodat men er slape(n) en make(n) zegt. Nu, juist hetzelfde doet men op De Veluwe
en verder nergens in ons land1.
Alleen doet zich een eenigszins verwant verschijnsel voor in het Maastrichtsch2.
Wèl is daar de oorspr. lange â altijd òa, maar de oorspr. korte a is er in open
lettergrepen nooit òa vóór p en k en soms niet vóór m en g, terwijl wel altijd òa
gezegd wordt vóór l, n en j (uit ouder d) en meestal ook vóór andere dentalen. Boven-

1
2

Zie De Noordnederlandsche tongvallen, bl. 77-79.
Zie Dr. J.H.H. Houben, Het dialect der stad Maastricht, Maastricht 1905, bl. 9 vlg.
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dien is in geheel Zuid-Limburg de oorspr. Germ au gedifferentiëerd in verband met
den volgenden medeklinker, evenals in 't Hoogduitsch. Vóór labialen en gutturalen
is de tweeklank daar ou gebleven, b.v. bij loupe, gelouf, boum, rouk, oug, maar vóór
dentalen gemonophthongeerd tot ō, bv. bij dood, groot, loon, oor, troos(t), die in 't
Maastrichtsch, evenals in 't Zuidbrabantsch, later weer oe geworden is, dus doed,
groet, loen, oer, troes.
Van deze gedeeltelijke overeenkomst van het Chamavisch-Veluwsch met het
Oostnederfrankisch of Ripuarisch van Zuid-Limburg zou ik geene melding maken,
als er niet nog een paar andere punten van overeenkomst tusschen die beide tongvallen
konden worden aangevoerd, die op grootere onderlinge verwantschap van deze beide
wezen, dan op verwantschap van beide met het Westnederfrankisch of Salisch. Alleen
in de taal der Salische Franken zijn lange î en lange û gediphthongeerd tot ei en ui,
maar niet in het Zuiden van Limburg en evenmin op De Veluwe, waar overigens de
û niet û (d.i. oe) gebleven is, zooals in Limburg, maar overgegaan is in een aan ü
verwanten klank. Opmerkelijker is een ander punt van overeenkomst. De Oudgerm.
sk, die onder de zuivere Friezen haar klank behield en dat onder de Saksen ook nog
lang heeft gedaan, maar die bij de Westnederfranken in sch is overgegaan, althans
aan 't begin van lettergrepen met klemtoon, is in geheel Limburg ten Zuiden van
Venloo gepalataliseerd en, evenals in 't Hoogduitsch, tot sj geworden; en geheel
hetzelfde vinden wij ook op De Veluwe en in Eemland. Te midden van alle
omliggende streken, waar nu schaep of schòap gezegd wordt, staat deze streek met
haar sjaap (in 't Zuidlimburgsch sjòap) merkwaardig alleen.
In elk geval mag dat Chamavisch-Veluwsch eene van
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andere dialecten duidelijk onderscheiden taaleenheid genoemd worden, met dien
verstande, dat men er weder minstens twee tongvallen in moet onderscheiden naar
de beide gouwen, waarin dat Frankische Chamavenland later verdeeld is, nl. de gouw
Flethetti of Eemland in Utrecht en de gouw Veluwe in Gelderland. Ook moet
opgemerkt worden, dat de Chamaven zich daar vooral aan de Zuiderzeekust hebben
kunnen afzonderen en dus onvermengd hebben kunnen houden, omdat zij door de
Veluwsche bosschen en heidevelden gescheiden waren van den Rijn, langs welken
de andere uit het Oosten voortstuwende Germanen steeds hun weg zullen genomen
hebben, zoodat hunne taal zich aan den Veluwezoom niet zuiver heeft kunnen
handhaven, maar daar door eene mengeltaal vervangen is. Daardoor zal dan ook hun
oorspronkelijke samenhang met de, zelf Westelijk naar de Maas voortdringende,
Ripuariërs verbroken zijn.

V.
De Ripuariërs, die in 451 het eerst worden vermeld onder den naam ‘Riparii’1, worden
door de oude schrijvers algemeen tot den Frankenbond gerekend. Zij waren zooals
hun half Latijnsche naam aanduidt, ‘oeverbewoners’ en wel van den Rijn, aan wiens
oevers zij aanvankelijk, ongeveer tusschen Lippe en Sieg, gevestigd waren. In Caesar's
tijd woonden tusschen Roer en Sieg de Ubiërs2, maar reeds vóór het begin onzer
jaartelling waren deze den Rijn overgetrokken en hadden zich met toestemming der
Romeinen aan den linkeroever gevestigd, o.a. te Colonia Agrippinensis, te Bonna,
te Gelduba en te Tolbia-

1
2

Door Jordanes, De origine actibusque Getarum, c. 36.
Caesar, De bello Gallico I 54, IV 3, 16, 19, VI 9 vlg.
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cum1. Hunne plaats was toen ingenomen door de Usipetes en Tencteri2, die daar, na
de overplaatsing der Sugambri naar den linker Rijnoever in Hattuaria, de Bructeri3
tot Noordelijke en, naar het schijnt, de Amsivarii4 tot Zuidelijke naburen kregen,
indien deze althans tusschen Tencteri en Chatti ingeplaatst mogen worden.
Deze Usipetes en Tencteri, Bructeri en Amsivarii nu zullen het geweest zijn, die
onder den naam van Franken in 357 over den Rijn het Guliksche binnendrongen,
doch toen door Keizer Julianus terug geworpen werden5, en die, na zich in het begin
van de 5de eeuw voorgoed aan den linker Rijnoever gevestigd te hebben, voortaan
met de daar toen reeds vier eeuwen woonachtige, maar sinds 157 niet meer bij name
vermelde, Ubiërs samengesmolten, onder den naam van Ripuariërs bekend waren.
Tot deze behoorden overigens ook Westelijk de aan den rechter Maasoever
gevestigde Germanen in de latere

1
2

3

4

5

Tacitus, Annales XII 27; vgl. Historiae IV 26, 28, 63 vlg., 79, Germania 28; Strabo IV p.
194 (Casaub.).
Deze waren in Caesar's tijd langs den rechteroever tot bij den Rijnmond door de Sueven
opgedrongen en waren toen zelfs den Rijn overgetrokken, maar Caesar had hen gedwongen
naar den rechteroever terug te keeren (zie De bello Gallico IV 1-19, V 55), waar zij toen de
naburen eerst der Sugambri en Chatti, later der Bructeri en Chatti werden. Zie Tacitus,
Germania 32, Florus IV 12, Dio Cassius LIV 20, 32 en Ptolemaeus II 2.
Tacitus, Annales XIII 56, Historiae IV 21, 64 vlg., 77 en Germania 33, waaruit blijkt, dat
de Chamaven de Bructeri zeer in het nauw gebracht en toen bijna uitgeroeid hadden, doch
niet geheel, want in de 4de eeuw worden de Bructeri nog vermeld als aan den Rijnoever
Zuidelijk van de Chamaven wonend. Zie o.a. Sulpicius Alexander bij Gregorius van Tours
II 9: ‘Arbogastis transgressus Rhenum, Bricteros ripae proximos, pagum etiam quem Chamavi
incolunt depopulatus est’.
Men vindt ze althans, nadat zij in 58 n. Chr. uit hun Eemsland verjaagd waren en nergens
rustige woonplaatsen hadden kunnen vinden, (zie Tacitus, Annales XIII 54-56) eindelijk in
392 in de buurt van de Chatti terug, volgens Sulpicius Alexander bij Gregorius van Tours II
9.
Zie Ammianus Marcellinus XVII 2.
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Opper-Maasgouw of de Zuidelijke helft van Nederlandsch Limburg, nl. de Sunuci,
die volgens Tacitus1 het dichtst bij de Ubiërs van Colonia Agrippinensis woonden;
en verder ook aan de overzijde der Maas de bewoners van den lateren pagus
Hasbaniensis (Haspengouw) of Belgisch Limburg, waartoe ook Maastricht behoorde,
namelijk de Tungri, van welke de door Caesar grootendeels uitgeroeide Eburones2
deel zullen hebben uitgemaakt, en van wie gezegd wordt, dat zij de eerste Germanen
waren, die ooit den Rijn waren overgetrokken en de Galliërs verdreven hadden3.
Ook hier moeten wij dat verdrijven van de Galliërs wel niet al te letterlijk opvatten.
Zij zullen hen ook daar aan zich onderworpen hebben, want aan de - vermoedelijk
Gallische - Aduatici4, die daar woonden en waarmee zij zich blijkbaar vermengd
hadden, herinnerde nog lang de oude naam der stad Tongeren: Aduatica Tungrorum,
die evenals Lugdunum Batavorum op eene vermenging van Kelten en Germanen in
deze streken wijst.
Ofschoon nu die Ripuariërs in het begin der 6de eeuw den koning der Saliërs ook
tot den hunnen verkozen, bleven zij toch in vele opzichten duidelijk van die Saliërs
onderscheiden, zooals o.a. blijkt uit de van de Lex Salica afwijkende Lex Ribuaria
en uit de vermelding van een ‘pagus’, zelfs van een ‘ducatus Ripuariorum’ nog in
de 9de eeuw.
Ook door de taal, ons in den oudsten vorm uit de gedeeltelijk bewaard gebleven
interlineaire Oudoostneder-

1
2
3
4

Tacitus, Historiae IV 66. Door Plinius, Hist. Nat. IV 31, worden Tungri en Sunuci
onmiddellijk na elkaar genoemd.
Caesar, De bello Gallico VI 32-35.
Tacitus, Germania 2.
Caesar, De bello Gallico, II 4, 16, 29, 31, V 38 vlg., 56, VI 2, 32 vlg.
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frankische psalmvertaling van het eind der 10de eeuw bekend, vormde dit Ripuarië
eene eenheid, zoodat wij alleen reeds uit die taaleenheid de voormalige grenzen er
van kunnen bepalen. De Oostelijke grens loopt van Uerdingen (aan den Rijn ten
Zuiden van Duisburg) Westelijk van Elberfeld en Oostelijk van Sonnborn naar
Wipperfürth en vandaar vrij wel langs de Westfaalsche grens naar Freudenberg. De
Zuidgrens van het Zuidelijkste, in taal eenigszins afwijkende, Ripuarië buiten ons
land wordt gevormd door eene lijn van de Belgische grens over St-Vith naar
Kronenberg, Reiferscheid en Adenau en verder langs de Ahr naar den Rijn en vandaar
over Altenkirchen naar Freudenberg. Het Noordelijkste, en Westelijkste Ripuarië,
dat tot ons land en tot België behoort, wordt begrensd door eene lijn van
Broekhuizervorst Zuidwestwaarts over Broekhuizen, Sevenum en Meijel getrokken
naar de Noordbrabantsche grens, waar dan een klein hoekje van Noord-Brabant (de
dorpjes Budel, Soerendonk en Maarheeze) er nog toe behoort en verder geheel
Belgisch Limburg, en, in het Oosten van Zuid-Brabant, Diest, het Hageland en
Thienen, zoodat de Westgrens van het Ripuarisch daar van de Demer afloopt over
Asselt, Bekkevoort, Thielt, Molenbeek, Kiezeghem, Binkom, Kerkom, Roosbeek en
Kumptich. Ten Westen daarvan wordt Brabantsch, d.i. Salisch, gesproken. Bij dat
Ripuarisch-Limburgsch sluit zich ook nog de tongval van Landen, Neerwinden en
omstreken in het Luiksche aan.
Reeds lang is de streek, waar het Ripuarisch heerscht, bekend onder den naam van
het mich-kwartier1, omdat

1

Zie Johan Winkler, Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon, 's-Grav. 1874, II bl. 249.
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daar niet alleen tegenover het Friesch en ook tegenover het Chamavisch en Salisch
de oude accusatieven mik, dik, zik bewaard zijn, evenals, wat mik en dik betreft, ook
in het Saksisch buiten, en, wat zik aangaat, ook in het Saksisch binnen onze grenzen,
maar ook omdat van deze woorden de k, evenals in het Middelfrankisch, in ch is
overgegaan, zooals ten Zuiden van Venloo, Maasbree en Meijel ook gebeurde met
de k van ik en ook.
Dat in dezelfde streek ook onze sch als sj wordt uitgesproken, hebben wij reeds
gezien; maar in de Oostelijke helft van het mich-kwartier, d.i. in
Nederlandsch-Limburg, Oostelijk van eene lijn die, van Panningen te beginnen, naar
de Maas loopt, dezen bij Wessem overschrijdt en dan op eenigen afstand van den
rechteroever blijft volgen, wordt bovendien iedere s als sj uitgesproken in dezelfde
gevallen, waarin dat in het Hoogduitsch gebeurt1. Ook zagen wij reeds, dat, tegenover
het Westnederfrankisch dat Ripuarisch de lange î en lange û niet gediphthongeerd
heeft; doch wij moeten daar nu nog even bij opmerken, dat dit wel voor Nederlandsch
Limburg wat beteekent, maar dat in Belgisch Limburg en het Oosten van Zuid-Brabant
geene zuivere î en û meer worden gezegd, ofschoon de tweeklanken ei (of ai), en ui
(of oi), die in het Antwerpsch en Oostvlaamsch en ook in het Saalfrankische gedeelte
van ons land worden gehoord, daar niet te hooren zijn, maar andere monophthongische
klanken, zooals er ook in het Zuidbrabantsch heerschen, ofschoon dat een Salisch
dialect is.

1

Zie Dr. Jos. Schrijnen, Benrather-Uerdinger- en Panningerlinie in Tijdschrift XXI, bl.
249-252, waar ook nog wordt opgemerkt, dat in het uiterste Zuidoosten van Limburg de
tongval der gemeenten Vaals, Bocholtz, Simpelveld, Kerkrade en Eigelshoven een meer
Middelfrankisch karakter vertoont.
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VI.
Saliërs is de naam sedert 358 vermeld1 voor eene afdeeling van den Frankenbond,
die zich in ons land vroeger aan den rechter Rijnoever vertoond had, maar al spoedig,
in vereeniging met de Chamaven, den Rijn was overgetrokken, het eiland der Bataven
had overweldigd en destijds in Brabant gevestigd was. Deze Saliërs zullen langs den
Veluwezoom uit het Oosten gekomen zijn, en daar zij van de Chamaven meestal
onderscheiden worden, ofschoon zij zeker aan hen verwant en dikwijls met hen
verbonden waren, moeten zij aanvankelijk ten Noordoosten van deze gewoond hebben
en wel in de streek, die nog altijd hun naam draagt: Salland, de oude gouw Salahom
(zóó in 815) of Salon (zóó in 973), ten Zuiden van de Overijselsche Vecht en ten
Oosten van de IJsel, die oudtijds gewoonlijk Isla, eenmaal Isola (misschien Isala)
heet.
Dat zij toen evengoed in Twente (in 797 Tuianti, in 799 Tueanti) woonden, is a
priori aannemelijk, en niets zou ons behoeven te beletten, de Tubanten, die tot het
jaar 321 toe vermeld worden2, maar die dan wat Zuidelijker in Westfalen en niet ver
van Hessen gevestigd schijnen, met hen te vereenzelvigen, indien de gewone
opvatting, dat er taalkundig samenhang bestaat tusschen de woorden Tubanten en
Twente, waarschijnlijk mocht geacht worden, en er pleit wel iets voor, als men
Tubanten opvat als bewoners der tu (= twee) banten (d.i. gouwen) en hetzelfde
numerale ook aanneemt als het

1
2

Ammianus Marcellinus XVII, 8: ‘Petit [Julianus] primos omnium Francos, eos videlicet quos
consuetudo Salios appellavit.’
Door Tacitus, Annales I 51, XIII 56, Ptolemaeus II, 2 en Nazarius, Paneg. Constantino 18.
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grondwoord van Twente (Tueanti), evenals drie dat van Drente (oudtijds Threanta)
schijnt te zijn, waar ook Franken een tijd lang den Hondsrug bewoond schijnen te
hebben1, na er door den engen Coevordschen pas tusschen twee moerassige venen
binnen gedrongen te zijn.
Toen de Saksen hen, vermoedelijk in het midden der 3de eeuw, Westwaarts drongen
en zelf hunne woonplaatsen in Drente, Twente en Salland innamen, zullen zij, als
herinnering aan hun oude vaderland tusschen Overijselsche Vecht en IJsel, ook de
rivieren van hun nieuwe vaderland, de Utrechtsche Vecht en de Zuidhollandsche
IJsel, met dezelfde namen genoemd hebben. Als dat nieuwe vaderland is dan het
Zuiden en Westen van Utrecht en het Oosten van Zuid-Holland, of ongeveer de latere
gouw Niftarlake, te beschouwen, gedeeltelijk behoorende tot het eiland der Bataven,
waarin zij onder Romeinsche bescherming spoedig een toevlucht moesten zoeken
tegen nieuwe vervolgingen van de Saksen.
Ook dáár echter lieten de Saksen hen niet met vrede, zoodat zij in het begin der
de
4 eeuw zelfs de Maas moesten overgaan en in Toxandria (Noord-Brabant) nieuwe
woonplaatsen moesten veroveren, die zij er langs den linker Maasoever vonden. Dáár
althans woonden zij, toen Keizer Julianus in 358 te Tongeren hunne gezanten ontving
en zich door hen als heer liet erkennen2. Evenals Julianus wist ook Stilicho hen daar
nog in bedwang te houden, maar met het begin der 5de eeuw begonnen zij zich te
doen gelden.
Toen maakten zij zich in korten tijd van de hen Zui-

1

2

Over sporen van Frankischen taalinvloed op den tongval van Oost-Drente handelde ik in een
opstel Franken in Drente, in Tijdschrift van het Kon. Aardrijkskundig Genootschap XVI
(1899).
Zie Ammianus Marcellinus XVII, 8 en vgl. ook Zosimus III, 6.
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delijk begrenzende streken meester onder aanvoering van hun koning Chlogio, die
aanvankelijk zijn zetel te Dispargum had1, dat wel ‘berg of burg aan de Dieze of
Diest’ (de samenvloeiing van Aa en Dommel bij 's Hertogenbosch) zal zijn, tenzij
het misschien een oude naam mocht wezen voor de plaats, die sedert de 7de eeuw
Geertruidenberg heet. In elk geval lag het op de grenzen van Thoringia, waar toen
Saksen woonden en dat m.i. eene eeuw later het rijk der Warnen zou vormen, aan
welks onafhankelijkheid eerst in 595 door den Frankischen koning Childebert II een
einde werd gemaakt en waartoe o.a. het land van Heusden en Altena, de
Zuidhollandsche eilanden, het Oosten van Zuid-Holland en misschien ook het
Zuidwesten van Utrecht zullen behoord hebben. Misschien mogen wij den naam nog
in Dordrecht (Thuredrecht) herkennen.
Van dat Dispargum uit heeft dan Chlogio het later zoo machtige Salische
(Austrasische) Frankenrijk gesticht, zich in 445 reeds uitstrekkende tot Doornik
(Thornacum) en Kamerijk (Camaracum) toe. Behalve uit Henegouwen en
Noord-Brabant bestond het in het midden van de 5de eeuw uit de gouw Rijen of het
latere markgraafschap Antwerpen, uit Zuid-Brabant (sedert 870 onder den naam

1

Zie Gregorius van Tours, II 9: ‘Dispargum castrum quod est in termino Thoringorum’. De
naam Thoringi, die ook elders wel voorkomt, zou nu Doringer of Deuringer luiden, zoodat
reeds daardoor vereenzelviging met Toxandria is uitgesloten, evenals met Tungri of Tongeren,
waarvoor het echter gehouden wordt door G. Acker Stratingh, t.a.p. II bl. 127-129 en door
G. Kurth, Histoire poétique des Mérovingiens (Paris 1893), p. 112-119, ofschoon beiden het
terecht onderscheiden van het Duitsche Thüringen, waarvoor men het ook wel gehouden
heeft; doch eerst onder de Karolingen breidden zich de Franken zóó Oostelijk uit. Onder de
Merowingen wordt altijd het Nederlandsche Doringen bedoeld, als er van Thoringia sprake
is. In Dispargum zien sommigen Diessen in Noord-Brabant, anderen Diest of Duisburg in
Zuid-Brabant.
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Brachbant vermeld) en uit Vlaanderen ten Zuiden en ten Oosten van de Schelde,
misschien ook tusschen Leie en Schelde.
Eerst later zullen de Franken zich ook hebben meester gemaakt van het land
tusschen Schelde (of Leie) en Noordzee, dus van het land van Waas (in 939 ‘pagus
Quasa’, dat wel Hwasa zal zijn), van het Meetjesland (Eekloo en omstreken), van
Maldeghem en van West-Vlaanderen ten Westen van de Leie, waar de taal tot in
onzen tijd toe nog een ander - niet geheel zuiver Frankisch en eenigszins aan het
Friesch herinnerend - karakter heeft.
Voor zijne opvolgers - Clovis bv. die in 486 Soissons tot den zetel van zijn rijk
maakte - heeft Chlogio daarmee den weg naar eigenlijk Gallië, naar Lutetia Parisiorum
en verder gebaand, doch voor ons is het groote Frankenrijk nu slechts van belang
voorzoover de Saliërs er hunne taal hebben gebracht, en dat deden zij in al die
genoemde gewesten op bijna geheel Henegouwen na en het Zuidelijkste gedeelte
van Zuid-Brabant, d.i. het land van Nivelles ten Zuiden van het in Henegouwen nog
Nederduitsch sprekende Edingen, van Lembeek, Dworp, Overijsche, Neten, Meldert
en Hoegaarde, waar de bevolking voortdurend de er zeker ook toen reeds ingevoerde
Romaansche (of Waalsche) taal is blijven spreken. Van dat Salisch of
Westnederfrankisch gebied maakt Antwerpen het middelpunt uit en het ligt dus in
de rede om, als wij een bepaald type voor dit Salisch willen aannemen, daarvoor den
Brabantschen tongval van Antwerpen te kiezen, die bovendien meer dan eenig ander
dialect heeft bijgedragen tot de vorming der Nederlandsche schrijftaal.
Ook de vroeger door hen ingenomen streken benoorden
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de Maas hebben de Saliërs getracht te behouden of, voorzoover zij eerst in handen
der Saksen, daarna der Friezen gekomen waren, terug te winnen. Vooral op het bezit
van Trajectum, Dorestad en Teola of Tiele als belangrijke Frankische steden zijn zij
altijd grooten prijs blijven stellen. De Merowingen echter zagen er zich telkens weer
uit verdreven en eerst onder de Karolingen werden die streken voorgoed weder
Frankisch, vooral sedert in 692 Pepijn de Korte ook ‘Frisia citerior’, d.i. het land
tusschen de Vecht en de Noordzeekust aan zich onderworpen had1.
Van dien tijd zal ook de invloed van de Frankische taal op het Zeeuwsch
dagteekenen. Vroeger toch, en in elk geval in het begin der 7de eeuw, strekte, zooals
wij reeds opmerkten, Friesland zich uit tot het Zwin en omvatte het dus ook de
Zuidhollandsche en Zeeuwsche eilanden. Van Willebrord werd gezegd, dat hij de
Friezen op Walcheren was gaan bekeeren2. Toch waren de Friezen eer de
overweldigers dan de eigenlijke bewoners van Zeeland, want de donkere kleur van
haar en oogen der meeste Zeeuwen kenmerkt hen als Kelto-Alpinen en reeds de naam
van het voornaamste Zeeuwsche eiland, het eenige misschien dat voortdurend
bewoonbaar is geweest, Walcheren, duidt het als een Keltenland aan. Immers
Walachra, zooals het van ouds heet, is, naar de juiste opmerking van Mr. S. Muller
Hz., evenals Walas (nu 't Eng. Wales en wall als tweede lid van Cornwall) eene
afleiding van Walach of Walch (zooals het woord nog in 't Ohd. en Mhd. luidt; vgl.
ook Ags. Wealh), dat bij ons als Waal de naam gebleven is voor de - ook wat hunne

1
2

Zie Beda, Hist. Ecclesiastica, V 10.
Alcuinus, Vita Willebrordi c. 24. Later heeten de Zeeuwen nog ‘Frisones aquatici’.
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taal betreft - niet gegermaniseerde maar geromaniseerde Kelten in België1.
Hoe echter de bewoners van Zeeland in den oudsten tijd geheeten hebben, is ons
onbekend. Door sommigen wordt op hen de naam Marsacii toegepast, dien Plinius
vermeldt naast de moeielijk te localiseeren Sturii2; en hechten wij geene beteekenis
aan de volgorde, waarin Plinius de namen opgeeft, dan zou zijne mededeeling kunnen
bevestigen, dat deze Marsacii gewoond hebben omstreeks den mond der
samengevloeide rivieren Rijn en Maas, die eertijds Helium heette en misschien nog
in den naam der stad Hellevoetsluis schuilt. Van de Marsaci wordt verder nog
gesproken door Tacitus3 in verbinding met de Canninefaten, en waren zij de naburen
van deze, dan kunnen wij ze moeielijk anders dan aan de Zuidhollandsche zeekust
en wel meer bepaaldelijk in het Westland en een weinig Oostelijker plaatsen, als wij
ten minste aan hunne localiseering bij den Maasmond vasthouden; en deze wordt
nog bevestigd door de vermelding (in het testament van Willebrord van 726) van
een ‘pagus Marsum, ubi Mosa intrat in mare’ en waarvan Vlaardingen (Phladirtinga)
de hoofdplaats schijnt geweest te zijn4. Er is dus geene reden om te meenen,

1

2

3
4

H. d'Arbois de Jubainville, Revue Celt. II 287 vermoedt, dat de naam van den Keltischen
volksstam, de Volcae, door de Germanen ook op alle verdere Kelten is toegepast en wel
reeds vóór de eerste klank verschuiving, waardoor c tot ch werd en vóór den overgang van
Idg. o in Germ. a.
Plinius, Hist. Nat. IV 29: ‘In Rheno ipso prope centum M. passuum in longitudinem
nobilissima Batavorum insula et Cannenufatum, et aliae Frisiorum, Cauchorum, Frisiabonum,
Sturiorum, Marsaciorum, quae sternuntur inter Helium et Flevum’.
Tacitus, Historiae IV 56.
Zie G. Acker Stratingh, t.a.p. II bl. 111, en L. Ph. C. van den Bergh, t.a.p. bl. 158, die ook
nog wijst op eene plaats bij A. Kluit, Hist. Critica II p. 91, waar de bewoners van Maasland
‘Frisones Morsateni’ genoemd worden.
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dat de Marsaci in Zeeland zouden hebben gewoond. Ook schijnen zij, ondanks den
Keltischen uitgang van hun naam, eer verwanten van Bataven en Canninefaten, dus
Germanen, dan Kelten geweest te zijn.
Veel meer reden is er om aan te nemen, dat de Zeeuwen tot de buiten twijfel
Keltische Morini zullen behoord hebben. Zelfs zouden wij het woord Morini met
het oog op het Keltische mori (= zee, waaruit Iersch muir) niet beter dan met
‘Zeeuwen’ kunnen vertalen. Die Morini nu worden door de Ouden geplaatst aan de
uiteinden van Gallië1. Dat zij aan den ‘pagus Gessoriacus’ der hun verwante
Oromansaci met het belangrijke Romeinsche veer op Brittannia (later Boulogne) en
verder aan de Atrebates en Ambiani (bewoners van Arras en Amiens) grensden,
behoeft ons nog niet te verhinderen, ze vandaar af langs de geheele Noorzeekust
(tusschen die kust en de Leie) te plaatsen, te meer daar zij blijkbaar groot in aantal
waren en verscheidene ‘pagi’ vormden. Ongetwijfeld zijn de Westvlamingen en een
klein deel der Oostvlamingen meerendeels hunne nakomelingen, zij het ook met veel
Germaansch bloed gemengd.

VII.
De tongvallen van Zeeland en Vlaanderen konden - ondanks in 't oog vallend verschil
- ook groote overeenkomst toonen met het eigenlijke Saalfrankisch, omdat de streken
waar de Saliërs zich vestigden, evengoed eene Keltische bevolking tot ondergrond
hadden, als Vlaanderen en Zeeland. Toch waren die Kelten niet alleen door den

1

Zie Virgilius, Aeneis VII 727, Caesar, De bello Gallico II 4, III 28, IV 21 vlg., 37, VII 76,
Pomponius Mela III 2, Plinius, Hist. Nat. IV 31, 37, XIX 2, Tacitus, Hist. IV 28.
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naam ‘Belgen’ maar ook door de taal onderscheiden van de eigenlijke Kelten in
Gallia Lugdunensis1, maar ongetwijfeld verdient de mededeeling, die Caesar van de
Remi ontving, dat de meeste Belgen Germanen van afkomst waren2, geen vertrouwen.
Immers België strekte zich uit tot de Marne en de Seine, en hoeveel Noordelijker
daarvan wordt nu nog altijd Romaansch gesproken, ook door de Remi zelf!
Die oude Keltische bevolking der nu Nederduitsch sprekende Belgische gewesten
bestond voor een niet gering deel uit Menapiërs3, die tusschen de Morini en de
Eburones in woonden4 en Zuidelijk schijnen gepaald te hebben aan de Baetasii, die
misschien Germanen waren en met de Tungri en Nervii in één adem genoemd
worden5. Van de Nervii zelf, trouwens grootendeels door Caesar uitgeroeid, is het
mogelijk dat zij in geheel Zuid-Brabant gewoond hebben, maar waarschijnlijker, dat
zij tot Waalsch België (Henegouwen en het Zuidelijk deel van Zuid-Brabant) beperkt
waren.

1
2

3

4
5

Caesar, De bello Gallico I 1.
Caesar, De bello Gallico II 4. Caesar zelf echter geeft daar maar van vier volksstammen in
Gallia Belgica op, dat zij ‘uno nomine Germani adpellantur’, nl. de Condrusi (bij Condroz
in het Luiksche), de Eburones, de Caeraesi (aan de Chiers op de Luxemburgsche grens) en
de Paemani, geen van alle later meer vermeld.
Na Zeuss en Van der Kindere heeft Charles Piot het Keltisch karakter der Menapiërs nog
eens opnieuw bewezen in zijne verhandeling La Ménapie pendant la conquête de César in
Bulletins de l'Académie royale de Belgique LXVII (1897), p. 754-773; maar dat ook
West-Vlaanderen door Menapiérs en niet door Morini bewoond zou geweest zijn, bewees
hij m.i. niet afdoende. De Oostvlamingen schijnen mij de Westelijkste Menapiërs geweest
te zijn, en onder den ‘pagus Mempiscus,’ waarvan in eene oorkonde van Karel den Kalen
(24 Maart 847) gezegd wordt: ‘in territorio Menapiorum, quod nunc Mempiscum appellant’,
meen ik Oost-Vlaanderen ten Noorden van Leie en Schelde te moeten verstaan.
Zie Caesar, De bello Gallico II 4, III 9, VI 5; Tacitus, Historiae IV 28.
Tacitus, Historiae IV 56, 66; vgl. ook Plinius, Hist. Nat. IV 31.
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Toen Caesar deze streken bezocht, vond hij de Menapiërs nog tot aan den Rijn toe,
ja zelfs aan den overkant, want hij vertelt ons, dat zij aan de beide Rijnoevers hunne
dorpen hadden gehad1, maar ook, dat zij van den rechter Rijnoever verdreven waren
door de Usipetes en Tencteri, die zelfs met op de Menapiërs door list buitgemaakte
schepen aan den linker oever hadden weten te komen en ook daar hunne dorpen in
bezit genomen hadden. Caesar verdreef toen die Germaansche indringers en heeft
het aan de Menapiërs mogelijk gemaakt, naar hunne vroegere woonplaatsen terug
te keeren. Een Castellum Menapiorum2 wordt door sommigen voor Kessel in
Noord-Limburg of de Neder-Maasgouw gehouden, maar zou ook wel Kesteren
(oudtijds Castra) in De Betuwe kunnen geweest zijn.
Tot die Menapiërs zullen ook de Ambivariti behoord hebben, die Caesar aan den
rechter Maasoever vond, waar Maas en Waal te zamen vloeien, en die toen ook van
de roofzucht der Tencteri te lijden hadden3. Deze Ambivariti mogen des te eer voor
Kelten gehouden worden, omdat een volksstam van denzelfden naam door Caesar
ook als onderhoorig aan de Aedui (met hunne hoofdstad Augustodunum, d.i. Autun
in Bourgogne) in Gallia Lugdunensis wordt vermeld4.
Eene eeuw na Caesar woonden, volgens Plinius5, ten

1
2
3
4
5

Caesar, De bello Gallico IV 4: ‘quas regiones Menapii incolebant et ad utramque ripam
fluminis [Rheni] agros, aedificia vicosque habebant’. Vgl. ook Strabo IV p. 194 (Casaub.).
Bij Ptolemaeus II 9.
Caesar, De bello Gallico IV 9.
Caesar, De bello Gallico VII 75.
Plinius, Hist. Nat. IV 31: ‘A Scaldi incolunt extera Toxandri pluribus nominibus. Deinde
Menapii, Morini, Oromansaci.’ Zie over Toxandria Mr. C. Ackersdijk in Nieuwe Werken
van de Maatsch. der Ned. Lett. V (1838) bl. 85-186.
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Noordoosten van de Menapiërs en ten Oosten van de Scaldis of Schelde de Toxandri
onder verschillende namen, en moeielijk valt het uit te maken, of deze een onderdeel
der Menapiërs, en dus Kelten waren, dan wel Germanen, die de Maas waren
overgetrokken uit het eiland der Bataven. In den tijd, waarin de Karolingen over de
Franken heerschten, schijnen die Toxandri vier verschillende gouwen te hebben
gevormd: 1o. de gouw Rijen, d.i. het Westen van de latere provincie Antwerpen,
waarvan de tongval, vooral die van het zoogenaamd Klein-Brabant in het Zuidwesten,
nauw verwant is aan het Oostvlaamsch; 2o. de gouw Strijen (Stria), d.i. de latere
baronnie van Breda, Westelijk van de Donge, en het land van Putten en Strijen in
Zuid-Holland; 3o. de gouw, die, den ouden naam behoudende, van 704 tot 1191
meestal Texandria heet en de Meierij van 's Hertogenbosch met de Antwerpsche
Kempen omvatte met Tessenderloo aan de Zuidgrens; en 4o. de gouw Teisterbant,
waarvan in 815 als ‘pagus Texandria sive Testarbant’ gesproken wordt, maar die
toch reeds in 709 als afzonderlijke gouw of bant voorkomt, waarvan de naam Testar,
geassimileerd uit Tehs-tar, alleen in suffix van Tehs-andria verschilt1. Deze gouw,
die tusschen De Betuwe en Texandria gelegen was, omvatte dus het land van Maas
en Waal, de Tieler- en Bommelerwaard, het

1

Over Tehstarbant en Tehsandria als afgeleid van tehs- (eerst ‘rechter’ en vandaar ‘Zuider’
gouw) zie men Dr. H. Kern, Verslagen en Mededeel. der Kon. Akad. van Wet. Afd. Lett. 2de
R. II bl. 329-332. Daartegenover werd ook De Veluwe onder den naam Suiftarbant (in
oorkonden van 793 en 796 bij Sloet, Oorkb. 14, 15, 24) als ‘linker-’ en vandaar ‘Noorder-’
gouw aangeduid. Zie Dr. J.H. Gallée, Nomina Geogr. Neerlandica III in Tijdschrift van het
Kon. Aardr. Genootschap 1893 bl. 354. De eerste gouw lag ten Zuiden, de tweede ten Noorden
van De Betuwe.
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land van Heusden en Altena (vóór 1421 aan den rechter Maasoever) en misschien
ook de Vijf-Heerenlanden.
Ofschoon nu in deze vier gouwen ook tegenwoordig nog de tongvallen eenigszins
van elkaar verschillen en zich vooral het Oostbrabantsch van het Westbrabantsch
onderscheidt, kan toch het Frankisch van dat oude Toxandria eene eenheid genoemd
worden tegenover het Zuidbrabantsch, dat zelf nader verwant is met het dialect van
Ninove en Aalst in Oost-Vlaanderen, en het Oostvlaamsch, waartoe ook de tongval
der Westvlamingen tusschen Leie en Schelde behoort. Nochtans kunnen die drie
groepen met elkaar weer tegenover Chamavisch en Ripuarisch als eene eenheid, als
Salisch Frankisch, worden opgevat, dat, naar het mij voorkomt, zijn eigenaardig
karakter vooral te danken heeft aan den invloed van het Keltisch der oudere bevolking,
die duidelijk uitkomt, wanneer wij eigenaardigheden er van vergelijken met
soortgelijke in het Oudiersch en in het Fransch, voorzoover dat van het Italisch der
Romeinsche soldaten en handelaars afwijkt.
In het Oudiersch is de Idg. verbinding pt door ft heen overgegaan in cht. Tegenover
het Latijnsche septem (zeven) staat het Oudiersche secht. Opmerkelijk is het zeker,
dat in het geheele Frankisch overal ft in cht is overgegaan, wat wij in het Oudsaksisch
nog niet vinden, terwijl tot in dezen tijd toe de Friezen nog hunne ft hebben bewaard.
Niet alleen zeggen de Franken gracht, nicht, oplichten, zuchten, enz., zooals de
Hollanders hun later nagedaan hebben, maar in 't Mnl. vindt men zelfs geschreven
vichte voor vijfde, drecht voor drift, geschricht voor geschrift, brullocht voor bruiloft.
In het Oudiersch is Idg. ks. door chs heen overgegaan in ss. Tegenover het
Latijnsche sextus (zesde, Got. saihsta) staat daar sessed, tegenover het Latijnsche
dexter (rechter,
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Got. taihswa) staat daar dess. Ook in het Frankisch zegt men nu zesde (voor zeste)
en is tehs- tot tes geworden, niet alleen in het reeds door ons besproken Testarbant,
maar ook in Tessel, waarvan de Friesche vorm Texel is. Andere voorbeelden van ss
uit chs zijn vos, os, vlas, wissel, dissel. De Friezen hebben nog altijd in die woorden
ks en zeggen fox, oxe, flaex, wixel en tixel of tjoxel. Terwijl de Hollanders Sahsonhaim
tot Sassenheim gemaakt hebben, vindt men voor ongeveer hetzelfde woord in het
oorspronkelijk Friesche Westerkwartier Saaxum.
Het Oudiersch heeft geene h. Ook in het Fransch wordt de Latijnsche h nog maar
alleen geschreven, niet gezegd. Zoo wordt ook in geheel Zuid-Nederland, behalve
in de Antwerpsche Kempen en het mich-kwartier, de h weggelaten, evenals bij ons
in het Westen van Noord-Brabant ten Westen van de Donge en in geheel Zeeland.
Wel doet datzelfde verschijnsel zich ook hier en daar in Noordelijker streken van
ons land voor, vooral in de stranddorpen en op de eilanden, maar in de andere zuiver
Frankische tongvallen, Chamavisch en Ripuarisch, ontbreekt de h nooit, en evenmin
in het zuiver Saksisch en Friesch, zelfs niet op de eilanden Terschelling en
Schiermonnikoog, de eenige waar nog Friesch gesproken wordt.
Kenmerkend voor het Nederlandsch is onze uitspraak der onvolkomen i, die wij
met de Engelschen gemeen hebben. Franschen kunnen die uiterst moeielijk namaken.
Verdient het daarom niet opmerking, dat in de Mnl. geschriften, die uit de Zuidelijke
Nederlanden afkomstig zijn, de i zoo vaak als e geschreven is, bv. scep en blent voor
schip en blind, en dus blijkbaar ook in het spreken naar e overhelde, en dat in
Zuid-Brabant, Antwerpen en Vlaanderen, en ook in Zeeland, de i vóór ng en nk
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als ie wordt uitgesproken, bv. bij ziengen en drienken?
In het Fransch is de Latijnsche ü (= oe), die in het Italiaansch onveranderd bleef,
overal in û overgegaan. De Westfranken nu onderscheiden zich niet alleen van de
Friezen, maar ook van de Oostfranken en Saksen door hunne ü voor û, die zij ook
gemeen hebben met de bewoners van De Veluwe, de Zeeuwen en de Westvlamingen.
De eigenlijke Saliërs zijn echter nog wat verder gegaan. Hun huus, tegenover het
Friesche, Saksische en Oostfrankische hoes, is diphthongisch gewijzigd in
verschillende varieteiten: höäs, hois en huis, zooals het nu in het beschaafde
Nederlandsch (het meest in overeenstemming met het Oostvlaamsch) getypeerd is.
Ofschoon eerst tegen de 15de eeuw bewijsbaar, dagteekent deze uitspraak blijkbaar
reeds van de 5de of 6de eeuw, toen de Franken zich in Brabant vestigden, met dien
verstande, dat zij zelf en hunne nakomelingen ook nog lang daarna û zullen gezegd
hebben en dat eerst de in aantal zooveel sterkere Kelto-Alpinen de ui-uitspraak later
algemeen zullen gemaakt hebben, want dat die uitspraak aan deze te danken is, blijkt,
meen ik, hieruit, dat de Franschen die öä ook hebben en niet alleen une, maar ook
un zeggen.
Zoo zeggen de Franschen ook niet alleen fine, maar ook fin met è, en opmerkelijk
is het ook weer, dat de Westfranken - ook nu tegenover Friezen, Saksen en
Oostfranken, en ook tegenover Veluwers, Zeeuwen en Westvlamingen - alle î's
hebben gemaakt tot è, ei, later zelfs tot ai en daaruit ontstane a. Die overgang wordt
evenzeer aangetroffen in Zuid-Duitschland, waar Kelten woonden, terwijl de
Noordduitschers de î hebben behouden. En ook in Engeland, waar de oude Keltische
Britten van de Angelsaksen de woorden met î hebben
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geleerd, is daaruit eene, nog als î geschreven, ei of ai te voorschijn gekomen1.
Een eigenaardig verschijnsel in 't Fransch is het, dat dáár de Nominatiefsvorm
meer en meer door den Accusatiefsvorm is verdrongen, zoodat op het oogenblik de
Singularis der naamwoorden, die oudtijds, evenals in het Latijn, bij verreweg de
meeste mannelijke woorden op s uitging, nu die s mist, terwijl de s, aan den
Latijnschen Acc. Plur. van alle niet oorspr. onzijdige woorden eigen, ook de uitgang
van den Nom. Plur. is geworden, die in 't Latijn betrekkelijk maar zelden op s uitgaat.
Daarmee klopt, dat men in 't Fransch kan zeggen: c'est moi, c'est toi, ce sont eux en
ook moi, je vous dis. Het Oudiersch bewijst, dat die gelijkstelling van Nom. en Acc.
Oudkeltisch is, want daar hebben de Pronomina personalia van den eersten en tweeden
persoon maar één vorm voor Acc. en Nom., nl. me, tu, ni of 'n (= wij) en si - ssi (=
gij), terwijl bij den derden persoon plur. wel in 't mannelijk onderscheid gemaakt
wordt tusschen den Nom. ind en den Acc. inna, maar in 't vrouwelijk voor beide
naamvallen inna in gebruik is. Voor Keltischen invloed op het Saalfrankisch pleit
dus wel sterk, dat de Kelto-Alpinische Zeeuwen, althans op Noord- en Zuid-Beveland
en op Tolen, naast we, me, wulder en wilie, ook ons in den Nom. gebruiken, en dat
hij niet alleen in geheel Zeeland tot op Goederee en Overflakkee toe, maar ook in
West-Vlaanderen, in Oost-Vlaanderen met Ninove en Aalst, in Antwerpen en te
Leuven en elders in Zuid-Brabant den Accusatiefsvorm 'n (ook wel 'm) heeft bij
inversie, vooral wanneer het enclitisch achter een werkwoord geplaatst is. Zoo wordt
ook hier en daar

1

Vgl. mijn opstel over de ‘Geschiedenis der diphthongeering van de Germ. lange î’ in
Tijdschrift XX (1901) bl. 82-108.
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in Zeeland voor zij in het enkelvoud heur, in het meervoud heurlie of hullie gezegd.
Nog veel algemeener is het gebruik van de uitgangs-n bij lidwoorden en bijvoeglijke
naamwoorden als attributen van mannelijke substantieven in den Nominatief. Deze
Accusatiefsvorm, dien men ook in Duitschland langs den geheelen Rijn aantreft,
komt in alle Nederlandsche tongvallen ten Zuiden van den Moerdijk zonder
uitzondering voor, ook in het Zeeuwsch en zelfs in een groot deel van het
Zuidhollandsch1, zoodat daardoor in die dialecten het mannelijk geslacht nog
nauwkeurig van het vrouwelijk wordt onderscheiden.
In strijd daarmee is een ander taalverschijnsel, nl. dat in alle Frankische dialecten
de slot-n na toonlooze lettergrepen wordt weggelaten, evenals die n of de daarin
overgegane m in het Fransch en in het Oudiersch verdwenen is. Toch, ondanks die
neiging tot apocopeeren, zal men in den Nominatief, evenals in den Accusatief, die
n bij de lidwoorden en adjectieven als attributen van mannelijke woorden vinden in
het geheele Ripuarisch en Salisch, wanneer daarop een adj. of subst. volgt beginnende
met een klinker, eene (niet uitgesproken) h of eene b of d, meestal ook eene t, soms
eene r. Dan luidt het lidwoord van bepaaldheid voor 't mann. den, voor 't vrouw. de,
voor 't onzijdig 't, en het lidwoord van eenheid voor 't mann. 'nen, voor 't vrouw. en
of 'ne, voor 't onz. 'n. Het laatste lidwoord luidt, wanneer een andere medeklinker
volgt, voor 't mann. 'ne, voor 't vrouw. en of 'ne, voor 't onz. e, waaruit dus blijkt dat
niet alleen

1

Zie voor het Zuidhollandsch in 't algemeen Lamb. ten Kate, Aenleiding I bl. 360 en voor het
Dordsch Joh. Winkler, Dialecticon II bl. 153. Ook in de schrijftaal is deze n in den Nom.
vroeger ingedrongen, soms bij Vondel, dikwijls bij Huygens, en zelfs wel bij Bredero.
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de buigings-n in dat geval geapocopeerd wordt, maar zelfs de n van het onverbogen
onzijdige een, terwijl in 't mannelijk alleen de n verdwijnt en niet tevens de e van
den uitgang en. Buiten het eigenlijk Salisch en Ripuarisch doet zich hetzelfde
verschijnsel ook voor in het Westvlaamsch en, doch alleen bij het lidwoord van
bepaaldheid en het adjectief en niet bij het lidwoord een, dat er onveranderd blijft,
ook in het Zeeuwsch, in de taal der Zuidhollandsche eilanden en, ofschoon, naar 't
schijnt, niet meer regelmatig, ook in het Chamavisch van De Veluwe1. Treffend nu
is ook hier weder de overeenkomst met het Oudiersch, waarin die Accusatiefs-n ook
bewaard bleef en prothetisch bij het volgende woord werd getrokken, wanneer dat
met eene vocaal of eene media, b, d of g, aanving. In onze dialecten kon zich het
verschijnsel niet vóór g voordoen, daar deze er geene media, maar spirant is.

1

Vóór een klinker, h, d, b en ook vóór t vind ik die n te Leuven, Antwerpen, Uden en Zeeland
(in Oostelijk Noord-Brabant), Aalst, Kortrijk, West-Vlaanderen, West-Voorne en
Oud-Beierland; voor dezelfde klanken met uitzondering van de b in Gratham en Maastricht,
en met uitzondering van b en t te Heerlen en Noordwest-Veluwe. Zie voor Leuven: L.
Goemans, Leuvensche Bijdragen II (1897) bl. 121 vlg., voor Antwerpen: P.J. Cornelissen
en J.B. Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch dialect (Gent 1899) bl. 62-64; voor Oostelijk
Noord-Brabant: H. van den Brand, Onze Volkstaal I (1882) bl. 172; voor Aalst: Ph. Colinet,
Leuvensche Bijdragen I (1896) bl. 118, 125, 131 vlg.; voor Kortrijk: F. Snellaert, Belgisch
Museum VIII (1844) bl. 165; voor West-Vlaanderen: L.L. de Bo, Westvlaamsch Idioticon
(Gent 1892), bl. 253 en J. Vercouillie, Onze Volkstaal II (1885) bl. 30; voor West-Voorne:
M.A. van Weel, Het Dialect van West-Voorne (Leiden 1904) bl. 57-59; voor Oud-Beierland:
A. Opprel, Het Dialect van Oud-Beierland ('s-Grav. 1896) bl. 36-38; voor
Noordwest-Limburg: A.M. Mertens, Onze Volkstaal II (1885) bl. 249; voor Maastricht:
J.H.H. Houben, Het dialect der stad Maastricht (Maastricht 1905) bl. 58 vlg.; voor Heerlen:
J. Jongeneel, Een Zuid-Limburgsch taaleigen (Heerlen 1884) bl. 13, 39; en voor De
Noordwest-Veluwe: W. van Schothorst, Het dialect der Noord-West-Veluwe (Utrecht 1904)
bl. 83.
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Al deze voorbeelden bewijzen m.i. voldingend, dat de Keltische ondergrond der
Frankische tongvallen ten Zuiden van de Maas de voornaamste oorzaak is, waardoor
zij van andere Germaansche tongvallen afwijken.

VIII.
Over de Friso-Frankische dialecten kan ik kort zijn, daar zij in hun Frankisch karakter
niets eigenaardigs vertoonen en de Friesche eigenaardigheden, die hen van het
Frankisch onderscheiden, beter kunnen besproken worden bij de behandeling der
verbreiding van het Friesch over ons land. Over het Zeeuwsch, Zuidhollandsch en
Kennemerlandsch hebben wij bovendien reeds het voornaamste in het midden
gebracht. In den tongval van West-Utrecht (de oude gouw Niftarlake) ontbreken wel
geene Friesche eigenaardigheden, maar zij komen in dit grootendeels Frankische
dialect minder uit dan elders en zijn er ten deele misschien van jonger dagteekening
door lateren invloed van het Hollandsch.
Van Utrecht uit is het Frankisch verder verbreid over het Zuidoosten van
Noord-Holland. Dáár werd oorspronkelijk Friesch gesproken. Nog zeer duidelijk
openbaart zich het Friesch taaleigen in de tongvallen van Aalsmeer en Nardincland,
later het Gooi genoemd naar de Eltensche abdis Gôdela, die er sedert 968 rechten en
bezittingen had, welke onder Floris V aan Holland gekomen zijn, nadat deze streek
eerst van het bisdom Utrecht afhankelijk was geweest, evenals Muiden (sedert 948
als Amuda voor Amuntha, dus met Friesche syncope van n vóór spirant, vermeld) en
Amstelland, dat evenzoo in de tweede helft der 13de eeuw door den Hollandschen
graaf werd geannexeerd. Ofschoon ook dat eenmaal tot Friesland had behoord,
blijkens het Friesche recht, dat voor 1387
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nog in Ouder- en Nieuwer-Amstel en voor 1422 nog in Diemen is aangewezen1, heeft
het Utrechtsch dialect er minstens reeds in de 12de eeuw het oudere Friesch gedeeltelijk
verdrongen. Later won het Hollandsch er veld, maar in Amsterdam is zelfs op het
eind van de 16de eeuw de taal nog meer Friesch gekleurd dan in Zuid-Holland; en
zelfs nu nog is het onderscheid tusschen het Haagsch en Rotterdamsch aan den eenen
en het Amsterdamsch aan den anderen kant hoofdzakelijk toe te schrijven aan het
feit, dat wij in Amsterdam met verfrankischt Friesch te doen hebben, terwijl in
Zuid-Holland het Friesch te allen tijde een slechts matigen invloed heeft geoefend.
Ook in het aanvankelijk schaars bewoonde Friesche Waterland met het eiland Marken
heeft zich sedert de 13de eeuw de invloed van het Utrechtsche Frankisch doen gelden.
Het eigenlijk Westfriesch (met het Zaansch) daaren tegen heeft eerst Frankischen
invloed van beteekenis ondergaan, toen reeds een eenigszins algemeen beschaafd
Hollandsch bestond en de schrijftaal er door de scholen en de Protestantsche kerken
eene taalwijzigende macht werd, dus in den loop der 16de eeuw. Inpolderingen zullen
tot het verhollandschen hebben bijgedragen. Zoo is het Westfriesch dus niet
onmiddellijk door invoering van het Frankisch tot een Friso-Frankisch mengeldialect
geworden, maar door bemiddeling van het Hollandsch en Kennemerlandsch. Ook
vormen Zaanland en Westfriesland met de Noordhollandsche eilanden Wieringen,
Tessel, Vlieland (en ook Midsland op Terschelling) zelfs tegenwoordig nog eene
van het overige Hollandsch scherp onderscheiden taaleenheid.

1

Zie G. Acker Stratingh, t.a.p. II 2, bl. 73.
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In Friesland zelf is door toedoen van George van Saksen Het Bildt (de mond der
oude Boorzee) tusschen 1504 en 1508 onder leiding van vier Hollandsche edellieden
ingepolderd en toen met Hollanders, vermoedelijk uit Zuid-Holland1, bevolkt. Vandaar
dat de Bildtsche tongval eigenlijk een Hollandsch dialect is, maar door latere vestiging
van Friezen met Friesche bijmengsels. Op Ameland werd natuurlijk eenmaal Friesch
gesproken, zooals nog op Terschelling en Schiermonnikoog, waar het tusschen in
ligt; maar nu spreekt men er nagenoeg Hollandsch, schoon met een Friesch accent.
Misschien is de oorzaak daarvan, dat de Amelandsche schippers op hunne reizen
hun Friesch afleerden, misschien ook, dat Ameland reeds in de 15de eeuw beschouwd
werd als eene vrije, van Friesland onafhankelijke heerlijkheid, waar de Cammingha's
eene soort van hofhouding hadden, die wel niet alleen uit de eilandbewoners zelf zal
bestaan hebben. Evenzoo mag als Hollandsch met Friesch accent en enkele
onhollandsche eigenaardigheden beschouwd worden het Stadsfriesch der grootere
Friesche steden: Leeuwarden, Franeker, Harlingen, Bolsward, Sneek en Dokkum.
Reeds in de 15de eeuw begonnen die steden hare Friesche taal te verliezen door de
invoering van het Saksisch der stad Groningen, die toen in Friesland den baas speelde.
Onder het bestuur der Saksische hertogen Albrecht en George behoefde dat natuurlijk
niet te veranderen: alleen werd dat Saksisch in de 16de en vooral in den loop der 17de
eeuw langzamerhand door het Hollandsch verdrongen onder den invloed der algemeen
Nederlandsche schrijftaal en kanseltaal, waarvan men zich ook in Friesland uitsluitend
bediende.

1

Volgens Joh. Winkler, Dialecticon I bl. 488-491.
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Door de verbreiding dier oorspronkelijk hoofdzakelijk Brabantsche schrijftaal,
waarvan de Statenbijbel sinds het midden der 17de eeuw overal het voertuig werd,
is ook de daaraan nauw verwante, alleen wat meer Hollandsch gekleurde, beschaafde
spreektaal meer en meer in andere, Oostelijke, gewesten van ons land doorgedrongen
en langs dien weg wint het Frankisch nog altijd veld, zoodat zijne geschiedenis
eigenlijk nog niet tot een einde is gekomen.
Wel schijnt zich tegen dien Frankischen invloed der schrijftaal nu eene, misschien
onbewuste, reactie van het Friesche bloed te openbaren in de pogingen om aan de
gemeenzame Hollandsche omgangstaal meer invloed op de schrijftaal en daardoor
op de beschaafde spreektaal te verschaffen, maar vermoedelijk zullen die pogingen
afstuiten op den onwil der Oostelijke (Saksische) en Zuidelijke Nederlanders om ten
gunste van het, juist niet al te welluidende en vormrijke, Hollandsche dialect af te
wijken van de historische lijn, die zij nu reeds eenige eeuwen hebben gevolgd.
Bovendien zullen allen, die, ook zonder juist het individueele in de taaluiting al te
zeer aan banden te willen leggen, prijs stellen op het bezit eener algemeen
Nederlandsche schrijftaal en beschaafde spreektaal voor geheel Noord- en
Zuid-Nederland, wel evenmin vrede kunnen hebben met een Hollandsch, als met
een Vlaamsch of Brabantsch taalparticularisme, dat in den laatsten tijd in Noord en
Zuid de gewesttaal wat meer op den voorgrond tracht te dringen tot schade, vrees
ik, voor de eenheid van den Dietschen stam.
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Bijlage III. Verslag van den secretaris
Het voornaamste van hetgeen over het thans afgeloopen jaar valt mede te deelen
betreft het verhandelde in de gewone Maandelijksche Vergaderingen. Deze werden
geregeld gehouden en over 't algemeen druk bezocht; was het aantal Leidsche
bezoekers soms wel eens wat al te gering, zoo werd dit vergoed door het toenemend
getal aanwezige Leden niet te Leiden woonachtig, waarvan 69 gebruik maakten van
het recht in art. 39 der Wet aan alle Leden toegekend, om zich geregeld voor alle
vergaderingen schriftelijk te laten oproepen.
In de eerste Maandvergadering van 7 October kon worden bericht, dat de HH. Mr.
A. Telting en Mr. A.C. Visser van IJzendoorn, in Uwe vorige Jaarvergadering
benoemd tot Bestuursleden, laatstgenoemde als Penningmeester, de benoeming
aannamen en reeds als zoodanig hunne werkzaamheid hadden aanvaard. Voorts dat
van de 25 in Juni 1904 nieuwbenoemde gewone Leden der Maatschappij 24 de
benoeming hadden aangenomen, benevens alle 8 nieuwbenoemde buitenlandsche
Leden, van welke 4 de rechten en verplichtingen der gewone Leden aanvaardden en
door het betalen der jaarlijksche bijdrage, sommigen ook door het zenden van een
exemplaar hunner geschriften, belangstelling voor onze Maatschappij betoonden.
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In die Octobervergadering werd tot Voorzitter der Maatschappij gekozen de Heer
Dr. G. Kalff. Deze verklaarde zich bereid de benoeming aan te nemen en aanvaardde
de leiding der werkzaamheden met een hartelijk woord van dank aan den aftredenden
Voorzitter, den Heer Dr. P.J. Blok, voor het vele dat hij ook nu wederom gedurende
een jaar als Voorzitter voor de Maatschappij had verricht.
Nog werden in die vergadering herbenoemd in de Commissie voor Taal- en
Letterkunde de aftredende HH. Dr. J. Verdam en Dr. J. te Winkel; in de Commissie
voor Geschied- en Oudheidkunde de HH. Dr. P.J. Blok en Dr. A.H.L. Hensen; in de
Bibliotheekscommissie de HH. Dr. P.J. Blok en Dr. G.J. Boekenoogen, die allen de
benoeming aannamen.
De Heer Dr. D.C. H e s s e l i n g hield in diezelfde vergadering eene voordracht
over ‘Het Negerhollandsch der Deensche Antillen’. De Deensche Antillen hebben
nooit aan Nederland toebehoord, en toch was in de 17de en 18de eeuw onze taal daar
de meest verbreide. Naast het Nederlandsch ontwikkelde er zich een eigenaardig, uit
den omgang der planters met hun slaven ontstaan, Negerhollandsch, dat nog heden
niet geheel is uitgestorven; in dat Kreoolsch is op het einde der 18de eeuw een klein
getal geschriften opgesteld die ons veroorloven die taal vrij nauwkeurig te leeren
kennen. Het zijn vertalingen van het Nieuwe Testament, door Deensche en Duitsche
zendelingen onafhankelijk van elkander bewerkt, een paar boekjes voor catechetisch
onderwijs bestemd, en een paar spraakkunsten, die tevens samenspraken en een
verzameling spreekwoorden bevatten. Deze geheele literatuur is, toen in de 19de eeuw
ook hier het Engelsch de algemeene taal werd, in volslagen vergetelheid geraakt,
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zoodat, buiten die eilanden, zelfs het bestaan van het Negerhollandsch zoo goed als
geheel onbekend werd. De geschiedenis van het Negerhollandsch, en de wijze waarop
het ontstaan is, werd door Spr. behandeld; uit de teksten deelde hij verschillende
proeven mede. Ten slotte vergeleek hij dezen uitlooper van onze taal met het
Afrikaansch en wees op de punten van verschil en van overeenkomst die tusschen
beide mengeltalen zijn op te merken1.
Den 4den November sprak de Heer Dr. C.P. B u r g e r Jr. over ‘De briefwisseling
van Wolff en Deken met J.E. Grave’. Deze briefwisseling, waaruit indertijd Jorissen
stof putte voor zijne bekende studie in Nederland, is sedert kort meer bekend kunnen
worden doordat zij in het bezit kwam van den Heer E.W. Moes die haar voor Dr.
Dyserinck's uitgave beschikbaar stelde en thans ten geschenke heeft gegeven aan de
Amsterdamsche Universiteitsbibliotheek. De verzameling vormt een betrekkelijk
compleet geheel: de reeks brieven van Betje Wolff, later van Betje en Aagje, aan
Grave is waarschijnlijk geheel bewaard, en van Grave's brieven zijn er verscheidene
over, terwijl van de meeste andere ten minste de datum is opgeteekend, en men den
hoofdinhoud voor een deel uit Betje's antwoorden kan afleiden. Bij eene nauwkeurige
studie dezer origineele brieven blijkt al dadelijk, dat de eerste kennismaking van
Betje Wolff met Grave door Jorissen onjuist is voorgesteld doordat hij uit een slecht
gelezen postscriptum van den tweeden brief had afgeleid, dat dit de vierde was en
dat er dus minstens twee verloren moesten zijn. Beter is door hem weergegeven en
gewaardeerd de eerste briefwisseling tusschen Aagje en Betje, maar daar hij

1

Vergelijk Dr. H e s s e l i n g in De Gids 1905, Febr. en zijn sedert verschenen boek Het
Negerhollands der Deense Antillen.
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den door Grave bewaarden kladbrief van Aagje, die vol fouten is, voor den werkelijk
verzonden brief hield, kreeg de verkeerde opvatting, dat zij niet veel meer dan eene
keukenmeid was, nieuw voedsel. Deze brief, door Aagje geschreven om zich tegen
den verdenking van kwaadsprekerij te verdedigen, en waarin zij aan Betje, die zij
nog niet kent, ernstig de les leest, vormt met het antwoord wel het merkwaardigste
gedeelte der verzameling. In de volgende brieven is door eene verkeerde dateering
van Betje erge verwarring gekomen. Herstelt men de juiste volgorde der brieven,
dan krijgt alles leven, en bepaaldelijk kan men als het ware voor oogen zien hoe de
beide vrouwen nader kennis maken en deze kennis zich tot eene duurzame vriendschap
ontwikkelt. Vooral treft het, dat Aagje, die zich eerst stijf, statig en ernstig voordoet,
al spoedig bij verrassing eene geestige briefschrijfster blijkt te zijn, en dat zij in
gezelschap eene ongewone gaaf van geestig vertellen blijkt te bezitten. Een kort
verblijf van Betje bij de familie Grave was voldoende om de vriendschap voorgoed
te vestigen, ondanks vele aanmerkingen van vroegere kennissen.
Toen in het volgende jaar (1777) Ds. Wolff stierf, besloten de vriendinnen samen
te gaan wonen, en hoewel de tijd om uitvoerige brieven te schrijven nu voorbij was,
is toch ook de verder bewaarde brievenreeks van groot belang, omdat ze juist dien
tijd van samenwonen en samenwerken duidelijk doet leeren kennen en zekerheid
geeft, dat de kwaadsprekerij, die ook in dien tijd de vriendinnen vervolgd heeft, op
geen wezenlijken grondslag kan berust hebben1.

1

Vergelijk Dr. B u r g e r in Tijdschrift v. boek- en bibliotheekwezen III 1905, blz. 24 vv.
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Daarna hield de Heer Dr. J. Ve r d a m eene voordracht over ‘Nieuwe lezingen in
Maerlant's Spiegel Historiael’, naar aanleiding van nieuwe fragmenten, onlangs in
het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch gevonden door den heer Dr. D.H.G. B e l l a a r d .
Deze fragmenten, te zamen omstreeks 1200 verzen groot, hebben gediend tot
schutbladen van Tilburgsche schepenregisters uit de jaren 1520-'22, en hebben, voor
zoover bekend is, geen deel uitgemaakt van een der handschriften waarvan vroeger
gedeelten zijn gevonden. Zij bevatten stukken uit het 3de, 4de en 8ste boek der Derde
Partie, en wel van deelen waarvoor ons tot heden elk critisch hulpmiddel ontbrak ter
vergelijking en toetsing van den Amsterdamschen tekst in de uitgave van De Vries
en Verwijs. Het belang van het fragment werd aangetoond door Spr., die op enkele
merkwaardige en zeldzame woorden wees, ons daarin bewaard (onwaenlijc,
onaanzienlijk van voorkomen; innarenstelike, door en door ernstig, innig; coren,
braken; steente; schabben, oude plunje; vlintroetse, steenrots e.a.) en verscheidene
voorbeelden bijbracht van uitstekende verbeteringen die dit nieuwe fragment kan
opleveren1.
In de vergadering van 2 December hield de Heer Mr. N.G. P i e r s o n eene
voordracht over: ‘De methode ter verklaring van Middeleeuwsche prijsopgaven’.
Voor de studie van de prijzen en loonen in de Middeleeuwen is nog zeer veel
onderzoek te verrichten, bepaaldelijk in ons land, ofschoon reeds vele bouwstof
verzameld werd, dank zij vooral het Historisch Genootschap te Utrecht, dat reeds in
1848 begonnen is met de uitgave van een aantal ‘rekeningen’. Tot voor korten tijd
gaven echter die

1

Vergelijk Dr. B e l l a a r d in het Tijdschrift der Maatschappij XXIV 1905, blz. 104 vv.
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bouwstoffen niet het gewenschte licht. Men had vele dooden uit hunne graven
opgeroepen, maar zij spraken eene taal die niemand begreep. Zij vertelden ons hoeveel
betaald was in ponden, grooten, plakken, kromstaarten, witten, miten; maar hoeveel
dat was in Nederlandsch geld wist niemand. Lang heeft het geduurd eer pogingen
werden aangewend om dat begrijpelijk te maken. Prof. Fruin deed den eersten stap
met zijne bekende studie van 1877 over de Muntverzwakking in de 14de eeuw, maar
zijn arbeid was onvolkomen - wat hij zelf ook niet verheelde - en er verliepen vele
jaren eer zijn voorbeeld navolging vond.
Spr. behandelde nu de methode die men gebruiken moet om die ‘taal der dooden’
te verklaren. Veel nadruk legde hij op de wenschelijkheid om eene grondige studie
te maken van de lotgevallen der voornaamste buitenlandsche gouden munten die in
de 14de en 15de eeuw ook in ons land als handelsmunten werden gebezigd. Men vindt
tallooze schattingen daarvan en aan die schattingen is veel kennis te ontleenen. Daarna
deelde Spr. het een en ander mede van hetgeen de toepassing dezer methode op de
Utrechtsche rekeningen, door Mr. S. Muller Fz. uitgegeven, hem voor den gang der
prijzen van het einde der 14de tot het einde der 15de eeuw geleerd heeft. Hij vond in
de eerste plaats de oude theorie bevestigd, volgens welke depreciatie van het geld,
bij gemis van tegenwerkende oorzaken, tot evenredige prijsverhooging voert. Vooral
de tabellen van graanprijzen, beginnende met het jaar 1393/4, door Mr. J.A. Sillem
voor de Kon. Akademie van Wetenschappen bewerkt en door Spr. in Nederlandsch
geld omgezet, bewijzen dit ten duidelijkste.
Bevestigd vond Spr. in de tweede plaats de bewering van Wiebe, volgens welke
inzonderheid alle dierlijke
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producten in de Middeleeuwen goedkoop waren. Met dezelfde oorzaak die dit
teweegbracht, met den overvloed van grond en vee, zal het wel samenhangen, dat
schoeisel destijds zoo weinig geld kostte. Voor de kennis der loonen vloeien de
Utrechtsche bronnen niet ruim. Zij werden in den regel niet opgegeven met de noodige
precisie en er zijn verschillen die men niet verklaren kan.
Spr. eindigde met den wensch te uiten, dat onze geleerde genootschappen mogen
voortgaan met hunne publicatiën. Naarmate deze verstaanbaarder worden, zullen zij
meer en meer belangstelling wekken.
Den 13den Januari sprak de Heer Dr. H.T. C o l e n b r a n d e r over ‘Het jaar 1848
in Nederland’ tot het optreden van het ministerie-Schimmelpenninck, en maakte
daarbij ten deele gebruik van onlangs uitgegeven of verzamelde bescheiden. Na eene
korte herinnering aan de regeering van Koning Willem I werd meer uitvoerig de
geschiedenis der regeering van Willem II nagegaan en aangetoond van welke
omstandigheden het besluit tot eene beperkte grondwetsherziening, in 1847 genomen,
een gevolg is geweest. Na de Februari-revolutie te Parijs was de meerderheid der
Tweede Kamer gezind om veel verder te gaan dan zijzelve bij de behandeling van
het voorstel der Negenmannen had aangegeven. Zij bleef alleen van de rechtstreeksche
verkiezingen afkeerig. De regeering werd van deze veranderde gezindheid der Tweede
Kamer op de hoogte gebracht, doch de Koning was niet tot toegeven te bewegen,
niettegenstaande sommige zijner ministers hem daartoe rieden. Eensklaps ging hij
den 13den Maart buiten zijne ministers om tot de bekende boodschap aan de Tweede
Kamer over. Naar het schijnt heeft eene raadgeving van 's Konings dochter, prinses
Sophie, hiertoe veel bijgedragen; ook was eene
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waarschuwing ontvangen uit Amsterdam. De beslissing scheen nu in handen gelegd
van de meerderheid der Tweede Kamer; zij dreef inderdaad door dat het Kamerverslag
geheel hare zienswijze uitdrukte, maar slaagde er niet in een ministerie te doen
optreden uit haren kring of het uitwerken der grondwetsherziening te doen opdragen
aan eene door de Kamer benoemde commissie. Met voorbijgaan van de meerderheid
wendde de Koning zich tot de minderheid en ontbood Luzac, van welken stap de
benoeming der bekende commissie-Thorbecke het gevolg was. Thorbecke wilde de
commissieleden nu ook als ministers-ad interim doen optreden en zichzelven als
minister van binnenlandsche zaken, doch dit plan mislukte door de tusschenkomst
van graaf Schimmelpenninck en door den afval van Donker Curtius en Luzac, die
eene toenadering tot de middenpartij in de Kamer wenschten en liever
Schimmelpenninck dan Thorbecke den naam zagen geven aan het nieuwe bestuur.
Behield Schimmelpenninck dus in zijn persoonlijken strijd tegen Thorbecke de
overhand, zijn ‘Britsche constitutie’ heeft het tegen die van zijn mededinger afgelegd
door de persoonlijke tusschenkomst des Konings en niet minder door den krachtigen
steun, aan Thorbecke's ontwerp goboden van Katholieke zijde.
In de vergadering van 10 Februari hield de Heer Dr. C. H o f s t e d e d e G r o o t
eene voordracht over ‘De zuivering van het werk van Rembrandt met behulp der
hedendaagsche stijlcritiek.’ Hij toonde aan, hoe in de laatste vijftig jaren het werk
van Rembrandt: zijne schilderijen, etsen en teekeningen, van vreemde insluipsels is
gezuiverd, en bepaalde zich in de eerste plaats tot de schilderijen. Het oogenblik om
dit te doen achtte hij zeer gelukkig, omdat juist nu het groote werk van Bode com-
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pleet voor ons ligt, waarin alle door dezen kenner voor echt gehouden Rembrandts
niet alleen beschreven, maar ook afgebeeld zijn. Dit werk als maatstaf aannemende
voor het heden, vergeleek hij hiermede den catalogus van John Smith, die omstreeks
50 jaren geleden, en dien van Vosmaer, die circa 25 jaren geleden het licht heeft
gezien. Van de 630 schilderijen die Smith vermeldt, werden er door Bode 340 ook
als echt erkend, terwijl deze 238 schilderijen beschrijft die Smith niet heeft.
Het eerste ontstaan van valsche Rembrandts valt in den tijd van Rembrandt zelf.
Zoodra zijne schilderijen eenige geldswaarde begonnen te vertegenwoordigen, is
men begonnen het werk van anderen voor het zijne uit te geven, en wel drie
verschillende categorieën. In de eerste plaats copieën naar echte werken; in de tweede
plaats werken van leerlingen en andere tijdgenooten die in zijn manier hebben
geschilderd, en in de derde plaats opzettelijk vervaardigde vervalschingen.
Spr. wees op de moeilijkheid die zich voordoet om copieën van tijdgenooten van
replieken van Rembrandts eigen hand te onderscheiden, en behandelde daarop de
voornaamste navolgers wier werk achtereenvolgens voor dat van Rembrandt is
uitgegeven: zijn tijd- en studiegenoot Jan Lievens, zijn eersten Leidschen leerling
G. Dou, zijn eerste Amsterdamsche navolgers Jacob Backer en Salomon Koningh,
en zijn algemeen bekende leerlingen Bol, Flinck, Van den Eeckhout, Philips Koningh
en A. de Gelder. Ook twee werken van Karel Fabritius werden aan Rembrandt
toegeschreven. Ja, zelfs een damesportret van den Delftschen Vermeer; voorts
damesportretten van P. Moreelse en landschappen van Hercules Seghers en Adriaan
Brouwer.
Onder de talrijke anonieme navolgers die voor Rem-
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brandt hebben doorgegaan zijn weinig markante persoonlijkheden aan te wijzen.
Als voorbeeld van navolgingen die stellig gemaakt zijn met het doel om te
bedriegen haalde Spr. het portret van Saskia in het Museum te Antwerpen aan.
Ook bij de etsen is veel vervalscht. Men heeft copieën naar bestaande etsen
vervaardigd, het werk van leerlingen voor dat van Rembrandt uitgegeven, en ook
bewuste falsificaties gemaakt.
Ten slotte weerlegde Spr. de vaak gehoorde aanmerking op de stijlcritiek: dat het
er toch eigenlijk weinig toe doet of een schilderij al dan niet van Rembrandt is. Het
komt alleen op de schoonheid aan, en het stuk zelf wordt er toch niet mooier of
minder mooi door. Spr. verzocht zijne hoorders alle valsche Rembrandts, die hij in
afbeeldingen heeft vertoond, nogmaals in gedachte naast elkander te leggen, en dan
zelf de vraag te beantwoorden, of het er nu waarlijk niets toe doet of men, op grond
van deze navolgsels, den meester beoordeelt, dan wel op grond van het daarvan
gezuiverde werk. Ook weerlegde hij reeds van te voren de bedenking, dat de criticus
over 50 jaren wellicht weer even zoo ver van Bode af zou kunnen staan, als deze
thans staat van Smith. Dit gevaar is niet groot, in de eerste plaats omdat wij
ondertusschen veel hebben geleerd, en voorts wegens den vooruitgang der
hulpmiddelen van den tegenwoordigen tijd.
Deze voordracht werd door eene fraaie tentoonstelling van tal van platen
opgeluisterd.
In de vergadering van 3 Maart sprak de Heer F. S m i t K l e i n e over Cervantes.
In een wijsgeerig-letterkundig betoog werd de plaats aangeduid die aan Cervantes
door zijn Don Quichot toekomt in de wereldliteratuur.
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Omstreeks 70 jaar geleden begon men in Spanje - behalve in eenige wetenschappelijke
en kunstkringen - zich te herinneren dat er een Cervantes was geweest, een edelman,
een schrijver, een dichter, een krijgsman en rijksambtenaar over wien, twee en een
halve eeuw later, nog de geheele beschaafde wereld sprak. In 1835 - onder Ferdinand
VII - kreeg Cervantes zijn eerste standbeeld. Sinds dien tijd is het nationaal geweten
in Spanje voor Cervantes ontwaakt, want op dit oogenblik bezitten tal van Spaansche
steden Cervantes-gedenkteekenen, wordt ieder jaar zijn geboortedag door gansch
Spanje gevierd en zal in Mei 1905 het Spaansche huldebetoon ter herdenking van
den 300-jarigen geboortedag van den Don Quichote door de geheele Spaansch
sprekende wereld en door bijna alle landen der aarde worden versterkt.
Cervantes heeft door zijn Don Quichot de geletterde en ongeletterde wereld
veroverd en bleek in die zege tot dusver onverwinlijk. Spr. stond bij zijn leven slechts
in zoover stil als het gelegenheid bood het karakter zijner kunst te verhelderen en
gaf, door episoden te citeeren uit ‘El Viaji al Parnasso’, de satyrische richting aan,
die in Cervantes' luim wordt gevonden.
Ten slotte deed Spr. door een paar bladzijden uit den Don Quichot den trant van
zijn stijl en zeggingskracht bewonderen, reeds door Heinrich Heine gekenschetst als
zonnig en scherpsnijdend (een Zon en een Zwaard) tegelijk, de attributen van een
ridderlijk gemoed nooit verloochenend.
Den 7den April hield Dr. J. D y s e r i n c k eene voordracht over ‘Kneppelhout en
De Génestet’. Spr. wijdde eerst een woord van dankbare hulde aan de nagedachtenis
van eerstgenoemde, als den getrouwen schatbewaarder
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van brieven bij honderdtallen van letterkundigen, in dicht en ondicht, over het tijdperk
eener halve eeuw, van 1830 tot 1880. Hij bepleitte daarna het openbaarmaken van
brieven als de belangrijkste bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling en het karakter
dergenen van wier leven en werken wij ons zooveel mogelijk een volkomen beeld
willen vormen.
De ter tafel gebrachte briefwisseling tusschen Kneppelhout en De Génestet
dagteekent uit het jaar 1847-1848. Zij bevat herinneringen ook aan het vroege verlies
van zijne moeder.
Belangrijk is menige brief voor De Génestet's zelf kennis en de openhartige
belijdenis zijner fouten, zijn worstelen om in zijne gedichten aan den invloed van
Beets en Van Lennep te ontkomen en zich zelf te worden; vervolgens de scherpe en
toch waardeerende critiek van zijne verzen door Kneppelhout, van wiens oordeel hij
een dankbaar gebruik maakte. En eindelijk de briefwisseling tusschen Kneppelhout,
De Génestet en Van Vloten naar aanleiding der ongunstige beoordeelingen van de
‘Eerste Gedichten’ (in De Gids 1852) door Joh. C. Z(immerman).
Spr. wees nog op de karakteristiek van De Génestet's eersten bundel door
Kneppelhout in diens uitvoerigen brief aan Van Vloten. Met eene korte toelichting
der zelfcritiek van De Génestet besloot hij zijne voordracht.
Daarna sprak de Heer Dr. G. K a l f f ‘over eenige brieven van Multatuli’, namelijk
33 onlangs door de Maatschappij aangekochte brieven van de jaren 1869-1872,
gericht aan den Heer H.H. Huisman, indertijd lid en voorzitter van de vereeniging
‘de Dageraad’ (zijn naam wordt genoemd Brieven van Multatuli 1870-1875, blz.
53). Gewichtig nieuws bevatten de brieven niet. Den
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inhoud vindt men terug deels in Ideën no. 1004-1005, 1034-1035, en in bovengenoemd
deel der Brieven van M., blz. 30-138. Wij vinden hier voornamelijk de gewone
ontboezemingen tegen Duymaer van Twist, Fransen van de Putte e.a. Voorts
Multatuli's indrukken van het doen en laten der Multatuli-commissie die zich indertijd
op aansporing van Mr. J. van Gennep heeft gevormd met de bedoeling Multatuli en
zijn gezin bij te staan. Hier en daar werpen de brieven een helder licht op den toestand
van gejaagdheid en overspanning waarin Multatuli verkeert, op den vervolgingswaan
die hem kwelt. De voorname indruk dien de lezing dezer brieven achterlaat, is die
van diep medelijden met den genialen auteur.
Deze Aprilvergadering werd bovendien nog zeer belangrijk, doordat de Heer Dr.
J. Dyserinck daarin aan de Maatschappij ten geschenke overdroeg zijne rijke
verzameling van werken van en over Nic. Beets, die de kern vormde zijner bekende
Beets-tentoonstelling te 's-Gravenhage. Dit aanzienlijke geschenk werd met hartelijken
dank aanvaard en met veel belangstelling door de aanwezige Leden bezichtigd,
waarbij de milde gever menige merkwaardige toelichting verstrekte.
In de laatste Maandvergadering van dit jaar, den 5den Mei, werd geene voordracht
gehouden. Volgens de Wet werd zij geheel bestemd tot het voorbereiden en regelen
dezer Jaarlijksche Vergadering.
Tot leedwezen van het Bestuur kon wegens allerlei omstandigheden geene enkele
voordracht door den Spreker ter uitgave worden afgestaan.
Des te meer verheugt het Bestuur zich, dat althans ééne daarvan aanleiding gaf
tot eene uitgave vanwege
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onze Maatschappij. De Heer Dr. D.C. H e s s e l i n g namelijk heeft zijn werk ‘Het
Negerhollands der Deense Antillen’, volgens het bepaalde in art. 66 der Wet, aan de
Maatschappij aangeboden, en na een zeer gunstig advies van de Commissie voor
Taal- en Letterkunde besloot de Maandvergadering van December dit aanbod in dank
te aanvaarden. Het Bestuur is er in geslaagd de uitgave op bijzonder gunstige
voorwaarden te doen plaats hebben en stelt het op hoogen prijs door de welwillendheid
van den Heer Hesseling aldus ten tweeden male in de gelegenheid te zijn geweest
een belangrijk taalkundig geschrift vanwege onze Maatschappij in het licht te zenden.
Omtrent andere uitgaven, dit jaar verschenen of voorbereid, kan in de eerste plaats
worden medegedeeld, dat de nieuwe bundels ‘Handelingen’ en ‘Levensberichten’
in November werden rondgezonden. Achter de Handelingen konden twee
‘Mededeelingen’ worden opgenomen over ‘Oranje en de Roomsch-Katholieken in
1799’ en over het ‘Archief van prins Willem V’, door de schrijvers HH. G.J.W.
Koolemans Beijnen en Dr. P.J. Blok welwillend afgestaan. Zij zoowel als de schrijvers
der Levensberichten hebben voor hunne medewerking aanspraak op onzen dank.
In Uwe vorige Vergadering werd een voorloopig crediet toegestaan om een aanvang
te kunnen maken met den druk van het nieuwe Repertorium voor vaderlandsche
geschiedenis, door den Heer L.D. Petit geheel omgewerkt en tot het jaar 1900
bijgewerkt. Thans kan worden bericht, dat de uitgave volkomen verzekerd is, dank
zij den aanzienlijken steun van Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken, die
eene toelage van 450 gulden hiervoor heeft verleend. Aldus kan het werk spoedig
tot stand komen en voor lagens prijs verkrijgbaar gesteld
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worden. Het geheel is berekend op 4 of 5 afleveringen, waarvan de eerste onlangs
reeds verscheen en de overige spoedig kunnen volgen, daar de kopij geheel gereed
ligt en aan den druk thans met kracht gewerkt wordt. Het boek zal voor allen die zich
met geschiedkundige studiën bezig houden van groot nut zijn en zeker zullen vooral
onder U velen den Heer Petit erkentelijk zijn voor dezen nieuwen dienst door hem
aan het wetenschappelijk onderzoek en aan onze Maatschappij bewezen.
Voor de uitgaaf der Mnl. bewerking van de Reizen van Mandeville, te bezorgen
door ons medelid den Heer N.A. Cramer, waarvoor Uwe Vergadering reeds in Juni
1902 de noodige geldmiddelen toestond, is een groot deel van het werk verricht. De
druk gaat geregeld voort, zoodat er uitzicht bestaat op spoedige voltooiing van dit
belangrijke boek.
De herdruk van merkwaardige oude Nederlandsche Volksboeken werd voortgezet
onder leiding der Commissie voor Taal- en Letterkunde en bepaaldelijk van haar
medelid den Heer Dr. G.J. Boekenoogen. Deze bewerkte zelf het IXde stuk, het
‘Exempel van een Soudaensdochter’. Als VIIIste stuk verscheen de ‘Historie van
Turias ende Floreta’, bewerkt door twee onzer Belgische medeleden, de HH. Drr.
C.P.F. Lecoutere en W.L. de Vreese.
Eene andere onderneming van zeer groot belang, die vroeger door ons was
begonnen, maar toen wegens verschillende bezwaren geen voortgang kon hebben,
zal nu toch door de zorg van anderen tot stand komen, nl. de uitgaaf der briefwisseling
van Const. Huygens. Deze zaak is ter harte genomen door de Commissie voor 's
Rijks geschiedkundige publicatiën, die den Heer Dr. J.A. Worp met de bewerking
belastte. Het Bestuur onzer Maat-
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schappij heeft dit nieuwe plan met groote ingenomenheid begroet en heeft gaarne
aan die Commissie de beschikking gegeven over alles wat indertijd voor een dergelijk
doel hier was verzameld, in 't bijzonder over alle afschriften van Huygens-brieven
te Londen op kosten der Maatschappij vervaardigd.
Ook op ander gebied werd nog getracht ondernemingen van wetenschappelijken
aard te bevorderen. Zoo werd aan het Historisch Genootschap te Utrecht eene groote
reeks der uitgaven onzer Maatschappij aangeboden voor eene te Rome te stichten
Nederlandsche geschiedkundige bibliotheek, ten behoeve van allen die zich aldaar
aan archiefstudiën wijden.
Aan de Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht werd
krachtens besluit Uwer vorige Vergadering een bedrag van 100 gulden verleend als
bijdrage in de kosten der bewerking eener kaart van de kerkelijke indeeling van het
Bisdom Utrecht.
Aan het Historisch Genootschap te Utrecht werd ter uitgave afgestaan het
handschrift van het indertijd op kosten van wijlen den Heer James de Fremery
vervaardigde register op Van Mieris' Charterboek. Dit was met andere papieren van
geschiedkundigen aard ter beschikking onzer Commissie voor Geschied- en
Oudheidkunde gesteld door den zoon van den overledene. Deze zond in den loop
van dit jaar ook eene groote verzameling historische werken uit de nalatenschap zijns
vaders en heeft zich aanspraak op hartelijken dank verworven door de milde wijze
waarop hij aan diens uitersten wil uitvoering heeft gegeven, zoowel thans als reeds
vroeger bij het zenden der som van 1000 dollars, die ons hooggeacht medelid aan
onze Maatschappij had toegedacht.
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In den loop van dit jaar had de Maatschappij het overlijden te betreuren van 12
gewone en 3 buitenlandsche Leden. Hunne namen zijn U zooeven door den Voorzitter
in herinnering gebracht.
Op dit oogenblik telt de Maatschappij 3 Eereleden, 453 ‘gewone’ Leden in
Nederland, 7 in Ned.-Indië, 7 in het Buitenland en 170 ‘buitenlandsche’ Leden, van
welke 37 de rechten en verplichtingen der gewone Leden hebben aanvaard. Het
totaalcijfer, dat in Juni van het vorige jaar 625 bedroeg, is thans 640 en wijst dus op
eene vermeerdering van 15 Leden.
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Bijlage IV. Verslag van den bibliothecaris.
Was 't mij steeds een aangename plicht op de Algemeene Vergadering voor eenige
oogenblikken uwe gewaardeerde aandacht te vragen voor de mededeeling der
lotgevallen van onze Bibliotheek, en U te mogen wijzen op den voortdurenden bloei
waarin deze belangrijke bezitting onzer Maatschappij zich steeds verheugen mag,
hoeveel te aangenamer is mij zulks thans, nu ik het voorrecht heb U in kennis te
stellen met een hoogst belangrijk geschenk waarmede onze Boekerij verrijkt werd.
Al heeft onze Secretaris in zijn Verslag reeds met een paar woorden daarover
gesproken en U medegedeeld dat ons geacht medelid Dr. J. Dyserinck aan ons schonk
al wat hij van en over N. Beets verzameld heeft, toch zult U, naar ik meen mij te
mogen vleien, Uwen Bibliothecaris wel willen veroorloven dat hij U iets naders
daarvan vertelt.
De kern van dit geschenk bestaat uit een reeks van alle de 23 uitgaven der Camera
Obscura, waaronder de
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door Sierig geïllustreerde en een ex. van den 15den druk in groot 8o; benevens een
ex. van een Belgischen nadruk van 1853. Verschillende vertalingen van de Camera
Obscura, hetzij in haar geheel of van enkele stukken, zijn daarbij gevoegd o.a. eene
van de Familie Kegge, door den vertaler W. Lange toegeschreven aan Cramer. Verder
bevindt zich daarbij eene menigte kleine geschriften van Beets, tractaatjes, vliegende
blaadjes in den boekhandel niet meer te vinden en slechts hier bijeengebracht dank
zij een onverflauwden speurzin, waarvan Dr. Dyserinck het geheim schijnt te bezitten.
Voorts een aantal portretten van Beets op verschillenden leeftijd, platen met betrekking
tot zijn werken en eindelijk 52 onuitgegeven brieven van J. Kneppelhout aan Beets
van hoogst belangrijken inhoud. Het hier medegedeelde moge volstaan om U eenig
denkbeeld te geven van de waarde dezer verzameling, waarvan U zich zult kunnen
overtuigen als U na afloop der vergadering een bezoek wilt brengen aan de
Bestuurskamer der Maatschappij (Kamer No. 7 in dit gebouw) alwaar ik de geheele
collectie, zooals wij die van Dr. Dyserinck ontvingen, tentoongesteld heb. De milde
gever heeft, wat zeker door U zeer gewaardeerd zal worden, zich bereid verklaard
het tentoongestelde nader toe te lichten en op de merkwaardigheid van het een of
ander te wijzen. Een betere gids kan wel niet verlangd worden. Ik houd mij verzekerd
dat eene bezichtiging dezer collectie U overtuigen zal, dat hetgeen hier bijeengebracht
werd slechts verkregen kon worden door veel energie, jarenlange toewijding en
rusteloos zoeken, en dat Dr. Dyserinck aan deze verzameling geen betere bestemming
kon geven dan haar te schenken aan de bibliotheek onzer Maatschappij, die in vele
opzichten daardoor verrijkt is.
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Van 98 onzer medeleden en andere belangstellenden ontvingen wij een ex. hunner
nieuwe uitgaven of nog in onze bibliotheek ontbrekende boeken. De namen dier
geachte gevers en de titels der geschonken boeken zullen allen in de bijlage tot dit
Verslag vermeld worden. Slechts wil ik met name noemen den Heer James L. de
Fremery te San-Francisco die bij de zending der door zijn vader, den Heer James de
Fremery, voor een paar jaren gelegateerde maar nog niet door ons ontvangen boeken,
een lijst voegde der in de boekerij zijns vaders voorhanden historische werken met
de uitnoodiging daaruit een keus te doen, waardoor wij verschillende boeken
bekwamen die ons nog ontbraken.
Ook door aankoop werd onze collectie weder belangrijk vermeerderd.
In overleg met de leden der Bibliotheekscommissie, Prof. Blok en Dr.
Boekenoogen, werd steeds iederen catalogus eener boekverkooping met zorg
doorgezien en voor zoover de beperkte middelen zulks toelieten orders tot aankoop
gegeven. - Zoo b.v. op de veiling Rahlenbeck, waar wij eene verzameling van ruim
40 stichtelijke boekjes der 16de en 17de eeuw kochten, waaronder zeldzaam
voorkomende exemplaren.
Het internationaal verkeer met 170 binnen- en buitenlandsche Genootschappen
en Maatschappijen vond geregeld plaats en leverde als steeds voor onze Maatschappij
rijke vruchten op. Eene nieuwe relatie werd aangeknoopt met de Stadt-Bibliothek te
Keulen, met de Genealogisch-Heraldische Blätter en met de Annales de l'Est et du
Nord waarvan de directeuren ruiling met onze uitgaven vroegen. Door de aankoopen
en geschenken vermeerderde onze Bibliotheek met 294 boekwerken, 97 overdrukjes
en de vervolgen van 227 tijdschriften en Genootschapswerken. -
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Uitgeleend werden tegen ontvangbewijs 35 handschriften en 3031 boekwerken.
Onze boekerij beleefd bij U aanbevelende voor de toezending uwer nieuwe
uitgaven, betuig ik U mijn dank voor de mij verleende aandacht.
LOUIS D. PETIT.
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Lijst van personen en instellingen die de Bibliotheek van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde in het genootschapsjaar 1904-1905 met
geschenken hebben vereerd.
1 Mr. J.H. Abendanon te Batavia.
2 Mej. E. Alberdingk Thijm te Leuven.
3 Dr. W.A.F. Bannier te Utrecht.
4 Joh. H. Been te Brielle.
5 A.M.J.I. Binnewiertz te 's-Gravenhage.
6 Dr. P.J. Blok te Leiden.
7 Dr. G.J. Boekenoogen te Leiden.
8 G.M. Boissevain te Amsterdam.
9 E. de Bom te Antwerpen.
10 Mr. A.C. Bondam te 's-Hertogenbosch.
11 J. Bouchery te Antwerpen.
12 M.J. Brink te Kaapstad.
13 D.A. Brinkerink te Bovenkarspel.
14 C.W. Bruinvis te Alkmaar.
15 Dr. C.P. Burger Jr. te Amsterdam.
16 Dr. F. Buitenrust Hettema te Zwolle.
17 A. de Cock te Brussel.
18 Commissie v. advies voor 's-Rijks geschiedkundige publicatiën te 's-Gravenhage.
19 J. Craandijk te Haarlem.
20 N.D. Doedes te Utrecht.
21 S.C. van Doesburgh te Leiden.
22 P.N. van Doorninck te Haarlem.
23 Dr. A.C. Duker te Haarlem.
24 Dr. J. Dyserinck te 's-Gravenhage.
25 P. van Eeghen te Amsterdam.
26 Mr. Ch. Enschedé te Haarlem.
27 J.W. Enschedé te Amsterdam.
28 Mej. A. van der Flier te Oegstgeest.
29 Jam. L. de Fremery te San-Francisco.
30 Dr. H.E. van Gelder te Alkmaar.
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31 Gemeente-Archief v. Rotterdam.
32 Gemeente-Bestuur v. Deventer.
33 Dr. A. Geyl te Ginneken.
34 J.J. Graaf te Ouderkerk a/d A.
35 W.E. Griffis te Ithaca.
36 Mr. J.E. Heeres te Leiden.
37 Dr. J. Herderscheê te 's-Hertogenbosch.
38 Dr. D.C. Hesseling te Leiden.
39 J.H. Hofmeyr te Kaapstad.
40 Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden.
41 Jhr. Mr. J.H. Hora Siccama te 's-Gravenhage.
42 Dr. E. Hubert te Luik.
43 Dr. A. Kluyver te Leiden.
44 Dr. L. Knappert te Leiden.
45 Dr. A.S. Kok te 's-Gravenhage.
46 W.P. Kops te Hoorn.
47 Dr. R. Krul te 's-Gravenhage.
48 Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck te Amsterdam.
49 Dr. L.A. van Langeraad te Lekkerkerk.
50 W.F. Leemans te 's-Gravenhage.
51 F.H. van Leent te Gouda.
52 Library of Congress te Washington.
53 V. Loosjes te Sneek.
54 Hertog F. de Loubat te Parijs.
55 Dr. P.C. Molhuysen te Leiden.
56 Dr. H.C. Muller te Utrecht.
57 Dr. P.L. Muller te Leiden.
58 Mr. S. Muller Fzn. te Utrecht.
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59 Firma Mart. Nijhoff te 's-Gravenhage.
60 W. Nijhoff te 's-Gravenhage.
61 A.L.H. Obreen te Hilversum.
62 J.F. van Oordt te Newlands (Kaapstad).
63 J.A. Ort te 's-Gravenhage.
64 W.P.J. Overmeer te Haarlem.
65 Louis D. Petit te Leiden.
66 Dr. J. Prinsen JLzn. te Nijmegen.
67 Redactie v.h. Archief v.d. gesch. v.h. Aartsbisdom van Utrecht te Utrecht.
68 Redactie v.d. Bijdragen voor vaderl. geschiedenis en oudheidkunde te Leiden.
69 Redactie van De Gids te Amsterdam.
70 Redactie v.h. Jaarboekje Erica.
71 Redactie van Noord en Zuid te Amsterdam.
72 Rijks-Archief te 's-Gravenhage.
73 H.A.M. Roelants te Schiedam.
74 Th. M. Roest van Limburg te Dordrecht.
75 Dr. M. Rudelsheim te Antwerpen.
76 F.H.A. Sabron te Breda.
77 H.D.J. van Schevichaven te Nijmegen.
78 Mr. J.A. Sillem te Antwerpen.
79 Stadt-Bibliothek te Keulen.
80 Jhr. Mr. Victor de Stuers te 's-Gravenhage.
81 Is. Teirlinck te St. Jans Molenbeek (Brussel).
82 Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam.
83 Universiteits-Bibliotheek te Tübingen.
84 Universiteits-Bibliotheek te Upsala.
85 Vereniging tot vereenvoudiging onzer schrijftaal.
86 Vereeniging voor Paedagogiek te Deventer.
87 A.A. Vorsterman van Oyen te Rijswijk.
88 Dr. F.H. de Vos te Galle (Ceylon).
89 P.J.G. de Vos te Stellenbosch.
90 J. Vredenduin Pzn. te Zaandijk.
91 Dr. S.G. de Vries te Leiden.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

92 Mej. A.H. de Vriese te Leiden.
93 Dr. A. van de Water te Arnhem.
94 J. Watts de Peyster te New York.
95 H.M. Werner te Brummen.
96 Dr. E. Wiersum te Rotterdam.
97 Dr. J. te Winkel te Amsterdam.
98 Dr. W. Zuidema te Amsterdam.
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Alphabetische lijst der handschriften en boekwerken waarmede de bibliotheek
is vermeerderd1:
I. Handschriften.
Cartularium van den Heiligen Geest 's-Gravenzande (Afschrift) (29).
Memory about MSS. concerning Holland in the British Museum (29).
M e r k e n (L.W. v a n ), Losse geschreven Vaersen, welke in hare Dichtwerken
niet gevonden worden, of in dezelve veranderd en verbeterd voorkomen.
Stichtelijk gedicht, beginnende: Phylomena. XVe eeuw (92).
We s t p h a l e n (A.), Aanteekeningen van de verdronken Landen tusschen den
Helder en Texel (16e eeuw).

II. Boeken.
Aanmerkingen over de barmhartigheid Gods door eene boetvaerdige Vrouwe. 's-Grav.
1681.
A b e n d a n o n (J.H.), Rapport v.d. Directeur v. onderwijs betreff. de maatregelen
in het belang v.d. inlandsche nijverheid op Java en Madoera. Bat. 1904. 2 dln. (1).
A.L.A. Catalog. 8000 vol. for a popular Library 1904. Ed. by M. D e w e y . Wash.
1904 (52).
Anonymi Chronicon Ducum Brabantiae ed. A. M a t t h a e u s . Lugd. Batav. 1707
(29).
A n s p a c h (J.), De voormalige heerschap Malsen en het Geslacht van Malsen.
Leerd. 1894 (29).
d'A r b e z (ps. van J.F. v a n O o r d t ), Van schaapwachter tot President. Leven
van P. Kruger. Amst. 1905 (62).
Archief der Maatschappij van Nassau-la Lecq tot exploitatie van onroerende
goederen. 1896. 2 dln. (29).
Archieven (De) v.h. Kapittel v.d. Hoogadelijke Rijks-Abdij Thorn uitg. d.J.
H a b e t s . I. 's-Grav. 1889 (29).
B a s (F. d e ), Prins Frederik. Afl. 31-36. Schied. 1899-1905 (73).
B a x t e r (R.), Het nootwendich Middel der Behoudenisse. Vert. d.P. H e r i n g a .
Amst. 1669.
B a y n i u s (P.), Een Hulpe tot ware Salicheyt. Vert. d.I. d e S w a e f . Amst. 1622.

1

De cijfers achter de titels geplaatst, verwijzen naar de met diezelfde cijfers gemerkte namen
der schenkers hiervoren op blz. 98 opgenomen. De titels zonder zoodanige cijfers zijn van
boekwerken door aankoop of ruiling verkregen.
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Bedenckingen (Theol. en politycke) over den bedroefden toestand d. Vereen.
Nederlanden door S.H.V.D. Amst. 1673.
B e e t s (Verzameling van werken van en over Nic.) (24).
Beiträge zur Hessische Kirchengeschichte. II, 1, 2. Darmst. 1904.
B e r n a r d u s (S.), Handt-Boecxken ofte den soeten Heunichdau der Devotien,
vert. d.J. L y d i u s . Amst. 1614.
B e u n i n g e n (W. v a n ), Het Geestelijk Kantoor te Delft. Arnh. 1870 (29).
B e y n e n (L.R.), Kort overzicht v.d. Staatsregeling v. ons Vaderland. 2e druk.
's-Grav. 1864 (29).
Biblia, d.i. de gantsche H. Schrifture. Haarl. 1780 (26).
Biblia, Id. Amst. 1813 (26).
Biblia, Id. Haarl. 1821 (26).
Biblia, Id. Amst. 1822 (26).
Biblia, Id. Amst. 1826 (26).
Bibliotheek d. Universiteit te Amsterdam. Aanwinsten betreffende de Koloniën.
Amst. 1904 (82).
Bibliothek d. Angelsächsischen Prosa. VI. Kleinere Angelsächsische Denkmäler.
I. herausg. v.G. L e o n h a r d i . Hamb. 1905.
B i e (C. d e ), Het sout der Sielen Welvaert. Antw. 1688.
B i n n e w i e r t z (A.M.J.I.), Letterkundige opstellen. I. Utr. 1905 (5).
Bladen (Geschiedkundige). Jrg. I. Afl. 1-3. Amst. 1905.
Blätter (Heraldisch-Genealogische). Bamberg 1904-5.
B l i n k (H.), Van Eems tot Schelde. Afl. 17-30. Amst. 1904-5.
B l o k (P.J.), Geschiedenis v.h. Nederl. volk. Dl. VI. Gron. 1904 (6).
Boek (Het) der Psalmen nevens de Gezangen. Amst. 1829 (26).
Boek Id. Amst. 1836 (26).
B o l t o n (R.), Toutsteen der Conscientie. 2e druck verb. overg. d.J.A. H u i s i n g a .
Utr. 1645.
B o n d a m (A.C.), Inventaris der oude Archieven berustende te Dongen.
's-Hertogenb. 1904 (10).
B o n d a m (A.C.), Overzicht van de Archieven v.h. Prov. Bestuur van
Noord-Brabant. 's-Hertogenb. 1904 (10).
B o n d a m (A.C.), Inventaris d. oude Archieven bewaard te Raamsdonk.
's-Hertogenb. 1905 (10).
B o u c h e r y (J.), De bruid aan den Rijn. Antw. 1904 (11).
B o u c h e r y (J.), Hend. Sermon. 1833-1904. Gent 1904 (11).
B o u c h e r y (J.), Bonte's graf. Vlaamsche legende. Gent 1904 (11).
B o u c h e r y (J.), Een prettige Vastenavonddag. Antw. 1905 (11).
Bouck (Dat) der bloemen [door D i r c P o t t e r ]. Handschr. d. XVe eeuw uitg.
d.S. S c h o u t e n s . Hoogstr. 1904.
B r e c h t (W.), Die Verfasser der Epistolae obscurorum virorum. Strassb. 1904.
B r e d t (E.W.), Katalog d. mittelalterlichen Miniaturen d. Germanischen
National-Museums. Nürnb. 1903.
B r i n k (M.J.), Grappige Stories en andere versies. Amst.-Kaapst. 1903. 5 dln.
(12).
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B r i n k (M.J.), Die Reis naar Kaapstad van Oom Gysbert v. Graan. Amst. 1905 (12).
B r u i n v i s (C.W.), De Ambachtsheerlijkheden van Alkmaar. Alkm. 1904 (14).
B r u i n v i s (C.W.), Catalogus der Bibliotheek v.h. Stedelijk Museum te Alkmaar.
III. Alkm. 1904 (14).
B r u i n v i s (C.W.), De regeering van Alkmaar tot 1795. Alkm. 1904 (14).
B u i t e n r u s t H e t t e m a (F.), Uit en over onze schrijvers. I. Jacob Cats. Utr.
1905 (16).
Bullarium Trajectense ed. G. B r o m . Hag. Com. 1892-96. 2 vol. (29).
Cameraars-rekeningen van Deventer uitg. d.J. A c q u o y . VI, 2. Dev. 1905 (32).
C a m p (W.), Verhaal van het beleg d. vesting Sluis in 1794. Amst. 1822.
Met aanteekeningen in hs. van den schrijver.
C a p p e l l e r (C.), Aufzeichnungen aus dem Kreise Stallenpönen, mit
Anmerkungen und Wörterbuch. Heidelb. 1904.
C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e (P.D.), Leven v. Nic. Beets. Haarl. 1904.
C h r i s t o p h von W ü r t e n b e r g , Briefwechsel herausg. von V. E r n s t . Bd. III,
1555. Stuttg. 1902 (83).
C h r y s o s t o m u s super Psalmo quinquagesimo lib. I. Köln 1896 (79).
C l a e s (D.), Bijvoegsel aan de bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon. Gent 1904.
C l o c k e n e r B r o u s s o n (H.C.C.), Liederenbundel voor Janmaat en Soldaat.
Held. z.j.
C o c k (A. d e ) en I. Te i r l i n c k , Kinderspel en kinderlust. IV. Gent 1904 (81).
Codex Borgio. Eine altmexikanische Bilderschrift herausg. auf Kosten S.E.d.
Herzogs v o n L o u b a t . Erläutert von E. S e l e r . I. Berl. 1904 (54).
Codex Magliabuchiano XIII, 3, Ms. Mexicain post-Colombien reproduit aux frais
du Duc d e L o u b a t . Rome 1904 (54).
C o l l i j n (I.), Katalog öfver Västeräs lärsverksbiblioteks inkunabler. Ups. 1904
(84).
C o o p m a n (T h .) en J. B r o u c k a e r t , Bibliographie v.d. Vlaamschen taalstrijd.
I. Gent 1904.
C o s t a (I. d a ), Meesterwerken. Uitg. d.B. S c h e l t s v. K l o o s t e r h u i s . Leid.
1888. 2 dln.
C r o o n (P.), Moy-al oft vermaeckelycke bedenckingen. Mech. 1666.
C r u s i u s (J.), De gelucksaligheydt der Vroomen ende het onheyl der Godloosen.
Fran. 1657.
C r u s i u s (J.), Het eeuwige Coninckrycke v.d. Koning van Sion. Fran. 1657.
C r u s i u s (J.), Ethica Christiana oft Verklaringe over den 15 Psalm Davids. Fran.
1659.
Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia. 1656-57. Uitg. d.J. d e H u l l u .
's-Grav. 1904 (72).
Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia. Id. 1677. Uitg. d.J.A. v a n d e r
C h i j s . Bat. 1904.
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D a m m e (A. v a n ), De buitenplaatsen te Heemstede, Berkenrode en Bennebroek.
Haarl. 1903.
Deventer (32 Overdrukjes betreffende) (55).
Doechden (Van den) ... der susteren van diepenveen uitg. d.D.A. B r i n k e r i n k .
Afl. 4. Gron. 1904 (13).
D o e s d e W i l l e b o i s (A. v a n d e r ), Studiebeurzen. Beurzenstichtingen v.d.
stad en voorm. Meijerij van 's-Hertogenbosch. 's-Hert. 1904.
D o o r n i n c k (P.N. v a n ), Inventaris v.h. oud-archief v.h. Kasteel Middachten.
Haarl. 1892.
D o o r n i n c k (P.N. v a n ), Id. v.h. Kasteel Ampsen. Haarl. 1892.
D o o r n i n c k (P.N. v a n ), Id. v.d. Heerlijkheid Zandvoort. Haarl. 1892.
D o o r n i n c k (P.N. v a n ), Id. v.d. Gemeente Wijk a/Zee enz. Haarl. 1899.
D o o r n i n c k (P.N. v a n ), Id. v.d. Gemeente Spaarnwoude. Haarl. 1894.
D o o r n i n c k (P.N. v a n ), Id. v.d. Gemeente Velsen. Haarl. 1895.
D o o r n i n c k (P.N. v a n ), Id. v.d. Gemeente Schouten enz. Haarl. 1894.
D o o r n i n c k (P.N. v a n ), Het oudste Leenactenboek v. Gelre. 1326. Haarl. 1898.
D o o r n i n c k (P.N. v a n ), Leenacten v. Gelre en Zutphen. 1376-1402. Haarl.
1899.
D o o r n i n c k (P.N. v a n ), en J.S. v a n Ve e n , De Graven en Hertogen van
Gelre. Haarl. 1904.
D o w n a a m (J.), Oorkussen der Wereldsche Menschen, ende Rust-Peuluwe der
Kinderen Godes. Vert. d.T. Te g n e j u s . Leeuw. 1634.
Droogmaking v.h. Zuidelijk Gedeelte der Zuiderzee. Verzameling van offic.
bescheiden. 's-Grav. 1868 (29).
D u y s e (F. v a n ), Het oude Nederlandsche lied. Afl. 22-30. 's-Gravenhage 1904-5.
D y c k e (D.), Een tractaet van de Bekeeringe. Vert. d.J. L a m o t i u s . Amst. 1648.
D y c k x (D.), Selfs-Bedrighlyckheyt van 's Menschen Harte, vert. d.J. L a m o t i u s .
Dordr. 1657.
D y c k x (D.), Id. Amst. 1659.
D y s e r i n c k (J.), Herinneringen aan N. Beets. Den Haag 1905.
E b e n (H.) ps. van J o h . H. B e e n , Verworpeling. Amst. 1905 (4).
E e d e n (F. v a n ), Studies. IV. Amst. 1904.
E e g h e n (P. v a n ), Het werk van Jan en Casper Luyken. Amst. 1905. 2 dln. (25).
E l i a s v.S. Te r e s a , Leven v. Anna de S. Bartholomaeo. Antw. 1632.
E n n e n (L.), Katalog d. Inkunabeln in der Stadt-Bibliothek zu Köln. I. Köln 1865.
(79).
E n s c h e d é (J.W.), Dertig jaren muziek in Holland. Haarl. 1904 (27).
E p e n (D.G. v a n ), Album Studiosorum Acad. Gelro-Zutphanicae 1648-1818.
Hag. Com. 1904.
E p i s c o p i u s (S.), Twee brieven ... aen J. B e v e r w y c k . 2e druck. Amst. 1636.
E r a s m u s (D.), Onderwysinge eens Christelycken Princen. Rott. z.j.
E r a s m u s (D.), Een schoon Tractaet v.d. Eendrachticheyt der Kercken. Delf
1611.
Erica. Jaarboekje voor 1905. Amst. 1905 (70).
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E s p i n e (J. d e l'), Wtnemende verclaringhe van de ruste ... des geestes oft des
gemoets. Arnh. 1610.
E s p i n e (J. d e l'), Een christelicke Handelinge v.d. Bekentenisse ... d. Sonden
tot God. Middelb. 1597.
Exempel (Een suverlyc) van een soudaensdochter, uitg. d.G.J. B o e k e n o o g e n .
Leid. 1904.
F l i e r (A. v a n d e r ), Wat het einde werd. Nijk. 1904 (28).
F o k k e r (M.), Proeve eener lijst betr. de vroegere namen der huizen in
Middelburg. Middelb. 1904.
F r e d e r i c q (P.), Inquisitio haereticae pravitatis Neerlandica. Gent 1892-97. 2
dln. met Corpus documentorum (29).
F r i s (V.), Dagboek van Gent van 1447-1470. Dl. II. Gent 1904. Maatschappij d.
Vlaamsche Bibliophilen. IVe R. 12.
F r o m m (E.), Die Ausgaben der Imitatio Christi in d. Kölner Stadtbibliothek.
Köln 1886 (79).
F r u i n (R.), Verspreide geschriften. Afl. 50-59. 's-Grav. 1904-5 (6, 57, 58).
G a b r i e l s (J.D.), Rigt-snoer ... waer op een gelovig Kristen den waren Messiam
erlangen kan. Amst. 1732.
Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland. 1795-1840 uitg.
d.H.T. C o l e n b r a n d e r . Dl. I. 's-Grav. 1905 (18).
G e r a r d t s (J.), LI Heylighe Aendachten. Amst. 1633.
Geschichtsquellen (Württenbergische). Bd. V, VI. Stuttg. 1904 (83).
Gesellschaft (Die Schlesische) f. vaterländischen Cultur. I. Die Hundertjahrfeier.
II. Geschichte. Bresl. 1904.
G e u r t s (J.), Bijdrage tot de geschiedenis v.h. rijm in de Nederl. poezie. I. Gent
1904.
G e y l (A.), Geschiedenis v.h. Roonhuysiaansch geheim. Rott. 1905 (33).
Gezangen (Evangelische). Amst. 1829 (26).
G o r i s (9 Pamfletten over den Leidschen dichter). 1708.
G o r k u m (G. v a n ), Uit een godsdienstig, letterkundig leven. Leid. 1905 (21).
G r a a u w h a r t (H.), Leerzame Zinnebeelden. Amst. 1704.
G r a a u w h a r t (H.), Id. 3e druk. Dordr. 1764.
G r a a u w h a r t (H.), Christelijcke bedenckingen. 2e druk. Amst. 1756.
G r a a u w h a r t (H.), Idem. 3e druk. Dordr. 1764.
G r a t a m a (S.) en L. K n a p p e r t , Bij klimmender Zonne. Ass. 1895 (44).
G r i f f i n (A.P.C.), Select list of books relating to the Far East. Wash. 1904 (52).
G r i f f i n (A.P.C.), Select list of references on the budget of foreign Countries.
Wash. 1904 (52).
G r i f f i n (A.P.C.), Select list of references on the British Tariftmovement. Wash.
1904 (52).
G r i f f i n (A.P.C.), A list of books relating to Railroads. Wash. 1904 (52).
G r i f f i n (A.P.C.), A list of books relating to Proportional Representation. Wash.
1904 (52).
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G r i f f i n (A.P.C.), A list of books on Immigration. Wash. 1904 (52).
G r i f f i n (A.P.C.), A list of works relating to the German in the U.S. Wash. 1904
(52).
G r i f f i n (A.P.C.), A list of books on Banks and Banking. Wash. 1904 (52).
G r i f f i n (A.P.C.), List of references on Recognition in Intern. Law. Wash. 1904
(52).
G r i f f i n (A.P.C.), List of references on the popular selection of Senators. Wash.
1904 (52).
G r i f f i s (W.E.), Sunny Memoirs of three Pastorates. Ithaca 1903 (35).
G r o e n e w e g e n (H.), Hieroglyphica. 's-Grav. 1693.
Gronden (De Onfeylbare) v. de Rechte Gods-Geleerdheyd. Amst. z.j.
G r o t e f e n d (H.), Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit.
Hann. 1891-98. 2 Bde (29).
G r o t e f e n d (H.), Handbuch d. historischen Chronologie. Hann. 1872 (29).
G r ü n h a g e n (C.), Die Husitenkämpfe der Schlesier. 1420-25. Bresl. 1872 (29).
Handelingen v.h. 27e Ned. Taal- en Letterk. Congres geh. te Kortrijk 1902. Yper.
1904.
Handvesten en Privilegien der Graven van Hollandt enz. 's-Grav. 1663 (29).
Haupt-Bibliothek (Aus der) der Franckischen Stiftungen. Halle 1903.
H e n d r i k x (P.), Geschied- en aardrijksk. beschrijving d. Stad Grave. Grave
1845-46. 2 dln. (29).
H e r d e r s c h e ê (J.), Namen en Spreekwijzen aan den Bijbel ontleend. 2e druk.
Dev. 1904 (37).
H e r d e r s c h e ê (J.), De modern-godsdienstige richting in Nederland. Amst. 1904
(37).
H e r t o g (C.H. d e n ), Verspreide opstellen, verz. d.J. S c h r e u d e r . Z.p. 1904
(86).
H e s s e l i n g (D.C.), Het Negerhollands der Deense Antillen. Leid. 1905.
H e u s s e n (H.F. v a n ), Historia Episcopatuum Belgii, utpote Metropolitanae
Ultrajectini. L.B. 1719. 2 vol. (29).
H e z e n m a n s (J.C.A.), De Commanderij der Duitsche Orde te Vucht.
's-Hertogenb. 1887 (29).
H i n t z e (O.), Das Königthum Wilhelms v. Holland. Lpz. 1885 (29).
Historie van Floris en Blanchefleur. Utr. 1750.
Historie (Een schoone) van Margaretha van Limburgh. Dev. 1773.
Historie (Een schoone) van Turias ende Floreta uitg. d.C. L e c o u t e r e en W. d e
V r e e s e . Leid. 1904.
H o f m e y r (J.H.), ‘Is 't ons ernst?’ Rede over onze eigene fouten en gebreken in
verband met onze taalgrieven. Kaapst. 1905 (39).
H o l d e r (A.), Alt-Celtischer Sprachschatz. Lfrg. 16. Lpz. 1904.
H o o r n b e e k (J.), Nader Bewering v.d. Heeren Dags Heyliginge. Leyd. 1659.
H o u b o l t (E.C.), Wassenaar en omstreken. Gids. Leid. 1905.
H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t (A.), Catalogus v.h. Museum v. Oudheden te
Rotterdam. Rott. 1904 (31).
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H u b e r t (E.), Les Etats-Généraux d. Provinces Unies et les Protestants du Duché
de Limbourg. Brux. 1904 (42).
H u y g e n s (C.), Oeuvres complètes. Tom. X. Harl. 1905.
Jaarboekje (Leidsch) voor 1905. Leid. 1905.
J o c h e m s (J.A.), Gewapende burgerwacht te Amsterdam. 1796-1889. Amst.
1890 (29).
J o h n s t o n (W.D.), History of the Library of Congress. I. Wash. 1904 (52).
J o l i f f e (T.R.), Reis in Palestina, vert. d.E.F.K. R o s e n m ü l l e r . Amst. 1822.
2 dln. (65).
Katalog einer Ausstellung v. Erzeugnissen d. Buchdruckerkunst. Köln 1890 (79).
Katalog einer Mercator-Ausstellung in d. Kölner Stadtbibliothek. Köln 1894 (79).
Katalog einer Ausstellung v. Druckwerken bei Gelegenheit d. Gutenberg-Feier
1900. Köln 1900 (79).
K e m p (P.H. v a n d e r ), De Belgische omwenteling in Luik en Limburg. 's-Grav.
1904. 2 dln.
K e r b e r t (C.), Het Aquarium te Amsterdam. Amst. 1905.
K e y s s e r (A.), Mitteilungen üb. d. Stadtbibliothek in Cöln. 1602-1902. 2e Aufl.
Cöln 1903. - 3e Aufl. Cöln 1904 (79).
K e y s s e r (A.), Die Stadtbibliothek in Köln. Ihre Organisation. Köln 1886 (79).
K e y s s e r (A.), Zur Geschichte d. landeskundliche Bibliographie d. Rheinprovinz.
Köln 1891 (79).
K e y s s e r (A.), Die Büchererwerbungen d. Kölner Stadtbibliothek. Köln 1890
(79).
K ü h l e w e i n (W.) und T h . B o h n e r , Beiträge zu einem Göthe-Wörterbuch.
Strassb. 1904.
K l e y n (A.G.), Geschiedenis v.h. land en der heeren van Breda. Breda 1861 (29).
Kronieken (Geldersche) uitg. door P.N. v a n D o o r n i n c k . Afl. 1. Arnh. 1904.
K r u s e m a n (J.) e.a., Rapport over de Banken van Leening. Amst. 1904.
L a m b e r t s H u r r e l b r i n c k (L.H.J.), De heks van Heinsbroek. Amst. 1904
(48).
L a w (J a m . D.), Here and there in two hemispheres. I. Lanc. 1903 (94).
L e c o u t e r e (C.P.F.), Discours sur P.P.M. Alberdingk Thijm. Louv. 1904 (2).
L e e n t (F.H. v a n ), Weekblad voor de Jeugd. Jrg. IX. Haarl. 1904 (51).
L e e n t (F.H. v a n ), 100 Versjes voor geill. briefkaarten. Alkm. z.j. (51).
L e e n t (F.H. v a n ), Wie zal de erfgenaam zijn. Rott. z.j. (51).
Leer (Christelijke) of Cathegismus ten dienste der R.C. jeugd in Suriname
(Negerdialect). Param. 1855.
L e e u w e n J r . (J. v a n ), De vrouw bij Aristophanes. Leid. 1905 (65).
L e i s t (F.), Die Urkunde. Stuttg. 1884 (29).
Lettre d'un patriotte Belge à M. Ed. Detaille et à M.H. Houssaye. Brux. 1904.
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Leven en werken van Zuid-Nederl. schrijvers. Afl. 2. Gent 1904.
L i s (D. v a n ), West-Delfland verheerlykt. Delft 1702 (29).
Lotgevallen (De vermakelijke) van Uilenspiegel op nieuw verteld. Amst. z.j. (7).
L u z a c (E.), Hollands rijkdom of Tafereelen v. Neerlands Koophandel en Zeevaart.
2e uitg. Leyd. 1801. 4 dln. (29).
L y d i u s (N.), Het Hooglied van Salomo kortelijk verklaard. Amst. 1690.
M[e e r s m a n s (P.J.A.)]. R.C. d'Ablaing van Giessenburg 1895-1904. Persoonlijke
herinneringen. Amst. 1904 (6).
M e r l o (J.J.) Ulrich Zell, Koelns erster Drucker. Köln 1900 (79).
M e r l o (J.J.) (Bibliogr. Uebersicht über die Schriften von). Köln 1896 (79).
M e y e r -L ü b k e , Grammaire d. langues Romanes. Tables générales. 2e livr. Paris
1905.
M o l l e r u s (M.), Handt-Boecxken v.d. Voor-Bereydinge ter Doodt, overg. d.M.
H a s a r d . Amst. 1661.
M o o n s (J.), Sedelycken Vermaeck-troost. Antw. 1702.
M o o r m a n (F.W.), The Interpretation of Nature in English poetry from Beowulf
to Shakespeare. Strassb. 1905.
M o r n a y (P h . d e ) Heer v. P l e s s i j s , Een seer grondigh Bewijs dat Iesus is de
Ware Messias. Vert. van J. V i v e r i u s . Amst. 1611.
M u l l e r (H.C.), Goethe-Rede. Utr. 1899 (56).
M u l l e r F z n . (S.), Bijdragen voor een Oorkondenboek v.h. Sticht Utrecht.
Register v.h. Kapittel van St. Pieter. 's-Grav. 1891 (29).
M u l l e r F z n . (S.), Catalogus v.h. Archief d. Gemeente Utrecht. I. 1122-1577.
Utr. 1893 (29).
N i d e k (M. B r o u e r i u s v a n ) en J. l e L o n g , Kabinet v. Nederl. en Kleefsche
oudheden. Amst. 1792-1803. 8 dln. (29).
N i j h o f f (W.), Bibliographie d.l. typographie Néerlandaise. 1500-1540. Feuilles
provisoires. Livr. 9-12. La Haye 1904-5 (60).
N y h u y s (J.), Over Marie Marx-Koning. Buss. 1903 (65).
O b r e e n (A.L.H.), Plassen en polders. Hilv. 1904 (61).
Offer (Het) des Heeren. Uitg. d.S. C r a m e r . 's-Grav. 1904.
Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. II.
Onderzoek omtrent de afsluiting der Zuiderzee. 8 stkkn. (29).
O n n e k e s (J.), Zeden, gewoonten en gebruiken in de Prov. Groningen. Culemb.
1886 (65).
Oorkondenboek v. Holland en Zeeland, bewerkt d.L. P h . C. v a n d e n B e r g h .
Amst. 's-Grav. 1866-73. 2 dln (29).
Met aanteekeningen in hs. van J. d e F r e m e r y .
O o s t e r b a a n (G.), De Woningwet. Amst. 1904.
O r t (J.A.), Oudheidkundige aanteekeningen. V. 's-Grav. 1904 (63).
O v e r m e e r (W.P.J.), Gids voor Haarlem. 1-3e druk. Haarl. 1904-05 (64).
O v e r m e e r (W.P.J.), De Orgels in de Groote Kerk te Haarlem. Haarl. 1904 (64).
O v e r m e e r (W.P.J.), De herberg De Geleerde Man. Haarl. 1903 (64).
O v e r m e e r (W.P.J.), Naundorff-Lodewijk XVII. Haarl. 1904 (64).
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O v e r m e e r (W.P.J.), De Omwenteling te Haarlem in 1795. Haarl. 1905 (64).
O v e r m e e r (W.P.J.), Guide for Haarlem. Haarl. 1905 (64).
Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche
geschiedenis. 's-Grav. 1904 (18).
Pamfletten uit den Patriottentijd. 44 stuks (29).
P a r d o d e Ta v e r a (T.H.), Biblioteca Filipina. Wash. 1903 (52).
P a s c o l i (J.), Paedagogium. Acc. IV poemata laudata. Amst. 1904.
P e r k i n s (W.), Salve voor een sieck Mensche. Vert. d.V. M e u s e v o e t . Amst.
1620.
P e r k i n s (W.), Het waere Ghewin, waerdigher dan alle goederen. Vert. d.V.
M e u s e v o e t . Amst. 1616.
P e r k i n s (W.), Verklaringhe v.d. rechte maniere om te kennen Christum den
ghekruysten. Overgheset d.V. M e u s e v o e t . 4e druck. Amst. 1623.
P e t e r s (J.), De Landsgebouwen te 's-Gravenhage. 's-Grav. 1894. 2 dln (29).
P e t i t (L o u i s D.), Repertorium der verhandelingen betreffende de geschiedenis
des vaderlands. Afl. 1. Leid. 1905.
P h i l l i p s (P.L.), Check list of large scale maps publ. by foreign Governments.
Wash. 1904 (52).
P i e r s o n (A.), Verspreide geschriften. Afl. 6-9. 's-Grav. 1904-5.
P o t t e r (F.), Een verklaringh over het getal 666. Vert. d.C.W.v. B e r c k e l . Leyd.
1659.
Programma (Geill.) der Stads-Schouwburg te Amsterdam. 1 Sept. 1903-31 Aug.
1904.
P r o u n i n c k (G.), Christelycke Aendacht op de Wtnementheyt des Gebeds O.H.
Jesu Christi. Leyd. 1605.
P i j n a c k e r H o r d i j k (A.), Kerkelijk Naaldwijk. Nijm. 1898.
Rapporten v.d. Comm. in N.I. voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera
1901-2. Bat. 1904.
Regestes des évèques de Thérouanne. 500-1553, publ. p.O. B l e d . I. 3. St. Omer
1904.
Reinaard de Vos ... op nieuw bewerkt. Roesel. [1891] (7).
R i c h a r d s o n (E.), De Wegh tot den Sabbath der Ruste. Amst. 1682.
R i e m s d i j k (T h . v a n ), De Hooge bank v.h. Veluwsche landgericht te
Engelanderholt. Utr. 1874 (29).
R i t t e r (F.), Katalog d. Stadtbibliothek in Köln. Abt. Rh. Geschichte und
Landeskunde der Rheinprovinz. I. Köln 1894 (79).
R o e s t v a n L i m b u r g (T h . M.), Het Kasteel van Breda. Afl. 7. 8. Breda 1904.
R o e v e r (N. d e ) en G.J. D o z y , Leven onzer voorouders. Afl. 63-67. Amst.
1904-5.
R o g e r s (T.), Clare ... Merck-teeckenen der Zalicheydt. Dordr. 1631.
R o s c o e (W.), Geschiedenis van Paus Leo X. Haarl. 1808-10. 3 dln.
R ö n t g e n (J.), Nederlandsche dansen der 16e eeuw. II. Amst. 1905.
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R o s e l i u s (C h .), Broederlijcke vermaninge aen alle disputeersuchtige. Amst. 1640.
R o y e n (J. v a n ), Antiquitates Belgicae, of Nederl. Oudheden. Nieuwe druk.
Gend 1809 (29).
S a n d e r (C.P.), Verhandeling over den oorsprong der Zon- en Feestdagen. Gron.
1787. 2 dln (29).
Sangen (Nye Fryske). Oarde Samling. Ljouw. 1905.
[S c h a b a i l j e , J.P.], Corte Maniere om de Siecken in hare wtersten te troosten
d.J.P.S. Amst. 1655.
Schat (Den) der Sielen. Rott. 1638.
Schetskaarten (Historisch-Statistische). No. 4, 18, 23, 25.
S c h e v i c h a v e n (H.D.J. v a n ), Penschetsen uit Nijmegen's verleden. III. Nijm.
1904 (77).
Schriften (De Heilige) ten dienste der Lagere Scholen. 1e stuk. Genesis. Haarl.
1821 (26).
S c h r i j v e r (J.), Voeding en ziekte. Amst. 1904.
S e g e r s (G.), Onze taal in het onderwijs. Gent 1904.
S e n e c a (L.A.), Van de Weldaden. Vert. d.D.V. K o o r n h a r t . Amst. 1644.
S e r t o n (G.), Inventaris v.h. Oud-Archief v.h. Bureau v.d. Burgelijken Stand d.
Gemeente Utrecht. (29).
S i b s (R.), Een verzegelde Fonteyn. Overgeset d.J. S a n d . Schoonh. 1651.
Stemmen (Catholijke Nederl.) over Godsdienst, Staat-, Geschied- en Letterkunde.
Jrg. I-XIX. Grave-Arnh. 1835-53.
S t u a r t (H.N.), Catalogus d. munten en amuletten van China enz. behoorende
tot de Numism. Verz. v.h. Batav. Genootsch. Bat. 1904.
S t u e r s (V. d e ), De Nederlander over Museumbeheer. 's-Grav. 1905 (80).
Stukken betr. de betwiste souveraine rechten der Baronie v. Breda. 1773-75. 5
stkkn (29).
Swanneblommen. Jierboekje for 1905. Ljouw. 1905.
Taalbond (De Z.A.) en de Taalvereenvoudiging. Stellenb. 1904 (89).
Ta m m (F.), Etymologisk Svensk Ordbok. 7. Stockh. 1904.
Ta y l o r (T.), De Peerle des Evangeliums of Evangelisch Juweel. Fran. 1651.
Ta y l o r (T.), 's Coninghs-Bad, vervattende vele ... aenmerckingen over den doop
Christi. Amst. 1658.
Te i r l i n c k (I s .), Zuid-Oostvlaamsch Idioticon. I. 1. Gent 1905 (81).
Te l t i n g (A.), Register v.h. Archief v. Franeker, uitg. d.J. Te l t i n g . Fran. 1867
(29).
Testament (Het Nieuwe). Amst. 1813 (26).
Testament Id. [Gothische letter]. Amst. 1813 (26).
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Overdrukken.
W.A.F. Bannier (2 stuks). - P.J. Blok (4 stuks). - G.M. Boissevain (3 stuks). - E. de
Bom. - C.W. Bruinvis (5 stuks). - C.P. Burger Jr. (4 stuks). - A. de Cock (5 stuks).
- J. Craandijk. - N.D. Doedes (6 stuks). - P.N. van Doorninck (2 stuks). - A.C. Duker.
- H.E. van Gelder. - J.J. Graaf (3 stuks). - J.E. Heeres. - J. Herderscheê. - D.C.
Hesseling (2 stuks). - J.H. Hora Siccama. - A. Kluyver. - L. Knappert (8 stuks). A.S. Kok. - W.P. Kops (2 stuks). - R. Krul. - L.A. van Langeraad. - W.F. Leemans.
- F.H. van Leent (10 stuks). - V. Loosjes. - P.C. Molhuysen (4 stuks). - W.P.J.
Overmeer (2 stuks). - J. Prinsen JLzn. (2 stuks). - Th. M. Roest van Limburg (2
stuks). - M. Rudelsheim. - F.H.A. Sabron. - J.A. Sillem. - A.A. Vorsterman van Oyen.
- F.H. de Vos (2 stuks). - E. Wiersum (5 stuks). - W. Zuidema (3 stuks).
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Bijlage V
Rekening en Verantwoording van den penningmeester, over het jaar 1904.
A. Algemeene rekening.

I.

O N T VA N G S T E N .
Saldo der rekening over
1903

ƒ 759,45

II.

Ontvangsten behoorende
tot het vorige dienstjaar

ƒ 94,60

III.

Opbrengst bezittingen, in ƒ 192,64
hoofdzaak voortgekomen
uit de legaten Buma,
Verbruggen, Vollenhoven,
Hamelberg, Suringar,
Fruin

IV.

Verkochte boekwerken

V.

Bijdragen in de kosten van ƒ 136,den jaarlijkschen maaltijd

VI.

Contributiën

ƒ 144,45

ƒ 3015,29
----

Totaal der ontvangsten

ƒ 4342,44
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I.

U I T G AV E N .
Uitgaven behoorende tot
het vorige dienstjaar

ƒ 340,065

II.

Kosten van bestuur

ƒ 912,925

III.

Kosten algemeene en
maandelijksche
vergaderingen

ƒ 332,85

IV.

Kosten der Commissie
voor Geschied- en
Oudheidkunde

ƒ 25,-

V.

Geschriften door de
Maatschappij uitgegeven

ƒ 948,44

VI.

Kosten der Bibliotheek

ƒ 848,09

VII.

Subsidiën

ƒ 110,----

Totaal der uitgaven
ƒ 3517,37
R E C A P I T U L AT I E .
Totaal der ontvangsten
ƒ 4342,44
Totaal der uitgaven

ƒ 3517,37
----

Batig saldo van het
dienstjaar

ƒ 825,07

Aldus opgemaakt door den Penningmeester
(w.g.) A.C. VISSER VAN YZENDOORN.
L e i d e n , 25 Maart 1905.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) J.E. HEERES.
(w.g.) J. VERDAM
L e i d e n , 15 April 1905.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt. Leden:
(w.g.) J. DE JOSSELIN DE JONG.
(w.g.) D.C. HESSELING.
L e i d e n , 20 April 1905.
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Rekening en Verantwoording van den penningmeester, over het jaar 1905.
B. Rekening van het-vaste fonds.
Kapitalisatie.
O N T VA N G S T E N .
Saldo der rekening ƒ 42,095
over 1903

Vlottend.

II.

Renten van het
fonds

ƒ 297,48

III.

Renten van
kasgelden

I.

Totaal der
ontvangsten

ƒ 99,16

ƒ 823,135

ƒ 35,61
----

----

ƒ 141,255

ƒ 1156,225
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Kapitalisatie.
I.

U I T G AV E N .
Belegging van
gelden

II.

Subsidiën:

Vlottend.

ƒ 79,66

2de gedeelte
subsidie 1902,
herdruk
Nederlandsche
volksboeken

ƒ 50,-

6de bijdrage
Repertorium van
verhandelingen
betreffende de
geschiedenis des
vaderlands

ƒ 100,-

bijdrage Catalogus
epistolographorum

ƒ 200,-

onkosten voor dien
Catalogus

ƒ 30,----

----

Totaal der uitgaven ƒ 79,66
R E C A P I T U L AT I E .
Totaal der
ƒ 141,255
ontvangsten

ƒ 380,-

Totaal der uitgaven ƒ 79,66

ƒ 380,-

---Batig saldo van het ƒ 61,595
dienstjaar

ƒ 1156,225

---ƒ 776,225

Aldus opgemaakt door den Penningmeester
(w.g.) A.C. VISSER VAN YZENDOORN.
L e i d e n , 25 Maart 1905.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) J.E. HEERES.
(w.g.) J. VERDAM.
L e i d e n , 15 April 1905.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt. Leden:
(w.g.) J. DE JOSSELIN DE JONG.
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L e i d e n , 20 April 1905.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

116

Bijlage VI.
Verslag van de Commissie voor Taal- en Letterkunde.
De Commissie voor Taal- en Letterkunde heeft in het afgeloopen jaar negenmaal
vergaderd, onder voorzitterschap van Dr. G.J. Boekenoogen. Secretaris was wederom
Dr. J.J. Salverda de Grave; gedurende eene afwezigheid van drie maanden verving
hem Dr. D.C. Hesseling. De aan de beurt van aftreding zijnde leden der Commissie
Dr. J. Verdam en Dr. J. te Winkel werden herkozen.
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 23ste deel volledig geworden en zijn van het 24ste deel
de eerste en tweede aflevering verschenen.
Wat betreft de uitgaven vanwege de Maatschappij deelen wij mede dat de druk
van de Reizen van Mandeville in dit jaar is begonnen en dat deze geregeld vordert.
Ook aan de uitgave der Nederlandsche Volksboeken bleven wij bij voortduring onze
aandacht wijden; ook dit jaar heeft Dr. Boekenoogen die onderneming met toewijding
en ijver geleid. Na het verschijnen van Een suverlijc Exempel hoe dat Jesus een
Soudaens dochter wech leyde wt haren lande werden ter perse gelegd de Historie
van den Jongen geheeten Jacke en de Historie
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van den Ridder metter Swane, die thans zoo goed als gereed zijn en binnenkort het
licht zullen zien. Ook Dat Dyalogus of twisprake tusschen Salomon ende Marcolphus
zal spoedig volgen. Daarna zullen verschijnen de Historie van den Verlooren Soon
en de Historie van Urbaen die onbekende sone van den Keyser Frederick Barberousse,
terwijl verscheidene andere herdrukken worden voorbereid.
Onze vergaderingen werden, volgens gewoonte, besloten met mededeelingen en
besprekingen van wetenschappelijken aard. Dr. Beets handelde over de woorden
overscharig en splitruiter; Dr. Boekenoogen vertoonde een gedeelte zijner
verzameling kinderprenten en deed daarbij uitvoerige mededeelingen over de
geschiedenis dier prenten; Dr. Hesseling besprak de woorden bokje, interessant (in
de beteekenis van ‘inhalig’), pieterig, plak en vogelstruis; Dr. Kalff voerde het woord
over een verzameling brieven van Bilderdijk aan Rhijnvis Feith en over de taal van
Mevrouw Bosboom-Toussaint; Dr. Verdam deelde bijzonderheden mee over een
gedicht van de Passie van J.C., van ± 1500, en over een Lofdicht op Haarlem, geplaatst
achter een exemplaar van het Goudsch Kroniekje, en behandelde verschillende
Nederlandsche en Middelnederlandsche woorden; Dr. Salverda de Grave besprak
de vorming van het woord kade.
Sommige van deze mededeelingen zijn thans gedrukt het Tijdschrift der
Maatschappij.
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Bijlage VII.
Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
De Commissie moet deze maal haar verslag beginnen met de vermelding van het
groote en droevige verlies, dat zij geleden heeft door den dood van haar medelid Dr.
Pieter Lodewijk Muller, den 25sten December 1904 te Gardone Riviera in den leeftijd
van 62 jaren aan zijn gezin, aan de Leidsche Universiteit, aan de historische
wetenschap ontvallen. Schoon hij maar korten tijd onze Voorzitter was, heeft ook
onze Commissie hem veel te danken en ook zij lijdt een groot verlies door den dood
van dezen voortreffelijken geleerde, dezen uitnemenden historicus, die tegelijk zulk
een wezenlijk goed mensch was.
De Commissie hield ook dit jaar hare gewone vergaderingen, die vrij getrouw
werden bezocht, onder voorzitterschap van Dr. P.J. Blok. Het secretariaat der
Commissie ging van Mr. J.C. Overvoorde over op Dr. L. Knappert. Het onder toezicht
der Commissie met zoo groote zorg door den Heer Louis D. Petit bewerkte
Repertorium van de verhandelingen betreffende de geschiedenis des vaderlands is
begonnen te verschijnen: de eerste aflevering kwam van de pers. Dr. P.C. Molhuysen
zette, eveneens onder toezicht der Commissie, de bewerking voort van den catalogus
der gedrukte brieven van en aan Nederlanders. Hij is tot op de helft gevorderd, en
reeds
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hebben geleerden uit binnen- en buitenland met vrucht de verzameling geraadpleegd.
Op de maandvergaderingen werden door de leden onderscheidene onderwerpen ter
tafel gebracht.
Mr. J.C. Overvoorde deed eene mededeeling over eene overeenkomst betreffende
het dulden van Katholieke godsdienstoefeningen te Lisse in 1700 en verbond daaraan
eenige opmerkingen over den toestand der Katholieken ten platten lande. Ook gaf
hij eenige bijzonderheden over de in de groote kerk te Dordrecht ontdekte gewelfen
muurschilderingen. Dezelfde spreker sprak over bedevaarten als straf, zooals hij die
vond in de Leidsche correctieboeken over de jaren 1370-1435. Uit de door hem
opgemaakte tabellen blijkt, dat de bedevaartsplaatsen stijgende en dalende reputatie
genieten, dat ook het toepassen-zelf van deze straf afneemt en het facultatiefstellen
vermeerdert. Soms worden zij als straf opgelegd in gemeenschap, soms verbonden
met andere straffen. In 1386 vindt men een geval van voorwaardelijke bedevaart:
als de beleedigde vooraf in een zoen toestemt loopt de schuldige vrij. Ook is de
bedevaart afkoopbaar, terwijl het somtijds was geoorloofd ze uit te besteden. Voorts
gaf hij nog enkele mededeelingen over het buiten Leiden nog niet aangetroffen
rechtsgebruik van de ‘beloken hand’. Eindelijk deed hij mededeelingen over het door
hem bezochte Timgad, tusschen Algiers en Tunis, het oude Thamugadi der Romeinen,
waarvan door opgravingen weder een groot deel aan 't licht is gekomen.
De heer Koolemans Beijnen sprak over de berichten aangaande het ontslag van
Daendels, zooals die voorkomen in de Mémoires van Dirk van Hogendorp (blz. 257),
en volgens welke Napoleon, na een gesprek met Janssens
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te Rambouillet, zou besloten hebben om Daendels te ontslaan en J. in zijne plaats te
benoemen. Een ander maal handelde dezelfde spreker over het verraad op onze vloot
in 1799, op grond van uitvoerige onderzoekingen aantoonend, dat het de Oranjepartij
is geweest, die het scheepsvolk tot muiterij heeft gebracht. Zij bediende zich daartoe
van mannen als Robert en Frans Fagel, Verhuell, Van Braam, Charles Bentinck, en
beloofde krachtige hulp, door de Engelsche vloot te verleenen. Over het oproer zelf
deed spreker voorts belangrijke mededeelingen.
Mr. Fockema Andreae bepaalde de aandacht der Commissie bij het onderwerp
‘gevangenis als straf.’ Het preventief zitten vindt men de gansche middeleeuwen
door. Voorts is er ook eene opsluiting, die in karakter niet anders is dan gijzeling,
middel dus tot afdwinging. Dat bij de Germanen gevangenis, vrijheidsbeneming als
straf zou zijn voorgekomen, zooals is beweerd, wordt door spreker sterk betwijfeld.
Hieruit volgt niet dat wij den kerker aan het kanoniek recht hebben ontleend, het
Rom. recht kende dien ook. De C.C.C. kende geen eigenlijke gevangenisstraf.
Evenmin het ontwerp van Wielant voor Haarlem en de vroegere Nederlandsche
rechtsbronnen. Maar de latere kennen veelal de arbitraire correctie. De eerste
eigenlijke gevangenis als plaats van straf hier te lande is het Amsterdamsche rasphuis.
Vroeger dienden in de steden vooral de poorten als bewaarplaatsen en gevangenissen.
In de kloosters kwam, naar een werk van Kraus, jarenlange vrijheidsbeneming als
disciplinaire straf voor. Op eene andere samenkomst bracht dezelfde spreker een
facsimile ter tafel van het Dresdener ‘Bilderhandschrift’ van den Saksenspiegel,
uitgegeven door Von Amira, die op vernuftige wijze het ontstaan van dit werk
tusschen 1350 en 1375 heeft aan-
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getoond en als plaats van uitvoering Meissen. Spr. geeft uitlegging van de illustraties,
die ter zijde van den tekst zijn geteekend en een rijkdom van voorbeelden opleveren
uit de gansche middeleeuwsche rechtsbedeeling, uit het levend volksrecht in al zijn
humor, zijne scherpzinnigheid, zijne plastiek en zijne uitgewerkte symboliek. Eindelijk
deed spreker nog, naar aanleiding van het door hem in de Anthropologische
Vereeniging behandelde, eene mededeeling over Utrecht als voor het grootste deel
door Friezen bewoond.
Mr. A. Telting sprak over een brief door prins Maurits den 11den December 1600
in de Spaansche taal geschreven aan den sultan van Atjeh, wiens gezanten in het
kamp voor Grave bij den prins ter audiëntie waren geweest. Hij toont het origineel
van dien brief, waarin Maurits den sultan waarschuwt voor de zelfzuchtige
bedoelingen der Portugeezen en om eene goede behandeling vraagt van de
Nederlandsche gevangenen, die ongetwijfeld door misverstand, in Atjeh worden
opgehouden. Op eene der volgende vergaderingen deelde dezelfde spreker ons de
uitkomsten mede van een uitvoerig onderzoek, waardoor het hem gelukt was ons
koloniaal bezit in kaart te brengen voorzoover zich dat, tijdens de republiek, bevond
in Zuid-Amerika, West-Indië, Noord-Amerika en in West-Afrika, d.i. dus aan de
Amazone-rivier, Cayenne, Brazilië, Tobago, Curaçao, Suriname, aan de Hudson, op
Manhattan en, in Afrika, Archijn, St. Paul de Loanda, de kust van Guinea, wat alles
door hem op kaarten werd toegelicht. Deze studie zal afzonderlijk verschijnen. Nog
handelde Mr. Telting een ander maal over een handschrift, bevattende eene
verzameling van verschillende keuren voor het eiland Terschelling, waarvan de
herkomst nog niet vaststaat, welke studie zal worden uitgegeven in de
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Oudvaderlandsche rechtsbronnen. Naar aanleiding van het medegedeelde over Timgad
herinnerde de Heer Telting nog aan eene andere verlaten stad, Mistra, ten W. van
Sparta, door Frankische kruisridders gesticht.
Dr. P.J. Blok sprak o.a. over de geheime onderhandelingen van Willem III met
Engeland in den zomer van 1672, en toonde op grond van berichten, ontleend aan
het werk van De Ségur over Luxembourg, aan, dat De Witt in dienzelfden tijd met
Frankrijk in verbinding stond, beiden met het doel om Frankrijk en Engeland van
elkander los te maken. Een ander maal gaf spreker nieuwe bijdragen voor onze kennis
van de jeugd van Willem I, geput uit het huisarchief der Koningin. Graaf Willem
(de Vader) maakte aanspraak op de erfenis van René van Châlons, gest. 1544, en
kwam daartoe in het najaar met zijn toen elfjarigen zoon naar Breda. Dat de vader,
tot het lutheranisme overgegaan, gematigd was in zijne nieuwe denkbeelden, is van
belang voor den geest, waarin de jonge prins werd opgevoed. De berichten over 's
prinsen ontwikkeling, toen hij te Breda aan zijn uiterst eenvoudig hof werd opgevoed,
luiden gunstig. Pogingen om hem tot de Spaansch-roomsche partij te trekken
mislukten en 16 Juli 1551 volgt zijn huwelijk met Anna van Buren (zie Oranje-album
1905). Op eene volgende vergadering behandelt dezelfde spreker eene der grieven
tegen Willem III: het jaargeld aan Tichelaar, en voerde ter verklaring van deze op
het eerste gezicht bedenkelijke belooning van een der hoofdschuldigen aan den moord
op de De Witten aan, dat de Prins overtuigd was, dat de man een tegen hem gesmeden
aanslag had ontdekt. Voorts gaf hij nog eene verklaring van den schuilnaam
‘Buurman’ in de brieven van Wttenbogaart, waaronder Van der Myle te verstaan is.
Eindelijk deelde
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hij ons belangrijke bijzonderheden mee over de ‘réunion centrale’ te Brussel in 1830,
waar zich de leiding bevond van den opstand, en over de proclamatie aan de Belgen
van den lateren Willem II, do 16 October 1830, waarover Prof. A. Stern te Zürich
nieuw licht ontstoken heeft.
Mr. J.E. Heeres voegde aan Mr. Telting's bovengenoemde mededeeling over
Maurits' brief nog 't een en ander toe omtrent sultan Ala ed-din en diens voorganger
Mansjoer Shah. Op eene andere samenkomst sprak hij over den overgang der
Kaapkolonie aan Engeland in 1795 en in 't bijzonder over de vraag of Willem V,
toen hij de bekende aanschrijvingen uit Kew uitvaardigde, overtuigd was geweest
van de goede trouw der Engelsche regeering. Hij toont aan, dat het Britsche
gouvernement niet slechts tegenover den Prins, maar ook tegenover zijne eigen
ambtenaren had doen uitkomen, dat het louter inbewaarneming der koloniën bedoelde.
Ja, uit een brief van Granville aan den hertog van York, do 1 Febr. 1795, toont spreker
eene andere maal nog aan, dat ook de Engelsche autoriteiten onder elkander volmaakt
te goeder trouw waren.
Dr. Hensen gaf nadere bizonderheden over Dirk van Ameyde, door hem uit
ongedrukte bescheiden te Rome geput. Een van 's mans werken in handschrift bevat
aanteekeningen over pausen en kardinalen gedurende zijn 50-jarig verblijf te Rome,
met de bedoeling mee te deelen, wat door anderen was overgeslagen. In deze
aanteekeningen verschijnen o.a. pater Famianus Strada, de auteur van ‘de bello
belgico’, Bellarminus, Karel V, Rovenius.
Dr. Pijper sprak over een werk van Jacobus Latomus, een verweerschrift tegen
Luther, die in 1519 het primaat des pausen had aangevallen. Latomus, naar de in
Leuven heerschende richting, staat niet zóó ver aan de uiterste
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rechterzijde als b.v. de Dominikanen. De paus staat onder 't concilie. De pauselijke
macht is uit God, maar zij is niet in volheid van den aanvang, maar heeft zich
langzamerhand ontwikkeld. Een ander maal vraagt dezelfde spreker onze aandacht
voor den inquisiteur Jacob van Hoogstraten, om wiens persoon zich een aantal
satirieke geschriften groepeert, waaruit blijkt hoe gehaat ook deze kettermeester was.
Met name komt hier in aanmerking de ‘Litaneia Germanorum’, in 1521 te Worms
opgesteld, toen Luther er nog niet was, maar elk oogenblik verwacht werd. Beide
studiën zullen eene plaats vinden in de Bibliotheca Reformatoria Neerlandica III.
Dr. Knappert sprak over eene nog ongedrukte biografie van Daniël Oosterling,
geb. 1540, later rector en predikant te Aken, voorvader van de bekende Leidsche
familie Dibbetz. In aansluiting aan het door Mr. Fockema Andreae behandelde gaf
hij een aantal vonnissen uit de Leidsche correctieboeken, eerste helft der 16de eeuw,
waaruit blijkt, dat met name voor vrouwenmishandeling gevangenisstraf van 4 à 6
weken in de torens Eversteen of Pelikaan voorkwam. Nog vestigt hij de aandacht op
een vonnis van 7 Maart 1526, waarbij bepaald werd, dat iemand met twee
dobbelsteenen werpen moest om het aantal jaren, dat hij zou gebannen worden. Hij
wierp zes oogen: ‘ergo zes jairen wter steden te blijven op naerder correxie’. Eene
volgende maal handelde dezelfde spreker over enkele Anabaptistica, geput uit de
Sententiën 's Hofs van Holland. Vooral voor de inwendige geschiedenis van de
Davidjoristen, Batenburgers en Munsterschen, maar ook van de stille doopers bevatten
deze vaak uitvoerige vonnissen waardevol materiaal, zooals spreker met vele
voorbeelden aantoont. Hij betoogt de wen-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

125
schelijkheid van eene althans gedeeltelijke uitgave dezer Sententiën. De verhandeling
verscheen in de Maartaflevering van het Theolog. Tijdschrift 1905. Eindelijk wijst
hij op een zeldzaam geschriftje, anno 1529, dat eene geneeswijze bevat voor den
gevreesden ‘sudor anglicus’. Oorspronkelijk Hollandsch, kent spreker het slechts in
eene Latijnsche vertaling. Merkwaardig is de voorrede, waaruit blijkt, dat de
onbekende schrijver, in wien spreker met eenige waarschijnlijkheid Joannes Tyengius,
leermeester van Pieter van Foreest, meent te vinden, niet meer tot de Roomsche Kerk
behoorde, maar ook tegen de nieuwe opvattingen bezwaar had.
De mededeelingen der leden gaven, de eene meer de andere minder, tot belangrijke
gedachtenwisseling aanleiding.
Aan het einde van dit verslag worde nog vermeld, dat zich onder de papieren van
wijlen den Heer James de Fremery ook bevindt eene merkwaardige collectie,
inhoudende de kopij van een naam- en plaatsregister op het Charterboek van Van
Mieris, vele historische aanteekeningen over de Heeren van Naaldwijk, over
's-Gravenzande enz., eene rijke verzameling, door den zoon des erflaters onder de
hoede onzer Commissie geplaatst. Tot haar genoegen kan de Commissie vermelden,
dat het eerste werk door de zorg van het Historisch Genootschap te Utrecht weldra
in druk zal kunnen verschijnen en dat tot de bewerking der laatstgenoemde
verzameling waarschijnlijk een bekwaam geschiedkundige bereid zal gevonden
worden.
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Aanhangsel.
Aan den vooravond der 139ste jaarvergadering, den 13de Juni 1905, had er eene
bijeenkomst plaats van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde, onder
voorzitterschap van Prof. Blok. Op de lijst der aanwezigen teekenden de heeren Mr.
J.E. Heeres, Dr. J. Verdam, Dr. N. Japikse, Dr. H.T. Colenbrander, Dr. J. Heinsius,
C.J. Leendertz, Dr. K. Heeringa, W. Draayer, J. de Josselin de Jong, P. Fijn van
Draat, Dr. H. Oort, Dr. W. Brede Kristensen, Dr. P.A.A. Boeser, J.H.L. van der
Schaaff, Dr. J.H. Gunning Wz., Dr. D.C. Hesseling, J.F. Gebhard Jr., F.G. Kramp,
Dr. F. Pijper, Dr. A.H.L. Hensen, Dr. P.J. Blok, Dr. L. Knappert, en de dames M.W.
Maclaine Pont, J.A. Wolters en A. van der Flier.
Na een welkomstwoord van den Voorzitter gaf Dr. N. J a p i k s e eene bijdrage
over ‘Geheime onderhandelingen van De Witt met Frankrijk in 1672’.
In de correspondentie van den hertog de Luxembourg, Fransch opperbevelhebber
te Utrecht, met den markies de Louvois, minister van oorlog, komen enkele berichten
voor, waarin wordt gesproken van namens De Witt door een vriend van dezen met
Frankrijk gevoerde onderhandelingen in de tweede helft van Juli 1672. Behalve het
sluiten van den vrede moest de bedoeling daarvan zijn, dat De Witt den invloed zijner
partij, die immers veel geleden had door de verheffing van den Prins, wilde herstellen
door betrekkingen met eene vreemde mogendheid. Deze handelwijze van De Witt
lijkt des te erger, omdat hij in Juni 1672, toen de Staten-Generaal officieel
vredesonderhandelingen aangeknoopt hadden, in de Staten van Holland zich daartegen
had verzet; hij had Holland toen tot het
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uiterste willen verdedigen, ofschoon in Juni het oorlogsgevaar veel grooter was dan
in Juli. Over De Witt's handelingen in 't laatst van Juni en in Juli weten wij weinig;
hij was 21 Juni bij den bekenden moordaanslag ernstig gewond; pas 31 Juli kon hij
voor 't eerst weer uit. Eenige dagen later nam hij zijn ontslag als raadpensionaris.
Een bewijs, dat hij zijn tijd voorbij achtte: eene gansch andere voorstelling dan
waartoe Luxembourg's berichten ons willen brengen. Er zijn tegen die berichten zeer
vele inwendige bezwaren aan te voeren, vooral aangaande het beleid, waarvan De
Witt zou hebben blijk gegeven. Op die gronden dient hij van de beschuldiging van
hoogverraad, hem door Sirtema van Grovestins naar aanleiding van Luxembourg's
berichten aangewreven, te worden vrijgepleit.
De Voorzitter dankt den spreker voor zijn helder betoog over eene duistere zaak.
Ook hij vindt De Ségur's voorstelling van onze geschiedenis gebrekkig. Maar daarom
kunnen de door hem gebruikte brieven van De Witt nog wel van belang zijn. Er zijn
er drie uit 't laatst van Juli, maar wij zouden ze alle moeten kennen, om eene
gevolgtrekking te kunnen maken. De Heer Gebhard vraagt nog of Van Beuningen
en Hop inderdaad tot de prinsenpartij behoorde? En Dr. Colenbrander of men bronnen
heeft voor de kennis van wat De Witt in de maand Juli tijdens zijn herstel zich voor
plannen heeft gevormd? Dr. Japikse antwoordt dat Van Beuningen tot eene
tusschenpartij behoorde en voorts dat alle brieven van Juli en Augustus zijn gedrukt
en dat er uit de Londensche en Parijsche archieven nog wel veel te wachten is, maar
niet over dit punt.
Hierna bekwam Dr. L. K n a p p e r t het woord om te spreken over het Leidsche
straatleven in den aanvang der
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16de eeuw. Deze voordracht, door den Heer Knappert welwillend ter uitgave afgestaan,
is hierachter onder de ‘Mededeelingen’ gedrukt.
Nadat ook dezen spreker door den Voorzitter de dank der vergadering is gebracht
wordt de bijeenkomst na de gebruikelijke rondvraag gesloten.
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Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden.
Beschermvrouw: Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden.
Buitengewoon Eerelid: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der
Nederlanden, Hertog van Mecklenburg.

Naamlijst der leden Opgemaakt den 7den October 1905.
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Voor het bericht aangaande verandering van woonplaats in den loop des jaars en
tevens voor de aanwijzing van onnauwkeurigheden in deze naamlijst houdt zich bij
de Leden der Maatschappij aanbevolen
DE
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Kuyper, Dr. A., 's-Gravenhage. 1869.
Lamberts Hurrelbrinck, Mr. L.H.J., Amsterdam. 1890.
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.
Leersum, Dr. E.C. van, Leiden. 1905.
Leeuwen Jr., Dr. J. van, Leiden. 1888.
Leignes Bakhoven, Dr. H.G.A., Deventer. 1888.
Leopold, Joh. A., Nijmegen. 1878.
Leopold, L., Groningen. 1878.
Levy, Mr. J.A., Amsterdam. 1877.
Leyds, Dr. W.J., Utrecht. 1897.
Liefsting, zie Coninck.
Lijnden (van), zie Melvil.
Limburg Stirum, Mr. O.J.H. Graaf van, 's-Gravenhage. 1887.
Linden (van der), zie Cort.
Löhnis, F.B., 's-Gravenhage. 1893.
Loenen Martinet, J. van, 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., Hilversum. 1880.
Mackay, Mr. AE. Baron, Arnhem. 1888.
Mackay van Ophemert, Mr. D.J. Baron, Ophemert. 1872.
Maclaine Pont, Mejuffrouw M.W., Zetten. 1896.
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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.
Martinet, zie Loenen.
Mathenesse (van), zie Dijk.
Matthes, Dr. B.F., Nijmegen. 1860.
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, 's-Gravenhage. 1900.
Meurs, B. van, Rotterdam. 1880.
Meurs, Mr. P.A.N.S. van, 's-Gravenhage. 1895.
Mey, H.W. van der, Leersum. 1886.
Meyboom, Dr. H.U., Groningen. 1884.
Meyer, Dr. C.H. Ph., 's-Gravenhage. 1894.
Meyer Jr., D.C., Amsterdam. 1885.
Meyier, W. de, Arnhem. 1874.
Meys, P.C.J., Arnhem. 1877.
Modderman, Dr. R.S. Tjaden, 's-Gravenhage. 1875.
Moes, E.W., Amsterdam. 1888.
Molhuysen, Dr. P.C., Leiden. 1897.
Moorrees, F.D.J., Buurmalsen. 1878.
Moquette, Mejuffrouw Dr. H.C.H., Rotterdam. 1904.
Morren, Th., 's-Gravenhage. 1900.
Mulder, L., 's-Gravenhage. 1857.
Muller, Dr. H.C., Utrecht. 1905.
Muller, Dr. H.P.N., 's-Gravenhage. 1900.
Muller, Dr. J.W., Utrecht. 1888.
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.
Nanninga Uitterdijk, Mr. J., Kampen. 1875.
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Nauta, Dr. G.A., Warffum. 1904.
Neve, Mejuffrouw L. de, 's-Gravenhage. 1893.
Nieuwenhuis, Dr. A.W., Leiden. 1902.
Nieuwenhuis (Mr. J.), zie Domela.
Nieuwenhuyzen, W.C., 's-Gravenhage. 1899.
Nijhoff, W., 's-Gravenhage. 1895.
Nijland, Mejuffrouw Dr. J.A., Amsterdam. 1896.
Nolen, Th., Rotterdam. 1887.
Nolthenius, zie Tutein.
Nouhuys, W.G. van, 's-Gravenhage. 1888.
Obreen, A.L.H., 's-Graveland. 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., 's-Gravenhage. 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.
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Raaf, Dr. K.H. de, Rotterdam. 1905.
Rees, R.P.A. van, Hilversum. 1885.
Reiger, Mr. W.A., Groningen. 1891.
Rengers, Mr. W.J. van Welderen Baron, Leeuwarden. 1891.
Rhijn, Dr. C.H. van, Groningen. 1891.
Rhijn-Naeff, Mevrouw T. van, Dordrecht. 1902.
Ridder, Mr. N. de, Leiden. 1905.
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. IJ. H., Amsterdam. 1904.
Rollin Couquerque, Mr. L.M., 's-Gravenhage. 1900.
Roo, Dr. L.W.G. de, 's-Gravenhage. 1892.
Rooseboom, W., 's-Gravenhage. 1890.
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, Leiden. 1903.
Scheurleer, D.F., 's-Gravenhage. 1877.
Schevichaven, H.D.J. van, Nijmegen. 1901.
Schevichaven, Mr. J. van, Amsterdam. 1905.
Schimmel, H.J., Bussum. 1851.
Schimmelpenninck van der Oye van Nijenbeek, A. Baron, Utrecht. 1877.
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Schmidt auf Altenstadt, Jonkvrouw A. von, 's-Gravenhage. 1905.
Schneider, J.F.L., Amersfoort. 1881.
Schoengen, Dr. M., Leeuwarden. 1904.
Schrijnen, Dr. Jos., Roermond. 1902.
Seyffardt, A.L.W., 's-Gravenhage. 1889.
Siccama, zie Hora.
Sijthoff, A.W., Leiden. 1869.
Sillem, Mr. J.A., Amsterdam. 1872.
Simons, L., Amsterdam. 1905.
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., 's-Gravenhage. 1878.
Slothouwer, Dr. G.M., Wageningen. 1891.
Smidt, Mr. H.J., 's-Gravenhage. 1872.
Smissaert, Jhr. Mr. H., 's-Gravenhage. 1903.
Smit Kleine-Fastré, Mevrouw A., Doorn. 1905.
Smit Kleine, F., Doorn. 1876.
Snelleman, J.F., Rotterdam. 1903.
Soer, Mejuffrouw E.M.A.J., Leiden. 1894.
Someren, J.F. van, Utrecht. 1888.
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.
Struycken, Mr. A.A.H., 's-Gravenhage. 1905.
Stuart, zie Verrijn.
Stuers, Jhr. Mr. V.E.L. de, 's-Gravenhage. 1872.
Swaen, A.E.H., Groningen. 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.
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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.
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 van IJzendoorn, Mr. A.C., Leiden. 1903.
Vlaming, L. de, Amersfoort. 1904.
Vlugt, Mr. W. van der, Leiden. 1880.
Vogel, L.A., Delft. 1905.
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.
Vürtheim, Dr. J.J.G., Utrecht. 1905.
Waalkes, zie Borssum.
Waals, H.G. van der, Amsterdam. 1895.
Werner, H.M., Brummen. 1887.
Wessem, Mr. A. van, Tiel. 1889.
Wiersum, Dr. E., Rotterdam. 1904.
Wijnaendts Francken, Dr. C.J., 's-Gravenhage. 1899.
Wilde, Dr. C.G.I., Mariendaal bij Grave. 1903.
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Wildeboer, Dr. G., Groningen. 1888.
Willink, zie Tjeenk.
Winkel, Dr. J. te, Amsterdam. 1878.
Winkler, Joh., Haarlem. 1875.
Winkler Prins, A., Voorburg. 1860.
Wolters, Mejuffrouw J.A., Leiden. 1893.
Woltjer, Dr. J., Amsterdam. 1883.
Wormser, J.A., Amsterdam. 1900.
Worp, Dr. J.A., Groningen. 1883.
Wybrands, C.N., Amsterdam. 1877.
Zaayer Az., Dr. J., Rotterdam. 1894.
Zeeman, C.F., Haarlem. 1876.
Zuidema, Dr. W., Amsterdam. 1895.

B. IN NEDERLANDSCH-INDIË GEVESTIGD.
Abendanon, Mr. J.H., Batavia. 1897.
Brink, A.J. ten, Batavia. 1875.
Hurgronje, zie Snouck.
Jonckbloet, G.D.A., Malang. 1890.
Louw, P.J.F., Weltevreden. 1896.
Snouck Hurgronje, Dr. C., Batavia. 1882.
Treub, Dr. M., Buitenzorg. 1890.

C. IN HET BUITENLAND GEVESTIGD.
Frenckel-de Jong van Beek en Donk, Mevrouw C., Honfleur. 1898.
Kate Jr., J.J.L. ten, Brussel. 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.
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Buitenlandsche leden.
Bij de namen der leden, die volgens art. 15 der Wet de rechten en verplichtingen der
gewone leden hebben aanvaard, is een * geplaatst.
*Acton, Roger, Altrincham, Cheshire (Engeland). 1898.
Amicis, E. de, Turijn. 1875.
*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.
Cook, Albert S., New Haven (Conn.). 1905.
*Coopman, Th., Schaarbeek (Brussel). 1901.
Cordt, Benjamin, Kiew. 1892.
Coremans, Mr. E., Antwerpen. 1897.
Cuno, F.W., Eddigehausen. 1891.
Daae, L., Christiania. 1885.
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Daems, S., Tongerloo (bij Westerloo). 1882.
Derudder, Dr. G., Valenciennes. 1899.
*Dosker, Dr. H.E., Louisville, K.J. 1899.
Duclos, Ad., Brugge. 1905.
Duyse, Fl. van, Gent. 1890.
*Edmundson, G., Southall (Middlesex). 1886.
*Engelenburg, Dr. F.V., Pretoria. 1900.
*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, Dr. N.J., Stellenbosch, 1904.
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Holder, Dr. A., Carlsruhe. 1884.
Hoogt, C.W. van der, Baltimore. 1900.
Hubert, Dr. E., Luik. 1883.
Huet, zie Busken.
Jacobs, Dr. E., Wernigerode. 1893.
Jellinghaus, Dr. H., Osnabrück. 1897.
Jonsson, E., Kopenhagen. 1864.
Jostes, Dr. F., Munster i.W. 1888.
Justi, Dr. F., Marburg. 1876.
Kelle, Dr. J., Praag. 1875.
Keller, Dr. L., Charlottenburg. 1885.
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, Ingoyghem. 1901.
Lecky - Baronesse van Dedem, Mevrouw de Wed. E., Londen. 1900.
*Lecoutere, Dr. Ch. P.F., Leuven. 1899.
Lee, M.H. van, Brussel. 1876.
Leeuw, Mejuffrouw A.G. de, Berlijn. 1893.
Legrand, L., Parijs. 1895.
*Lodewyckx, Dr. A., Stellenbosch. 1904.
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.
Moorrees, Adr., Paarl. 1904.
Müller, Ernest, Langnau (Kanton Bern). 1890.
Murray, Andr., Wellington (Kaapkolonie). 1904.
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Nachod, Dr. O., Grunewald bij Berlijn. 1905.
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., München. 1882.
Pauw, Jhr. Mr. N. de, Gent. 1881.
*Pennypacker, Dr. S.W., Harrisburg (Pennsylvania). 1901.
Périer, O., Brussel. 1877.
Peyster (de), zie Watts.
Pirenne, Dr. H., Gent. 1894.
Priebsch, Dr. R., Londen. 1899.
Psilander, Dr. H., Upsala. 1905.
*Putnam, Mejuffrouw Ruth, New-York. 1896.
Rabie, J.S.M., Pretoria. 1903.
Reifferscheid, Dr. A., Greifswald. 1881.
Reitz, Dr. F.W., Kaapstad. 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.
Stein, Henri, Parijs. 1891.
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*Teirlinck, Is., St.-Jans Molenbeek (Brussel). 1901.
Theal, G. McCall, Kaapstad. 1882.
Toit, S.J. du, Paarl. 1884.
*Veerdeghem, F. van, Luik. 1893.
Vercoullie, J., Gent. 1891.
Verriest, H., Ingoyghem. 1903.
Versnaeyen, K., Brussel. 1871.
*Viljoen, Dr. W.J., Stellenbosch. 1899.
Vlaminck, A.L. de, Elsene (Brussel). 1877.
Vos, Geerh., Princeton N.J. 1900.
*Vos, Dr. F.H. de, Galle (Ceylon). 1901.
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.
Wattez, Omer, Doornik. 1905.
Watts de Peyster, J., New-York. 1862.
Weale, W.H. James, Londen. 1905.
Wernekke, Dr. H., Weimar. 1884.
Westrin, Dr. J. Th., Stockholm. 1903.
White, Andrew D., Ithaca (State of 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 (New-York). 1900.
*Wrangel, Dr. E.H.G., Lund. 1898.
Zenuti, E., Florence. 1905.
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Mededeelingen.
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Uit het Leidsche volksleven in den aanvang der 16de eeuw.
Mijne Heeren!
Had ik, in plaats van ‘uit het Leidsche volksleven’, tot opschrift mijner voordracht
van hedenavond ‘het Leidsche volksleven in den aanvang der 16de eeuw’ gekozen,
gij zoudt mij met recht van overmoed hebben kunnen beschuldigen. Want om aldus
het onderwerp in zijn geheel, wel afgerond te behandelen en in zijn wezenlijk karakter
te doen zien, zonder overlading en toch niet armelijk, en dat alles in den tijd van een
klein uur, daartoe zou alleen eene historische meesterhand bekwaam zijn. Ik heb de
grenzen van mijn bestek nauwer getrokken. Slechts over enkele openbaringen van
dat volksleven in onze stad uit de eerste tientallen jaren van de 16de eeuw ga ik tot
u spreken. En wel aldus, dat ik bij dat woord ‘volk’ gedacht wil hebben aan wat men
(met eene uitdrukking, die ik geenszins verdedig) pleegt te noemen het ‘lagere’ volk,
aan die klassen der bevolking, die geen leden leverden aan de breede vroedschap of
aan die van den gerechte, die niet regeerden maar werden geregeerd en die veelal
hadden te prijzen, wat de heeren wezen.
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Maar ook thans zijn de grenzen nog niet nauwkeurig genoeg aangegeven. Gij zult
niet worden binnengeleid in burgemeesterskamer noch in eene zitting van de
Commandeuren van St. Pieter, maar toch ook niet in het voorhuis van den wever of
in de werkplaats van den droogscheerder. Op de straat breng ik u, daar waar dat
volksleven zich openbaart in zijne minst edele, in zijne ruwste vormen, onopgesmukt,
bewegelijk, schilderachtig soms, maar daarom nog niet (ik moet het wel vreezen)
voor ieder aantrekkelijk. Vergunt mij dus nog een enkel woord om deze ‘petite
histoire’ toch voor u in wat aanzienlijker raam te plaatsen.
De kerkhistoricus, die de geschiedenis van de godsdienstige bewegingen ten onzent
in de 16de eeuw beoefent, komt in de jaren 1530 tot 1560 in voortdurende aanraking
met de onderscheiden groepen van anabaptisten. Om zich te kunnen indenken in wat
hen bewoog, moet men het volksleven van toen kennen, zoo goed als dat mogelijk
is. Niet dat de secten der wederdoopers zich allen uit de onderste lagen der
samenleving zouden gerecruteerd hebben, dat zij onterfden en misdeelden waren,
die toch niets te verliezen hadden. Deze meening is stellig onjuist. Veeleer treft men
onder hen aan lieden uit den gezeten burgerstand en van de martelaars b.v. in het
‘Offer des Heeren’ zijn er maar enkelen die niet kunnen lezen. Men moet dus ook
niet al te ver het verband naar voren schuiven dat er is tusschen de doopersche (en
in 't algemeen de hervormings-) beweging en de in onze periode heerschende armoede
en oeconomische achteruitgang1. De meesten hebben zich bij de nieuwe

1

Prof. H. Brugmans, Het belang der oeconomische geschiedenis, 1904, blz. 20 vlgg.
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bedeeling aangesloten uit godsdienstige beweegredenen en zijn allerminst daartoe
gebracht door die armoede, die menschen begeerig maakt naar nieuwe verhoudingen.
En 't gaat in 't geheel niet aan in de anabaptisten te zien ‘de vurige strijders in de
politieke arbeidersbeweging der 16de eeuw’, zooals nog onlangs is geschied1. Gansche
groepen onder hen hadden al wat van deze wereld is voorgoed vaarwel gezegd.
Dit alles echter maakt ons niet blind voor de waarheid, dat, gelijk de hervorming
over 't algemeen is opgekomen uit de burgerij, de volksklassen, zoo ook in 't bizonder
de doopersche beweging zich dáár openbaart, met de kleine burgerij voortdurend
voeling houdt en onder haar bekeerlingen maakt. Dus behoort de beoefening van het
volksleven van toen tot de vóórstudie van wie de historie der hervorming willen
kennen. En wat van 't algemeen geldt, geldt van de steden, geldt van Leiden.
Onder wat onze bronnen ons daarvan leeren bevond zich echter heel wat, dat voor
mijn eigenlijk doel maar van weinig profijt was, maar wel degelijk van belang voor
de kennis van het toenmalige volksleven in zijne lagere openbaringen. Of met andere
woorden: wat geen materiaal aandroeg voor het voorbereidend onderzoek van de
hervormingsgeschiedenis, was soms van veel beteekenis voor de algemeene
volkshistorie.
Allereerst vraag ik uwe aandacht voor het dobbelen. In onze periode was de tijd lang
voorbij, dat de stad voordeelen trok uit de speelzucht harer burgers. Eens had ook
Leiden, gelijk zooveel steden, hare ‘dobbelscole’

1

Kroniek van 7 Mei 1904, blz. 149, aangeh. door Prinsen in Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXVI
(1905) blz. 126.
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of ‘quaeckscole’, openbare speelinrichting, waarvan de baten vloeiden in de stadskas,
indertijd door den burggraaf aan de stad afgestaan. De beide woorden worden door
elkander gebruikt en wederom in één adem genoemd met bordeel of openbare stove,
gelijk nog in de 18de eeuw bordeel en speelhuis synoniem zijn1. Aan 't hoofd der
inrichting stond de dobbelmeester, stadsambtenaar met het toezicht belast, terwijl
ook soms de inkomsten werden verpacht. In beide gevallen was het in het belang der
stad het dobbelen buiten de kwaakschool te verbieden, zooals te Zwolle geschiedde,
waar de eigenaar van het huis, waarin werd gespeeld buiten de dobbelschool, met
honderd schellingen werd beboet2, of te Haarlem, waar hij, in geval van schade door
vechten of smijten, van schepenen geen recht ontving noch schadevergoeding3. Nog
in 1401 behoort onder de voorrechten, aan de stad Stavoren verleend, dat zij de baten
mag trekken van de waag en van den ijk en van de bakens, maar ook van de
‘dobbelscole’4. Anders hier te Leiden. Dáár begon men juist in dezen tijd aan de
afschaffing te denken. Wij kunnen het jaar vrij nauwkeurig bepalen. ‘Die goede lude
van den gherecht’, zoo lezen wij, ‘siin

1

2
3

4

‘Een clerc die leeft ende hem geneert mit bordeel te houdene of cabaret of dobbelschole of
die ommegaet mit singhene in de tavernen of ander dissolut leven leet en is niet te houdene
voer clerc....’ Ph. Wielant, Instructie voor de stad Haarlem (1503), uitg. J.A. Fruin, 1874,
CVIII, art. 619a.
Stadsrechten van Zwolle, aangehaald Mnl. Woordenb. II, 219.
Wielant, a.w. LXXX, art. 441. De bepalingen op het spel, artt. 438-446 aldaar zijn zeer streng,
terwijl spelen, die ‘puur liggen int engien of industrie van den mensche ... als scaecspelen,
caetsen ... of diergelike’ worden vrijgelaten, ‘want het zijn spelen van eeren ende van
recreacien.’
Voorrecht van 6 December 1401, herhaald 10 Mei 1402, bij Schwartzenberg, Groot
Plakkaatboek van Vriesland I, 1768, blz. 329, 332.
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overdraghen bi goetdeynken van der vroetscip, dat si òf laten willen in gods eren die
renten, die de stede jairlix pleecht te hebben vander dobbelscoel ende vander
quaecscoel’ ...1. Men was het onzedelijke ervan gaan inzien. In het oudste
tresoriersrekeningboek dat wij bezitten, 1392, komt de post nog voor, maar zonder
bedrag: ‘Item die dobbelscoel niet. Item die quaecscoel niet’2. De inrichting was er
dus nog wel3, maar zij bracht niets op of was niet verhuurd, gelijk ook andere posten
in dien zin voorkomen b.v. ‘die ramen te waken niet’4. Maar in de stadsrekeningen
van 1400 en 14135 komt do post in 't geheel niet meer voor. Het jaar van de afschaffing
kunnen wij dus stellen op ± 1395 en doen dit te liever, omdat in datzelfde jaar ook
Rotterdam zijne dobbelschool zag verdwijnen. Zij werd gehouden door een vroegeren
koksmeester van hertog Albrecht, maar deze schonk den 15den Juni van dit jaar verlof,
om na den dood van den dobbelmeester de inrichting op te heffen6.
Natuurlijk was met de dobbelschool de lust tot dobbelen niet verdwenen, en de
vele keuren er tegen gemaakt bewijzen dat overtuigend. Zoo reeds aanstonds deze
van 1395, waarbij wordt verboden quaken, effen of oneffen

1
2
3
4
5
6

Hamaker, Middeneeuwsche keurboeken van Leiden, 1873, blz. 117 vlg.
Tresoriersrek. boek 1392, fol. 2 verso.
Anders Hamaker, blz. 117 noot 1.
Tresoriersrek. boek 1475, fol. 7 verso; 1487, fol. 4 verso.
Deze zijn de beide volgende rekeningen die over zijn.
Van Mieris, Groot charterboek III, 629 vlg. ‘Dobbelscole’ komt ook in 't algemeen voor als
huis waarin wordt gedobbeld. Zoo in een artikel uit een Privilegie van Terschelling: ‘Dat
nyemant dobbelscole op houden en sal. Voort so en salmen binnen desen landen tot geenen
tijde dobbelspel hanttieren noch ophouden mogen van tseeren wegen ende van tsgerechts
wegen in eenige wijs; ende so wie dair dobbelde bij nachte of bij dage of in sijnen huyse liet
gescien dat waer op iij gulden’ enz. Ms. Rijksarchief.
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wedden, kooten om geld, kruis of bult schieten, morellen, habikken, lutsen en wikken
hooger dan op een groot. In bizonderheden behoeven wij hier niet te treden. Slechts
verdient vermelding, dat alle spel verboden was ook binnen eene halve mijl van de
vrijheid der stad1; dat als ‘onse gheduchte heer van Holland jof sine kinder’ binnen
Leiden waren, voor ieder het spelen vrij stond, terwijl de burggraaf en zijne familie
of een baanrots, in de stad herberg houdende, daar, met genoodigden, dobbelen mocht
naar hartelust. Eindelijk maakte men, juist als b.v. te Haarlem, onderscheid tusschen
grof hazardspel (‘spelen die puur liggen in fortunen’) en zulke waarbij kunst te pas
kwam (‘engien of industrie’). Althans wij vinden voor ieder geoorloofd schijfspel
als ‘worptafelen, langhen in twien borden, pusten, faelgen, cloten en wicken’2. Het
is waar dat wij zelfs boogschieten verboden vinden, maar de bijvoeging ‘an
godshuysen’3 maakt de zaak duidelijk: op de kerkhoven mocht niet worden geschoten,
gelijk immers ook het bovengenoemde morellen, een soort van hinkebaanspel, in
eene andere keur verboden wordt binnen tien roeden van de Groote School, om het
onderwijs niet te storen4.
In den loop der jaren wijzen telkens strengere bepalingen op toenemende
speelzucht. De halve mijl wordt eene heele; alle spel daar geld mede gewonnen of
ver-

1

2
3
4

Hamaker, blz. 119, § 5. Habikken misschien = craeibikken, een dobbelspel, waarvan de aard
niet bekend is, maar dat in de stedelijke keuren herhaaldelijk verboden wordt. Lutsen en
wikken, ook dobbelen, eig. (met steenen) schudden. Mnl. Woordenb. op lutsen, IV, 901.
Hamaker, blz. 64. Puusten en faelgen, ter faelge spelen; dit laatste alleen figuurlijk voor
‘verliezen’. Overigens een onbekend schijfspel.
Hamaker, blz. 118, § 2.
Plaatsen in Leidsch Jaarb. 1904, blz. 100. Ook Mnl. Woordenb. IV, 1169 vlg.
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loren wordt is strafbaar op drie pond aan den heer en 5000 steenen te verwerken aan
der stede veste; als er in herbergen of in welk huis ook gedobbeld wordt, moet de
waard of bewoner dat binnen 's daags zonneschijn aangeven. Maar bedenkelijk schijnt
de bepaling, dat schout en burgemeesteren zoo ernstig moeten worden aangemaand
zich aan de bepalingen te houden, bedenkelijkst van al, dat noodig was voor te
schrijven, dat, zoo schout, schepen of burgemeester, ‘die in die banc sit’, zelven zich
aan verboden dobbelspel schuldig maakten, zij dubbele boete zouden verbeuren1.
In den jare 1508 was het al weder erger geworden. Niet slechts hadden de oude
keuren niet geholpen, maar kwaadwillige menschen hadden nog nieuwe hazardspelen
uitgevonden, als daar is op den hoogsten troef of op den heer te wedden. En de lieden
speelden onder hoogmis en vesper, in de stadspoorten en op de wallen; ja zij braken
in in tuinen en tuinhuisjes om daar hun geld, werkloon en kleederen van hun lijf af
te verboeven en te verspelen, zoodat vrouw en kinderen aan de deur het brood moeten
gaan bedelen. Daarom gebiedt de stad kort en goed, dat niemand van hen, die ‘mit
hoeren zuyeren arbeit hoir broot ende cost moeten gewinnen’ voortaan binnen Leiden
of eene mijl ommegaans Leiden op eenigerlei wijze spelen mag2. Het mocht niet
baten. Twintig jaar later moesten deze ‘lichte en loeye gesellen’ weder op 't ernstigst
worden vermaand ‘hoirs wijfs clederen’ niet te verspelen, om daarna hunne kinderen
‘voir der luyden doeren te jagen’3. En natuurlijk dat deze kinderen door 't slechte

1
2
3

Hamaker, blz. 235 vlg. Hier nog een spel ‘potreynen.’ Dit heet later, 1508, ‘passen’.
Hamaker, blz. 314 vlg.
Aflezingsboek 7 December 1528, B. fol. 4 verso.
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voorbeeld werden aangestoken. Dagelijks speelden zij op 's heeren straten en wel
vooral op heilige dagen onder den dienst Gods. Zij gebruikten daarvoor de
legpenningen, die eigenlijk bestemd waren om er op school rekenen mee te leeren1,
wierpen er mede om 't verst tegen de muren en wedden dan om een stuk geld, terwijl
zij toch op geene eerlijke manier aan geld konden komen. Zelfs 't onschuldig
notenspel, waarbij zij met noten in een kuiltje ‘stuycken’ (plompen), misbruiken zij
om op even of oneven te wedden om geld. Al hetwelk ongetwijfeld kwade manieren
waren, die 't gerecht inderdaad noch van hen noch van iemand behoefde te lijden.
De kwajongens worden dus bedreigd met de voor hen gebruikelijke straf, dat zij hun
opperste kleed zullen verbeuren en dat tegen zes stuivers zullen kunnen inlossen2.
De herhaalde afkondiging van dit besluit wijst op voortdurende overtreding3. Te
zelfder tijd hooren wij van eene andere gewoonte, waarbij 't kwaad niet school in
den aard zelven van 't spel, maar gelijk daareven bij 't ‘boogschieten aan de
godshuizen’, in de plaats waar het werd gespeeld. De Leidsche poorters plachten
nml. buiten de Rijnsburgerpoort te gaan onder de muren van het
Maria-Magdalena-klooster en dan de rust der Augustijner nonnen te verstoren door
met kolven den bal te slaan. De stad verbiedt het op vijf pond4. Ik herinner u eindelijk
aan de opmerkelijke bizonderheid, dat die van den gerechte wel aldus het dobbelen
tegengingen, maar zelven van dobbelsteenen gebruik maakten in crimineele processen,

1
2
3
4

Vergel. Leidsch Jaarb. 1904, blz. 127.
Aflezingsboek op 12 Januari 1552.
Weder afgelezen 14 Nov. 1552, 7 Dec. 1554, 12 Dec. 1555 en nog 1565, 1566, 1567, 1570.
Aflezingsboek op 12 Januari 1552, B. fol. 183.
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t.w. om het aantal jaren te bepalen dat iemand zou worden verbannen. Zóó geschiedde
b.v. den 7den Maart 1526, toen Jan Wouter Pieter Paddekenszoon vóór de raadkamer
ten aanschouwe van wie maar wilde met twee dobbelsteenen werpen moest. Hij
wierp zes oogen: ‘ergo ses jairen wter stede te blijven up meerder correxie’1.
De dobbelende echtgenooten, die ‘hoirs wijfs clederen’ verspeelden, brengen mij op
een kwaad, waarvan in de bronnen onzer periode met verbijsterende veelvuldigheid
melding wordt gemaakt: vrouwenmishandeling. Zij schijnt te Leiden wel aan de orde
van den dag en voor woestaards, die zich daaraan schuldig maakten, was de toren
Eversteen de geijkte gevangenis. In eentonige, maar teekenende gelijkvormigheid
komt het telkens in de vonnissen voor: ‘.... zal geleyt worden beneden in eversteen
ende dair blijven liggen den tijt van 14 dagen ten exemple van alle degenen, die hoir
huysvrouwen slaen, waerscouwende ('t gerecht) oock den vrouwen, dat zij hem tegens
haer mannen dragen als goede vrouwen sculdich zijn te doen’2. Eene andere strafplaats
voor slechte echtgenooten was ‘der stede vangenisse genaemt Pellicaen’, ook een
toren van de stadsvest3. Gij zoudt mij weinig dank weten, zoo ik u de wandaden van
al deze vrouwebeulen opsomde; in een noot zal ik er enkelen

1
2
3

Correctieboek op datum. Ik houd dit voor een overblijfsel van het oude godsoordeel.
Correctieboek op 11 Juni 1526. Intusschen komt onder ‘de toornen om der stede vesten’
Eversteen niet voor, b.v. niet bij Orlers, blz. 80 vlg.
Correctieboek op 17 October 1532, 24 Juli 1533. De toren Pelikaan komt bij Orlers wel voor,
t.a.p. sub no. 17.
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noemen1. Slechts bij twee hunner bepaal ik een oogenblik uwe aandacht, omdat wat
zij misdreven verhaald wordt met een realisme, dat allerminst aesthetisch, maar voor
de kennis van ons onderwerp van belang is. Hier verschijnt Cornelis Florisz. alias
Toet, die ‘wel droncken wesende up eenen heylighen dach omtrent de middach thuys
gecomen is vindende een huspot opt vier staen om te coecken ende heeft dieselve
huspot vant vier genomen ende mitte pot over thuys2 geworpen, zijn huysvrouwe
zeer qualicken toesprekende ende haer mitte schaerde vande selve pot enige gaten
in haer hooft gesmeten ende qualicken mit hair geleeft; ende heeft hem voirt ontcleet
tot an zijn hemde ende is gaen leggen upte vloer wentelende in dezelve huspot zulcx
dat men opentlicken zien mochte al tgeen dat hij an zijn lijf hadde, zweerende bij al
tgeen dat God almachtich an zijn gebenedide lichaem mach hebben’ ...3. Op dit
oogenblik werd hij door de schoutendienaars ingerekend. De kroon in dezen
griezeligen wedstrijd spant Dirk Cornelisz., wever, alias de prins, te wiens huize op
een dag een aantal vrouwen bijeen waren ‘so zijn vrouwe ofte boelscap in arbeyt van
kinde was aldair die voorz. dirck cornelisz. mede gecomen is wel wezende bij den
drancke ende heeft terstont bestaen te vloecken bij al dat in hemele en in aerde is,
nemende een tange inde

1

2
3

Cornelis Huygen, Correctieboek op 22 Maart 1525; Louwerijs Woutersz. Lonkoesen, idem
op 11 Juni 1526; Frans Jacobsz. wever, idem op 16 Februari 1527; Bastiaan Lambrechtsz.,
idem op 27 April 1526; Aelbrecht Willemsz. snijder, idem op 25 October 1529; Wouter
Jansz. en Adriaan Jansz. ‘alias tcalff’, idem op 3 December 1529; Claes Willemsz. ‘alias
Claes Culletgen’, idem op 3 November 1530. Reeds in 1485 vinden wij vrouwenmishandeling
verboden op verlies van beide oogen. Vroedschapsresolutie opgenomen in Navorscher IV,
292.
d.i. hier ‘over den vloer’.
Correctieboek op 3 September 1530.
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hant ende heeft dair mede die voorz. vrouwen vuyten huyse gejaecht ende na henl.
lijven geslagen zoo vreselicken, dat zij anders in pericule van heur lijven geweest
zouden hebben en hadde zijl. niet geweken, zeggende die voirz. dirck als dat hij geen
vrouwen bij zijn vrouwe en wilde hebben en dat hij zelver wel verstant hadde omme
vroewijf te zijn, zoe dat zijn voirz. vrouwe den gehelen nacht dair alleen was zonder
hulpe van eenige vrouwen .... ende is zoe gaen slapen bij zijn vrouwe niet jegenstaende
dat zij hem zeer biddende was als dat hij een andere plaetse wilde verkiesen om te
slaepen soe haer seer bange ent bedde te nauwe was voir haer beyden en zij die arbeyt
begon te gecrijgen. Dair op die voorz. dirck zeyde alle duyvelen vande helle en
brochten mij hier niet van daen al waert oock dat ghij in arbeyt ghingt...’ Wij hooren
met voldoening, dat deze Blauwbaard althans voor een poos onschadelijk wordt
gemaakt door te worden veroordeeld tot eene bedevaart naar ‘St. Jacop te
Compostelle’ en voorts drie jaar bannissement1. De ruwheid van zeden uit dezen tijd
kennen wij ook uit de ‘sotternieën’ en ‘cluchten’, maar hier vertoont zij zich zonder
door eenige vis comica wat minder aanstootelijk te zijn gemaakt.
Van het eigenlijke straatleven kunnen wij dan ook niet veel verwachten, al is de
kennis ervan voor de zedengeschiedenis niet zonder belang. Het is teekenend, dat
nog eene kleine eeuw na onze periode, in 1609, het noodig was opentlijk te verbieden,
dat de volders over dag naakt ‘opter gemeene straten’ komen zouden ‘tenzij bedekt
met een vastgebonden schorte rontsomme nederhangende van boven de heupen tot
de knieën toe’2.

1
2

Correctieboek op 4 Januari 1539.
Gedrukte keur van 16 Febr. 1609, Leidsch archief catal. no. 2630.
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Doch ons is het thans om de eerste tientallen jaren der 16de eeuw te doen. Hier is een
tooneeltje van nachtelijk burengerucht door den klerk van de schepenbank niet
onverdienstelijk weergegeven. Hoe ‘up zonnendage den 16o dach in Januario lestleden
jan jacopsz. plomp’ en enkele anderen met name genoemden, ‘upte maren inden
laten avond upter straten gemoet hebben jacop dirck die houtsagers soon, wouter
dircxz. woenende mit clappecluys, ende claesgen ant, die leydecker van hairlems
knecht, geboren van bodegraven, dair jegens sij woirden en gekijf gehadt hebben
zoe dat zij malcander begonsten te drijgen wair uyt die voirz. jacop dirck, wouter
dircxz. ende claesgen ant hem voirvluchtich maecten ende begonsten te lopen ende
die voirz. jan jacopsz. plomp’ en de anderen ‘liepen hem nae ende jaechdense die
een ‘straet up ende die ander straet neder, werpende mit steenen, zoe wel ander luyden
als nae die voirz. voirlopers ropende: wel an, wel an tis al gewonnen, ende worpen
hoir tabberden in dirck dircxz. droesgens huys omdat zij te vairdiger zouden mogen
volgen en maecten zoe quaet gelaet ende zoo groot rumoer dat die gene die woenen
ander straten in groter vresen waren ende en dorsten van ancxt hoir doeren niet up
doen’1.
Niet voor niet dus deed de stad eenige jaren later de uitgaven van 10 karolus
guldens en 10 stuiver voor een metalen trompet ten dienste van Jan Dirks der stede
nachtwaker om ‘ter gewoinlicker ure die nachtwake dairmede te trompen’2.

1

2

Correctieboek op 4 Februari 1519. De genoemde ‘dirck droesgen alias Tamborijn’ was
onwillig over deze zaak te getuigen en werd deswege veroordeeld tot eene bedevaart naar
O.L. V r . te 's-Gravenzande.
Tresoriersrekening 1536 fol. 55 verso (post van 17 Juni 1535). Over het waakgeld, dat alleen
geheven werd wanneer de stad in gevaar was en er buitengewone wachten in de poorten en
op de torens moesten geplaatst worden, zie o.a. Blok, Stad, I, 252.
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Onze bronnen verhalen ons heel wat van straatoploopjes, relletjes, beleediging van
overheidspersonen, waaraan de ongunstige oeconomische toestanden niet vreemd
waren. In den aanvang onzer periode was de toestand ellendig en verergerde nog
voortdurend vooral door den achteruitgang van de lakenindustrie. In 1496 gingen er
te Leiden 350 getouwen, in 1514 nog maar 200, terwijl nog grooter mindering voor
de deur stond; het aantal belastbare haardsteden ging voortdurend terug, van 1113
in 1497 b.v. tot 976 in 15021. Wat de officieele rapporten ons van armoede en
broodsgebrek verhalen, wordt niet onbelangrijk toegelicht door wat wij van het
Leidsche straatleven te hooren krijgen. Talloos zijn in de boeken van de Leidsche
schepenbank de vonnissen tegen bedelaars die ‘zigeunersgewijze’ en ‘gezond
lichaams’ niet slechts het platte land van Rijnland afzwerven en teren op den huisman,
maar ook Leidens straten onveilig maken. Desgelijks spreekt het Hof in den Haag
vonnis in tal van gevallen van vagebondage over die rabouwen, van wie later 't rapport
van Jan van Hout zulk eene levendige schildering geven zou2. Er bestond een oud
spreekwoord, dat Leiden alleen meer bedelaars telde dan de gansche graafschap3.
Om niet te uitvoerig te worden geef ik uit het rijke materiaal eenige bizonderheden
uit de jaren 1521 tot 1523, waarin de nood zeer hoog was gestegen. De toevloed van
bedelaars was toen in de kerken zóó groot, dat de toegang tot de drie parochiekerken
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Informacie op den staat enz. van Hollant en Vrieslant gedaen in de jare 1514, uitg. R. Fruin
1866, blz. 236-247.
Bijdr. en Meded. Hist. Gen. v. Utr. XXVI, blz. 138.
T.a.p. blz. 143.
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hun geweigerd werd1. Op een Zondag in April 1521 waren Arend Arendsz. en enkelen
zijner vrienden onder de hoogmis en het sermoen in St. Pieter met borden onder de
menschen rondgegaan, om aalmoezen te bedelen voor een priester, die dien dag zijne
eerste mis opdroeg ‘binnen den dorpe van Catwijck opt zee’. Die van den gerechte
berispen hen daarover strengelijk op dezen merkwaardigen grond, dat ‘alhyer binnen
der stede veel arme ‘jonge priesteren, poorterskinderen, zijn die deselve aelmissen
wel behoeven’2. In ditzelfde jaar 1521, ander teekenend staaltje, was er te Leiden
een man, die met spek langs de huizen ventte3, Huyg Cornelisz. alias ruiterhuig. Hij
werd voor enkele stuivers omgekocht om door de stad te roepen: ‘Wair dair yemant
die hondert wevers huyren ofte copen wil, dat hij come opte weversplaetse, hij sal
sijn gading oft gerijf wel crijgen’4. De smadelijke woorden van dezen Leidschen
Uilenspiegel hadden opstootjes veroorzaakt. Wat anders dan broodsgebrek dreef een
paar maanden later dien man een bakkerswinkel binnen, die luid schreeuwde, dat
men hem borgen zou en die, toen de eigenares dit weigerde, de brooden van de
toonbank schopte, er op trapte en haar uitschold nog bovendien5? De stijgende
broodprijzen veroorzaakten rumoerige samenscholingen, waarbij harde woorden
vielen over de regeering. Bij eene daarvan, op Oudejaarsdag 1522, zeide Claes
IJsbrantsz.
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Aflezingsboek A. fol. 121 verso op 6 November 1523. Verg. op 11 Maart 1542 het geval met
‘joost jansz. hebbende een lammen arm.’
Correctieboek op 20 April 1521.
Niet te verwarren met ‘speckhaler’ d.i. bedelaar.
Correctieboek op 22 October 1521.
Correctieboek op 26 Febr. 1522. Hij riep: ‘ghij verbruyde hoer, god gheeff u sint jans plaech!’
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tegen Dirck Claesz. die toen schepen was1: ‘ghij corenrover, ghij bloetsuyper, ic sel
u noch wel vinden, wacht u, ic sel u noch dese dagge in u hart omkeeren’2. En een
poosje vroeger zeide Jan Claesz. des kosters zoon bij zulk eene gelegenheid tegen
de omstanders: ‘wat lach dairan, datmen gerbrant mit de vuyste voir sijn kinneback
sloech’3? Bij zoo groote armoede was eene uitgave als de volgende zeker al bizonder
verdrietig, eene van 36 karoli guldens aan den heer van Wassenaar als ambachtsheer
van Oegstgeest ‘voirde windt van den molen, die de stede heeft doen stellen buyten
die rijnsburgerpoort in den ambacht van oestgeest’4. Vooral, omdat de regeering er
later toe kwam het molengeld af te schaffen met het dubbele doel de bakkers buiten
Leiden naar de stad te lokken en de armen aan goedkoop brood te helpen5.
Intusschen, niet alleen door de armoede werden de hartstochten geprikkeld tot
rumoerige straattooneelen. Waarom moest de bruidstoet van Machteld Jacobsdr. het
ontgelden, die op den weg naar de kerk in St. Pieterskerkkoorsteeg door veel volk
balddadig met vuil en steenen geworpen werd6? Waren het bedrogen verwach-
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Zooals blijkt uit Oudheden van Rijnland, 1719, Voorrede op 't jaar 1522.
Correctieboek op 31 December 1522. Over de voorgeschreven lengte van zulk eene dagge
en de bepalingen op de scherpte die de punt hebben mocht bestaat eene keur van 19 Juni
1456 bij Hamaker, a.w. blz. 221.
Correctieboek op 20 September 1522.
Tresoriersrek. boek 1534, fol. 50 verso. Toen de heer van Voorst had vernomen, dat de
volgelingen van Gerrit Groote te Windesheim bij hun klooster een molen wilden bouwen,
verzette hij zich daartegen, bewerende, ‘dat de wind in Salland hem toekwam.’ Acquoy,
Klooster Windesheim, I, 73.
Vroedschapsresol. boek op 13 Augustus 1552 en 7 November 1553.
Aflezingsboek A. fol. 48 verso op 16 Februari 1519.
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tingen, welke Cornelie Heynricsdr., die toegenaamd werd Neel Heyntgen mans, voor
de deur van Pieter Jacob Rijckensz. in de Raamsteeg deden roepen en schelden:
‘hadde ick gedaen hij en zoude dat Oestgeester hoertgen niet gecregen hebben, die
almachtige luysbosch, die berooyde schabbe, ick sel hem noch een sprong doen
springhen’1! Van scheldwoorden was men overigens ruim voorzien en in 't gebruik
allerminst kieschkeurig, terwijl bij alle ruwheid de volkshumor niet ontbreekt. Men
schold elkander voor ‘boufken, spitlickertgen, voirloperken2, verraerken’3. Erger dat
er gevloekt en gezworen werd bij al wat heilig was. Een van de boven vermelde
vrouwenslagers smakte met baksteenen door de glazen, vloekte, evelde4 en zwoer
‘bij goids lichaam gebenedijt’5. Een ander vloekte ‘seer qualick bij gods lijden ende
anders’6. Reeds vermeldde ik, dat Cornelis Florisz. zweert ‘bij al tgeen god almachtig
an zijn gebenedide lichaam mach hebben’7.
Het is evenwel niet meer dan billijk te herinneren, dat dit euvel algemeen was in
den lande. In Gent vind ik een man, die ‘orribele eeden’ zweert, ‘nommende de leden
Gods deen voor ende dander naar’8. In Brugge Henneke van Yphove, die gewoon
was te zweren bij ‘den bloede, bij den hoofde, bij de vijf wonden, bij der longhere,
bij den levere, bij den pensen ende bij den
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Correctieboek op 31 Juli 1535. Verg. op 20 Febr. 1537, 27 April 1538. Denkelijk was Cornelie
eene bedrogen bruid.
D.i. iemand die wegloopt, een lafaard.
Correctieboek op 16 Sept. 1534.
D.i. dreigde. Mnl. Woordenb. II, 747.
Correctieboek op 3 Dec. 1529.
Idem op 14 Maart 1548.
Boven blz. 12. Bij den naam God is niet altijd aan het Opperwezen te denken, maar vaak
ook aan Jezus, t.w. in zijn lijden en sterven.
Paul Fredericq, Corpus Inquisitionis II, 277 op 't jaar 1483.
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daermen van den almogenden God’1. Ja Joos Boone e.a. te Gent in 1480 worden zelfs
gezegd ‘haerlieder ambocht (te maken van) elc nieuwe ende vremde ede vanden
lichame ende leden gods voor te stellen’2. Natuurlijk werd dit alles zwaarder gestraft
dan het gewone straatschelden. Het viel onder blasfemie en onder geestelijke
rechtspraak. De gebruikelijke straf bestond in het doorpriemen of wegbranden van
de tong3.
Nu wij ons aldus midden in deze ‘petite histoire’ onzer stad bevinden, is er
misschien aan gelegen te zeggen, dat wij het Leidsche straatleven onzer periode zelfs
in enkele typen schilderen kunnen.
Tot hen behoort die ‘Clappecluys’, die wij reeds ontmoetten bij het relletje op de
Mare. Dit vrouwmensch was in voortdurend verzet tegen de gestelde machten. Zij
heette Anna Cornelisdr. alias Anna Brockers of Clappecluys, Gerrit Fransz. van
Haarlems huisvrouw. Eens was zij aan 't kijven met Aechte Claesdr., Andries Allertsz.
des stoeldraaiers huisvrouw en werd tot vrede vermaand door Adriaan Jansz. brouwer,
die daar langs kwam en zeide: ‘ick hebbe u van 's keysers ende van der stede wege
een vrede geleyt’, want hij was lid van de vroedschap4. Maar zij ontzag zich niet te
antwoorden: ‘ik
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T.a.p. op 't jaar 1491.
Corpus II, 272.
Corpus I, 458. Ik herinner nog aan een paar andere voorbeelden van deze blasfemie. In Jacob
v. Maerlant's ‘Disputacie’ enz. zegt Jezus
‘Waenstu, in hore in menegen eet:
Mijn lijf, mijn doot, mijn bloet, mijn sweet,
Di menichwerf versweren?’
(Jac. v. Maerlant's Strophische gedichten, uitg. Franck en Verdam, 1898, blz. 98 en aant.
blz. 194 vlg.). Nog Warenar zweert bij ‘gans doot’ d.i. bij Gods dood’ (uitg. M. De Vries,
1845, blz. 10 en de aant. op blz. 97-100, waar eene uitvoerige lijst gegeven wordt van
17de-eeuwsche basterdvloeken, waaronder Gans bloed, Gans wonden).
Adriaan Jansz. brouwer was schepen in 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, burgemeester in 1538,
terwijl een Adriaan Jansz. zonder vermelding van zijn bedrijf, als schepen voorkomt in 1544,
1550, 1551, als burgemeester 1552, 1555, Oudh. v. Rijnl., Voorrede.
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schijte in de keyser en in u’, daarbij ‘knippende zeer schimpelicken up hoer duyme’1.
Wellicht was het deze oneerbiedigheid die haar tien stuivers boete kostte, althans zij
komt met naam en toenaam op de rekening van het volgende jaar, onder de post
‘ontvangsten van correxiën’, met dat bedrag voor2. Haar man was aan haar gewaagd.
In dat zelfde jaar 1542 werd hij, Gerrit Fransz. van Haarlem, wegens gevecht en
mishandeling voor 25 jaar der stede uitgebannen3. Het is overigens jammer, dat de
ontvangposten voor boeten op de stadsrekening niet ook het misdrijf vermelden.
Maar zij doen dit niet en luiden, zeer kort, in dezer voege: ‘Katrijn poorters Jan
Claesdr. den soeten inganck huysvrouw 1 st.’ En daaronder de man zelf met zijn
naam en toenaam: ‘Jan Andriesz. den soeten inganck 1 st.’4 Althans wordt onze
kennis van aliassen vermeerderd, waarin de volkshumor zich zoo kostelijk uitspreekt.
‘Clappecluys’ zal wel eene beweeglijke tong bezeten hebben; deze ‘soete inganck’
was een drinkebroêr; hier is voorts ‘blauw kloen’, de door zijn bedrijf geverfde
wolwever, dien wij in de hervormingsgeschiedenis van Leiden zullen terugvinden;
en ‘t verloren scaep’, de vagebond, die 't land afbedelt, met ‘half gebraen’ zijn
kameraad, nauwelijks aan een brand ontsnapt5.
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Correctieboek op 10 December 1541.
Tresoriersrek. boek 1542, fol. 21 verso.
Correctieboek op 16 Februari 1542.
Correxiën verschenen op St. Pancrasdag 1534, tresoriersrek. boek 1534, fol. 20 verso 21
recto.
Andries Matthijsz. en Pieter de Weese in Sententieboek v.d. Leidsche schepenbank op 19
October 1557. Verg. over den humor der bijnamen o.a. dr. P.H. van Moerkerken, De satire
in de Nederl. kunst der middeleeuwen 1904, blz. 196, en dr. G.J. Boekenoogen, De Zaansche
Volkstaal, 1897, blz. CIX. In Dordrecht droeg een timmerman Hendrik den droevigen bijnaam
‘Vroechbedorffen’. Rekeningen van de gilden van Dordrecht, uitg. Overvoorde, 1895, blz.
7.
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Op straat vond men ook die arme idioten, door de straatjeugd geplaagd, door de
overheid goedertieren beschermd en soms in de stadskleuren gekleed, wat niet, zooals
soms is gezegd, mag vergeleken worden met het houden van hofnarren door den
graaf1. De stadsregeering verzorgde zulke stompzinnigen uit barmhartigheid en
geenszins om hen aan openbare bespotting prijs te geven. Over een dezer Leidsche
ongelukkigen, Thomas Pauwelsz. in de wandeling ‘Thoomken’, deelde ik elders iets
mede2. Voorts had men mallen Simon, ‘wesende een arm miserabel persoon’, die,
om zijne ‘naicte leden’ te dekken van de stad een habijt kreeg3; malle Anna, die
‘geheel innocent’ was en meermalen eene ‘nyeuwe graeuwe habyt’ ontving4; dan
‘die clop ende malle dirck’, die elk ‘4 ellen haechs paerts’ (paars laken) ad 15 stuivers
voor ieder ontvingen voor hunne kleeding5. Nog een ander, Gerrit Jacobsz. alias
‘Gerijtgen van genoechten’, maakte zich schuldig aan de blasfemie, waarvan boven
sprake was, maar werd, in aanmerking genomen zijne beperkte geestvermogens,
slechts veroordeeld om te worden gegeeseld en daarna der stede tonne om zijn hals
door de stad te dragen6. Zulke straatidioten waren er trouwens overal: in Rotterdam
‘malle Jan’, die der stad heel wat aan kleeding kostte7; in Utrecht
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Verg. Navorscher XIII, 174.
Leidsch jaarb. 1905, blz. 91 vlg. en de daar vermelde plaatsen.
Post van 5 Nov. 1546, Tresor. rek. 1546, fol. 46 verso.
Tresoriersrek. boek 1556, fol. 49 verso; 1559, fol. 53 verso. Het bedrag was 3 £, 4 st.
Tresoriersrek. boek 1525, fol. 54 verso.
Leidsche Rechtsbronnen, blz. 79. Fredericq, Corpus II, 312.
Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam III, 1899, blz. 174, 234, 236, 242, opmerkelijk
hooge posten en vaak kort na elkander b.v. 30 Juni en 24 October 1556 ‘een paar schoenen
voor malle jan’.
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die ‘arme dwase mynsche Pier’ wien men zijn geld afdobbelde, totdat de raad het
verbood met de beteekenisvolle bijvoeging, dat wie toch met hem speelde ‘verliesen
sell ende niet winnen’1; in Roermond de ‘sinlose jonghen’ die voor ‘schoen und
haesen’ (d.i. hozen, broek) 3 gld. 8 st. ontving2.
Eindelijk de aanminnige straatjeugd zelve, die ook te Leiden haar karakter niet
verloochende, met buskruit en proppen schoot uit conduyten, d.z. pijpen (die voor
waterafvoer dienden)3, brand stichtte in 't beddestroo4, appelen en peren diefde uit
der lieden tuinen5, kaatste in den omtrek der Groote School tot merkelijk nadeel van
het klassieke onderwijs aldaar6 en meer dergelijke schelmstukken bedreef,
onschuldiger trouwens dan het dobbelen van straks7. Streng trad de overheid op (het
teekent de volksbegrippen) tegen kinderen, die als 't Vrouwtje van Stavoren,
oneerbiedig omgingen met brood. Zij verbood op zware correctie het werpen met
‘tympgens, wittebroodscouckskens ofte ander broot’8.
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Dodt, Archief V, 94 (anno 1438).
Rekening der stad Roermond (anno 1579) in Limburgs Jaarboek 1904, blz. 200.
Aflezingsboek A. fol. 68 recto en 121 verso (Aug. 1517, Nov. 1523).
Correctieboek op 19 Aug. 1536.
Mijn artik. Leidsch Jaarb. 1905, blz. 14 noot.
T.a.p. blz. 47 noot. Aflezingsboek op 12 October 1534.
Opmerkelijk dat leerlingen of andere jongens in de Latijnsche school werden gestraft. Behalve

8

het Leidsch Jaarb. 1905, blz. 14 noot meegedeelde voorbeeld nog dit. Den 12den December
1585 werden Dirck Cornelisz. timmerman e.a. gewaarschuwd, dat hunne jongens in de
Pieterskerk misbaar hadden gemaakt. Gebeurde dit nog eens ‘dan sullen die van den gerechte
deselve daervoor openbaerlicken in de Groote School doen geesselen.’ Losse aant. in kl.
portef. kerkwezen, Ms. Leidsch Archief.
Aflezingsboek B. fol. 227 recto (20 Maart 1559).
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Op de tapperijen bestond toezicht van overheidswege, minder om het drankmisbruik
tegen te gaan, dan wel te waken tegen het ontduiken van den bieraccijns, vooral in
de onmiddellijke nabijheid der stad. In 1494 had hertog Maximiliaan aan Leiden een
privilegie verleend, waarin de verkoop van eet- en drinkwaren 500 roeden buiten de
stadsmuren accijnsplichtig aan Leiden werd gemaakt. Ook waren er herhaaldelijk
overeenkomsten gesloten met naburige ambachtsheeren tot beteugeling van den
bierverkoop aan Leidsche burgers binnen hun ressort. Met dat al bevonden zich
buiten de poorten heele buurtjes van kroegen, waar burgers ten gelage kwamen en
goedkoop bier dronken. In 1524 waren er op de 60 huizen buiten de
Hoogewoerdspoort 17 tapperijen1 die de accijnsen ontdoken, en de vonnissen
daartegen zijn legio. In dezer voege: ‘Aerntgen die bastert bailu's bode van rijnlant,
jacop van alcmade lindewever, lambrecht die vellecoper ende ael douwen houden
upten dijck buyten die hogewoertspoorte taverne en tappen bier sonder der stede
haer behoirlijcken accijns daervan te voldoen.’ Zij moeten ieder 6000 steenen aan
de stadswallen laten verwerken2. Ook de bierdrinkers-zelven waren strafschuldig,
en soms gingen burgemeesters per schuit rondom de stad op inspectie uit, waarbij
zij af en toe zeer onaangename ontmoetingen hadden. In 1507 was Heynrick Florisz.
burgemeester3. Toen hij op zulk een schuittocht enkele bierdrinkende burgers bekeurd
had, riep er een, Dirk de stoeldraaiers zoon, met zijne kan zwaaiende: ‘ghij heynrick
florysz., ghij bouf ic sal u wel vinden, ghij
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Dozy, Leidens omgeving in vroeger dagen, 1900, blz. 25.
Correctieboek op 12 April 1520. Verg. 21, 28 April van dat jaar en sparsim.
Oudh. v. Rijnl., Voorrede, noemt hem voor 1504 en 1508.
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sijt arger dan wij zijn, ghij coemt hier om ons te bekeuren, wij souden meer voir die
stede doen dan ghij, ghij soudt die eerste wesen, die de stad verraden soudt!’ En toen
de burgemeester haastig van wal had laten steken, om naar Leiden terug te varen,
nam Dirk steenen in zijne hand en ‘baarde seer qualick roepende: ghij heynrick
florysz. hadde ick u hier ic soude u desen stien up u herssen werpen’1. Dat
dronkenschap herhaaldelijk voorkwam, zagen wij reeds meermalen. ‘Wel bij den
dranck wasende’ is eene vaste uitdrukking. Van den laatsten heer van Zijl wordt
gemeld, dat hij overboord viel en verdronk ‘wel geteert sijnde.’ Dozy denkt hierbij
aan de gladheid van een nieuwgeteerd scheepsboord2. Maar ook hier hebben wij eene
uitdrukking voor dronken3.
Gelijk op spel en drank hield de overheid toezicht op de openbare ontucht. Zeer
oud, misschien van vóór 1360, in elk geval van 1406 is de keur, dat wie in eene stove
slapend werd gevonden ‘mit wive of sonder wive’ nadat ‘die wake gheset’ of ‘die
clock geluyt’ was, 10 st. verbeurde aan den graaf, 10 aan de stad, 2 aan den schout4.
Voornamelijk hield de stadsregeering zich bezig met lokaliseering van het kwaad.
De bordeelen moesten zich bevinden in achterafbuurten, ‘in afterstraten die te
muerenwert gaen’5. ‘Deernen die int openbair leven’ zaten,
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Correctieboek op 4 December 1507.
A.w. blz. 9.
B.v. Correctieboek op 17 Juli 1521, 31 October 1523 enz. Eigenaardig is, dat latere
ordonnantiën op ‘Tappers die hunne bieren tot gerijf vande goede lieden ende zonderlingh
van schamelen bij de cleyne mate uytslijten’ ‘autentijc in haar voorhuyzen’ moeten
opgehangen worden. Zóó een Keur van Maart 1588, ex. Leidsch Archief, catal. no. 2594.
Keurb. 1406, II, 35, Hamaker blz. 22. Vernieuwd Keurb. 1450, II, 40, Hamaker blz. 163 vlg.
Rammelman Elzevier, Algem. konst- en letterbode 1861, biz. 74 dagteekent de eerste keur
van vóór 1360.
Zóó te Utrecht. In 1431: ‘opt Sant after St. Jacob alse tusschen der crwstraat ende statsmure
ende daer omtrent’, Dodt, Archief V, 90 vlg. Voor 1449, aldaar 215.
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woonden dus dicht bij de stadswallen in de buurt van het Noordeinde. En wel òf ‘an
die suytsijde van der vest, van der hagepoort tot jan van der woude graft toe, diemen
hiet schele truyden of groenhasengraft ende voirt after die graft vander duelen dair
fije mitten billen woent’, òf ‘binnen dat lege erve after codde, beghinnende opter
hoeck vander vest dair truytgen trompers plach te wonen, die sijde langes mit codden
stege tot sinter nyclais stege toe ende voirt beyde die sijde vander mirakelstege’1,
dus onder de wallen aan de Marepoort2. Wat de eerste buurt aangaat, zou deze Sofie
haren weinig aesthetischen alias geschonken hebben aan Billenburg, de 23ste
stadsbuurt, bevattende Noordeinde en Groenhazengracht3? De maatregel was goed
bedoeld, maar het verbod werd vaak overtreden. Geerte Jacobsdr. ontzag zich niet
een bordeel te houden ‘in dat beste vander stede’4. Ja er waren er aan de Breedstraat,
‘in den incoemste vander stede’ (vóórdat het Noordeinde nog was uitgebouwd),
zoodat eerbare personen, zulke huizen voor herbergen aanziende, er onwetend zouden
kunnen binnengaan. De woningen moeten worden ontruimd binnen korten termijn.
Op elken dag verzuim staat de bekende straf van 6000 steenen5. De eerste van de
twee genoemde afgebakende plaatsen vinden wij in 1508 aldus omschreven: ‘die
plaetse upte nuwe wagenstraat, diemen hiet dat zant upte graft, after den doelen ende
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Keur van 8 April 1460, Hamaker blz. 252 vlg.
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Orlers, Beschrijvinge2, blz. 66.
Leidsche rechtsbronnen, blz. 267.
Keur van 22 April 1479, Hamaker blz. 265 vlg.

4
5

St. Nikolaassteeg en Mirakelsteeg, zie Orlers, Beschrijvinge2, blz. 68.
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in de weddesteghe an die vest, ommegaende nae die bustelbrugge’1. Het Zand is de
latere oude varkensmarkt aan het Noordeinde, waar na de hervorming de
Waterlandsche doopsgezinden hunne kerk hadden2. Het terrein is dus een weinig
verplaatst om het aan het uiteinde der stad te laten blijven. Veel later nog, in 1561,
woonden daar, ‘opt zant’ zoowel de deernen, die in 't openbare leven zaten als ook
zij, die ‘hem geven om ‘verscheyden goede gesellen te gerieven, diemen noempt
dackhoertgens’3. Stond er, zagen wij, in 1406 22 st. boete op het slapen in een stove
na klokluiden, in 1545 werd de boete bepaald op 4 karoli guldens voor gehuwde
personen4, terwijl in 1561 die van den gerechte billijkheidshalve daaraan meenen te
moeten toevoegen: ‘ten ware schepenen bevonden, dat het geschiede zonder arch’5.
Geheel te lokaliseeren viel het kwaad niet. Er waren ‘vrouwen vanden leven’ die
met ‘uwelen’ (oublies), met ‘clareyde’ (wijn) op bruiloftspartijen kwamen of op
doopmalen (‘dair vrouwen in kerken ghingen van kinde’) of in herbergen of in huizen
waar feest werd gevierd (‘dair gracie wair’). Op dit gevaarlijk binnendringen stelde
de regeering 20 st. boete, evenwel, teekenend voor den tijdgeest, er bijvoegend: ‘si
en werden ontboden’, d.w.z. tenzij de feestvierenden zelven haar hadden laten komen.
Maar dit is lang vóór onze periode6. Daarentegen valt in 1531 dat vonnis van Nyese
Heynricsdr., waarin het rumoerig en losbandig bedrijf van

1
2
3
4
5
6

Keurboek 1508, IV, 1, 12, Hamaker blz. 317.
Van Mieris, Beschrijving I, 105.
Keur van 17 Sept. 1561, Hamaker blz. 459 vlg.
Keurboek 1545, V, 17, Hamaker blz. 453.
Boven aangehaalde keur bij Hamaker, blz. 459.
Keurboek ± 1350, Hamaker blz. 100.
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zulk eene lichtekooi ons ongewild met levendige kleuren geschilderd wordt1.
De stof is allerminst uitgeput, maar ik vrees, dat uw geduld het zou worden, zoo ik
voortging. Ik eindig met eene opmerking te maken, die ik niet gaarne zou
achterhouden. De voorstelling, welke wij ons gevormd hebben, is eenzijdig. Het
volksleven, zooals dat zich op straat vertoonde had, het spreekt wel van zelf, ook
andere en vooral schoonere en betere karaktertrekken. Het handelsverkeer langs de
grachten, het loven en bieden op de markten, de schuttersfeesten, de
rederijkersoptochten, de plechtige ommegangen met het eerwaardig sacrament, het
meiboomplanten en het vogelschieten .... ook dit alles en zooveel meer vormt het
volksleven buitenshuis in eer en deugd, in blijheid en lust, in hoofschheid en devotie.
En ook voor dit alles leveren onze bronnen nog heelwat ongebruikt materiaal op,
waarvan ik in een noot wat noemen zal2. Wat ik heden ter tafel bracht geeft

1

2

Zij leefde in overspel met Gijsbrecht Louwerijs, sliep te zijnen huize in verachting van
Gijsbrechts huisvrouw en ten oneere van het eerwaardig sacrament des echtschaps. Eens had
zij gezegd: ‘al wairt dat ghijsbrecht noch soo veel gelts hadde sij wystet hem quijt te maken
in corten tijden en dat sij sijn hart in haer hant hadde zulx al waert dat zij after lande liep hij
zoude haer moeten volgen gelijck een rasende hondt.’ Nog wordt haar ten laste gelegd dat
zij ‘droncken upte veste omtrent de maren ten anschou van veel menschen en jonge kinderen
onbetamelicken (is) gaen liggen hebbende seer quade manieren van leelicken en vileynlicken
te spreken ten oneere van alle eersame vrouwen’. Correctieboek op 29 Juli 1531.
Onbehoorlijke vastenavondspelen als ‘twaterschip comt wten hagen’ worden verboden in
Aflezingsboek 7 Januari 1534; spelen ‘tot chierage van den ommeganck’ als ‘tspel van David
ende Bersabea, tspel van Job’ in Tresoriersrek. boek 1560, fol. 42 verso; zwaarddansers die
hunne kunsten bij de processie vertoonden, Tresoriersrek. boek 1562, fol. 41 recto (over den
zwaarddans verg. in mijn artikel over oudvaderlandsch volksleven in Tijdspiegel 1901 en
de daar opgegeven literatuur, benevens nu laatstelijk prof. dr. Feit in Zeitschr. des Vereins
für Gesch. und Alterth. Schlesiëns XXXVIII, 1904, S. 176 ff.); opvoering van de kamer ‘Die
ghenoecht ist al’ ‘tot noertwijck inde pincxter heylighe daighen’ t.a.p. (over het groote
rederijkersfeest in Mei 1596 met eene groote loterij verbonden heeft dr. J. Prinsen uitvoerige
studiën gegeven t.w. de rekening in Bijdr. en Meded. Hist. Gen. Utrecht XXV, blz. 444 vlg.,
het rapport van Jan van Hout over armenzorg 20 Febr. 1577, waarin hij reeds op de loterij
aandringt, in genoemde Bijdragen XXV, blz. 113-160, het spel door Van Hout voor het feest
geschreven in Tijdschr. v. Ned. T. en L. XXIII, blz. 209-256 vergel. XXII, blz. 208-225);
Karel V te Leiden gehuldigd in Kron. Histor. Gen. Utrecht VI, 1850, blz. 433-438; feestelijke
ommegang bij gelegenheid van de blijde inkomst van Philips II, den 28sten September 1549,
in Aflezingsboek B. fol. 169 recto. In de processies valt te Leiden zeer duidelijk afnemende
belangstelling waar te nemen: herhaaldelijk is het noodig de burgerij tot eerbied en devotie
op te wekken en vooral de broederschappen aan haar plicht tot deelneming te herinneren.
Over de oorzaken van dit verschijnsel zal ik elders uitvoerig handelen.
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zich voor niet meer uit dan voor één enkele toets aan het beeld. Wij hebben het noodig
om het geheel te kunnen teekenen, en wie het Leiden kennen wil, zooals het zich
vertoonde ten dage, dat onder de bevolking de nieuwe denkbeelden zich begonnen
te openbaren, moet ook de schaduwkanten van het volksleven in zijn onderzoek
opnemen. Maar wij vergeten daarbij geen oogenblik, dat er ook vele lichtzijden
waren, die ons eindoordeel veel minder ongunstig maken, juist die elementen, die
voor den nieuwen bouw het materiaal zouden aandragen en de soliede kern van het
volksleven vormden.
2 Juni 1905.
L. KNAPPERT.
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Levensberichten der afgestorven medeleden van
de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden.
Bijlage tot de Handelingen van 1904-1905. Boekhandel en drukkerij
voorheen E.J. Brill Leiden - 1905
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Nicolaas Beets. Een woord ter herinnering*.
Over Nicolaas Beets mag in de Levensberichten van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde niet gezwegen worden: hij is lange jaren Eerelid der
Maatschappij geweest en Eerelid met eere; hij was in de laatste helft van de eeuw
die achter ons ligt, ook onder hare leden en voormannen bemind en geacht als
weinigen; bovenal, hij is de populairste geweest onder dat talrijk en begaafd geslacht
van dichters en schrijvers die geboren zijn in het eerste kwart der 19de eeuw.
Een halve eeuw lang populair te zijn gebleven, en tevens het wezen van het
populaire zoo helder beseft en voortreffelijk uiteengezet te hebben, dat vereischt een
samenstel van gaven van gemoed en geest, zooals zij niet dikwijls vereenigd worden
aangetroffen.

*

Verscheidene pogingen zijn door het Bestuur der Maatschappij aangewend om voor hare
‘Levensberichten’ een schets van het leven en de werken van haar Eerelid Beets te verkrijgen.
Die pogingen hadden niet den gewenschten uitslag; sommigen zagen op tegen de zware taak;
anderen, en daaronder enkelen der meest bevoegden, hadden zich reeds verbonden elders
het leven van Beets te beschrijven. Toen het Bestuur desniettemin van oordeel bleef, dat over
Beets in deze ‘Levensberichten’ niet gezwegen mocht worden, heeft het zijn medelid Prof.
G. Kalff bereid gevonden om een kort woord aan Beets' nagedachtenis te wijden.
Het Bestuur.
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Welk een veelzijdige persoonlijkheid!
Een dichter die velen der besten onder zijne tijdgenooten behaagde, bekoorde,
stichtte. Een prozaschrijver die door één boek het gansche Nederlandsche volk, zoo
verdeeld als het was en is, voor zich heeft gewonnen. Een literair criticus die indertijd
weinigen zijns gelijken had. Een voordrager van verzen, een spreker, die zijn steeds
talrijk publiek wist te boeien en zachtkens met zich te voeren. Een predikant die door
zijn woord en zijne Stichtelijke Uren het gemoedsleven en de vroomheid van
duizenden heeft helpen opbouwen; een hoogleeraar die zijne studenten tot menschen
hielp vormen; een geleerde eindelijk, die wetenschappelijk werk van goed gehalte
heeft gegeven.
In al deze opzichten heeft hij zijne gelijken en zijne meerderen gehad.
Er zijn geleerden geweest die hem verre te boven gingen. Hij was geen
kanselredenaar als Des Amorie van der Hoeven. Als voordrager had hij geduchte
mededingers in Ten Kate, Cremer en anderen. Hij had noch den scherpen blik, noch
den geest, noch den schitterenden stijl van Busken Huet; al overtrof hij dezen in recht
begrip van en zuiver gevoel voor poëzie, in fijnheid van smaak en billijkheid van
oordeel. Waar het op populariteit aankomt, mag de Max Havelaar tegenover de
Camera Obscura gesteld worden. Potgieter was als dichter grooter kunstenaar dan
Beets. Het prozawerk van Beets en Hildebrand samen kan als geheel niet opwegen
tegen het werk van Multatuli. Beets' huiselijke poëzie is geëvenaard door die van De
Génestet. Zijne natuurpoëzie, hoe verdienstelijk ook voor dien tijd en toen bijna
eenig in hare soort, zinkt weg bij de volheid van natuurleven en natuurpracht in Guido
Gezelle's heerlijke muziek.
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Maar wie hunner heeft in zich vereenigd wat Beets ons in zijn rijkdom van gaven te
zien geeft?
Door al die onderscheiden gaven heeft hij nu eens dit dan eens dat deel van ons
volk voor zich weten te winnen en, houdend wat hij had, den kring zijner vrienden
en bewonderaars gestadig verwijd, totdat hij bekend en geacht of bemind en
bewonderd was, zoover Nederlandsch wordt gesproken binnen en buiten onze grenzen;
totdat zijn naam, evenals die van Multatuli, door vertalingen ook onder vreemden
bekend was geworden.
Het spreekt vanzelf dat dit alles langzaam in zijn werk is gegaan; maar hij heeft
tijd van leven gehad. Toen hij omstreeks 1848 eerst recht zich zelf was geworden,
lag reeds een aanmerkelijk pad van ontwikkeling, hier stijgend daar dalend, achter
hem. Het verdient de aandacht, dat wij reeds in den aanvang zijner ontwikkeling
eenige voorname trekken zijner persoonlijkheid kunnen waarnemen. Daar is reeds
het Christelijk geloof, nu nog niet zijn eigendom geworden; de eerbied voor de
klassieken die hem altijd is bijgebleven; de dorst naar romantiek, die zich nog laaft
aan Ossian, die welhaast bevrediging zal zoeken bij Scott en Byron. Maar naast dat
algemeene dit persoonlijke: de eerbiedige liefde voor de vrouw; de liefde tot de
natuur die geniet van het Maartsch viooltje; het streven naar zelfbeheersching en
zelfbedwang, ietwat onnatuurlijk en voorbarig in den knaap van zeventien jaar, die
den Hemel bidt, dat hij ‘een goede zwijger’ moge worden. Daar zijn ten slotte ook
reeds de luim en lichte spot, die de nog onbeproefde kracht oefenen op de rijmelaars
dier dagen. Bilderdijk was hem hier voorgegaan; Bilderdijk wien hulde wordt gebracht
in het eerste gedicht van Beets; die een richting had aangewezen, waarin Beets een
eigen weg zou zoeken en vinden.
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Langs de hier aangegeven lijnen zien wij zijn wezen zich ontwikkelen.
Walter Scott's werk hield hem geboeid; hij had gedweept met die zangerige
boeiende verhalen; nog klonk de pibroch hem in de ooren en zag hij Lord Marmion
tusschen dalend valhek en rijzende ophaalbrug door springen. Maar reeds was Byron's
ster opgegaan en verblindde de oogen ook van dezen jongen Nederlander. Hij moet
wel gevoeld hebben dat hem van deze Zangster ‘formosa superne’ gevaar dreigde;
hij tracht de verleiding in haar verleidelijkst te ontwijken: wat hij van Byron vertaalt,
zijn de Hebrew Melodies, The Prisoner of Chillon en kleinere stukken die zijn bloed
niet aan het gisten brengen; van Lara, van Don Juan slechts een paar fragmenten.
Het baat niet! In Mazeppa, in Parisina, in zooveel vooral wat hij gelezen maar niet
vertaald had, klonk het betooverend lied; ‘halb zog sie ihn, halb sank er hin’, hij
verzinkt .... gelukkig in niets ergers dan zijn ‘Zwarte Tijd’. Onder Byron's invloed
dicht hij zijn Jose, Kuser en Guy de Vlaming; in de twee laatste gedichten vertoont
zich de invloed van Scott naast dien van Byron. Afgezien van de sympathie voor
middeleeuwsch leven die hier zich openbaart, was deze poëzie grootendeels onecht.
In die helden met ‘razende vreugd, woesten lach en bittere luim’ was veel ‘pose’ en
theatraal pathos. Die waren in Byron's helden ook. Doch Lara, Manfred, Giaour,
Corsair, trotsche opstandelingen, waren één met hun geestelijken vader; bij Jose,
Kuser en Guy de Vlaming is dat anders; bovendien vond men in de Nederlandsche
werken weinig of niets van die beurtelings ontroerende, aangrijpende of schitterende
poëzie waardoor Byron de gansche beschaafde wereld had veroverd.
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Naast dit vreemde dat hem kwalijk paste, zien wij echter in Beets ook reeds die
neiging tot waarheid en eenvoud en die gezonde luim, welke tot de kern van zijn
wezen behooren. De Maskerade en Mannekens in de Maan getuigen het. De liefde,
die hij vroeger nog slechts zocht, ‘amans amare’, is gevonden. Zij opent de verborgen
bronnen van zijn gemoedsleven; met haar, zooals van ouds bij volken en individuen,
begint de natuurpoëzie zich te ontwikkelen. Het gevoel moge van tijd tot tijd week
worden - de aanraking met de werkelijkheid behoedt het voor smelten.
Hoe goed hij die werkelijkheid had waargenomen, toont zijne Camera Obscura.
Met dat boek, met Jonathan's Waarheid en Droomen, Klikspaan's Studententypen,
Potgieter's Het Noorden opent zich een nieuw tijdperk in de ontwikkeling van ons
proza.
Niet alsof die boeken, met name die van Hildebrand en Jonathan, geene voorgangers
hadden. ‘Onze moedertaal het zondagspak uit te trekken en wat natuurlijker te doen
loopen’ - dat had reeds Justus van Effen met goed gevolg beproefd. Het hier en daar
voortreffelijk werk van Wolff en Deken schijnt voor Beets, toen hij bovenstaande
woorden schreef, niet te hebben bestaan. Ook Jacob Vosmaer's Wandelingen van
Meester Maarten Vroeg moeten hier vermeld worden. En wie Lamb's Essays en
vooral Dickens' Sketches leest, die vindt overal denzelfden kijk op het leven, dergelijke
tooneeltjes, dezelfde of dergelijke personages als in Camera Obscura en Waarheid
en Droomen. Daar zijn reeds nabestaanden van Nurks (een bestaand woord, door
Beets met zijn stempel gemerkt en in zwang gebracht), een vroolijke aflegger als
Dolf van Brammen die watertochtjes op touw zet, grappenmakers als Wagestert,
parvenu's als de Kegge's; in den geäffecteerden Horatio
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Sparkins vindt men een prototype van den charmanten Van der Hoogen.
Maar al kan hier sprake zijn van eenige navolging, de oorspronkelijkheid van
Beets' werk wordt daardoor weinig verminderd. In hoofdzaak is de Camera Obscura
eigen werk en voortreffelijk werk.
Met hoeveel liefde en toewijding, kenmerken van den echten kunstenaar, is hier
het leven waargenomen; welk een talent van uitbeelding valt hier te bewonderen;
hoeveel is bereikt met doorgaans eenvoudige middelen; welk een gezonde humor,
welk een leukheid! Ja, hier en daar komt de auteur te zeer op den voorgrond, hooren
wij iets van een preektoon, is er iets wijsneuzigs en zelfgenoegzaams dat ons
onaangenaam treft, maar men moet Nurks zijn om daarom het geheel te veroordeelen
of gering te schatten.
In 1839 is de ‘Zwarte Tijd’ achter den rug. Ada van Holland is een afscheid aan de
verhalende poëzie in den trant van Byron en Scott. Hij weet nu wat het is, mensch
te zijn: ‘te weten wat men is, wat men kan, en wat men wil ... te weten wat men voor
de aarde wezen en voor de toekomst worden moet’. De pastorie van het bekoorlijk
Heemstede wacht hem; weldra voert hij er zijne bruid heen. Zijn geluk maakt hem
ernstiger; de behoefte aan den Bijbel doet zich sterker gevoelen en vindt bevrediging
in het bewerken van de Oosterlingen en den Rijmbijbel. Een nieuwe periode in zijn
leven vangt aan. Zijn werk als predikant neemt hem grootendeels in beslag; hij leert
de praktijk des levens kennen; zijn godsdienstig gemoedsleven ontwikkelt zich onder
den invloed van den vurigen worstelaar Da Costa en de mystieke innigheid van
Willem de Clercq. De poëzie raakt op den achtergrond, maar zwijgt niet. Blijkens
zijne fraaie verzen
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aan Vondel ontwaakt in hem het besef, dat hij als dichter van den rechten weg is
afgedwaald. Hij rekent voorgoed af met Byron en maakt een aanvang met de uitgave
der Stichtelijke Uren.
In deze jaren heeft hij zich ontwikkeld tot den Christelijken volksdichter die hij
voortaan gebleven is. Aldus tot volle ontwikkeling gekomen, blijft hij meer dan een
halve eeuw in bijna onverzwakte kracht veelzijdig werkzaam. Als vader van een
talrijk gezin, als predikant, later hoogleeraar, te Utrecht, heeft hij de handen vol,
maar hij weet nog tijd te vinden voor allerlei letterkundig werk.
In tal van voordrachten, gaandeweg tot bundels vereenigd, weet hij zijnen
landgenooten liefde in te boezemen voor goede of voortreffelijke poëzie uit vroeger
tijd, weet hij hun letterkundigen smaak te veredelen en te verfijnen of hen aan te
werven als zijne medestanders in den strijd voor de moedertaal, tegen hetgeen hij
beschouwde als taalverbastering. Hij onderzoekt vraagstukken van literairhistorischen
aard, bezorgt een goede uitgaaf - de eerste - van Anna Roemers' poëzie en geeft eene
toelichting op zijne Camera Obscura om zich in het vervolg te dekken tegen
lastig-belangstellende vragers. Dat laatste boek (Na vijftig jaar) was voor velen eene
teleurstelling. Er zou een nieuw prozawerk van Beets komen - had men gehoord. De
belangstelling stond strak gespannen .... een commentaar verscheen. ‘Ridiculus mus!’
mompelden of meesmuilden de teleurgestelden. Te onrechte, want Beets had niets
anders dan een commentaar willen geven. Te recht in zóóver, dat hun nu bleek - wat
zij bij eenig nadenken wel hadden kunnen vermoeden - dat Beets geen nieuw boek
kon geven in den trant der Camera. Maar de teleurstelling zelve toonde, hoe hoog
het publiek den auteur schatte.
Niet onbevredigd voorwaar bleven, wie om poëzie vroegen.
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Bij honderden en honderden ontvloeiden kleine gedichten aan zijne pen, slechts
enkele malen afgewisseld door een of ander feestgedicht van grooter omvang. De
titels dier bundels: Korenbloemen, Madelieven, Najaarsbladen, Winterloof herinneren
ons de liefde tot de natuur van vroeger; maar het zijn ook slechts de titels. In de
verzen van dezen tijd staat de natuur op den achtergrond; het leven, de werkelijkheid
rondom hem, op den voorgrond. In over eenstemming met die verandering, is ‘het
lied der min’ door ‘ervaringsspreuken’ vervangen.
In die poëzie leeren wij allereerst het godsdienstig gemoedsleven van den dichter
kennen; wij zien hem in zijn streven naar zelfkennis, het ootmoedig besef van
zwakheid en zonde, van de gevaren die hem bedreigen. Als Christelijk Nederlander
is hij dankbaar voor zijn lot en hij had daartoe ook alle reden; die dankbaarheid houdt
hem in een doorgaans optimistische stemming, welke hij aan zijn gansche volk zou
willen mededeelen. Vandaar opwekkingen tot zijne landgenooten als:
Dankt allen God en weest verblijd,
Omdat gij Nederlanders zijt!

Naar het schijnt, zijn er toch nog ontevredenen. Beets kan het zich niet begrijpen.
‘Wat wil men toch in Nederland?’ Er is immers geen oorlog, er is welvaart, een vrije
pers, de koning wil juist wat wij willen .... Één ding is er slechts dat elk verveelt:
Bedilzucht, die met buskruit speelt,
Om haar verstand te luchten.

Gezwegen nu van de zonderlinge wijze waarop deze Bedilzucht haar verstand tracht
te luchten, zien wij hier wel duidelijk, dat er voor dezen dichter geen heilige
ontevredenheid schijnt te bestaan waar het geldt maatschappelijke misstanden te
verbeteren. Men moet de dingen
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liefst laten zooals zij zijn: ‘Quieta non movere’. Zij worden vanzelf wel wakker.
Wekt gij ze ontijdig, zie dan maar hoe gij ze weer in slaap krijgt! Er is slechts één
ding dat Beets ook in de armen van Morpheus komt kwellen en ontevreden maken:
het nieuwe, en zooveel wat velen zijner tijdgenooten dwaselijk: Vooruitgang noemden.
Ook hier bleef hij in het spoor, reeds als jonkman door hem gevolgd in het stukje
Vooruitgang, dat eerst in De Gids verscheen en later in de Camera Obscura werd
opgenomen. Geel, die het een veeg teeken achtte - op zijn standpunt terecht - dat een
dergelijk stuk verscheen in het tijdschrift der jongeren, nam den hem onbekenden
schrijver onder handen. Geestig en scherp maar wel wat hardhandig, want Beets was
zijn portuur niet. Echter, het geschiedde om erger te voorkomen. Het was zooals
Geel zeide: ‘Ziet gij niet .... dat gij met uw vooruitgang achteruitgaat, en een zeilend
schip met een draad terugtrekt? Wij moeten zorgen, dat er geen touw van groeije’.
Wanneer men er op let, tot welk een aardig kabeltje de draad van Beets in onze dagen
is aangegroeid, dan zal men erkennen dat Geel een scherpen blik heeft getoond.
Over het algemeen is Beets, op een paar uitzonderingen na (b.v. den ‘eerst
volgepompten, dan leeggevraagden’ jongen) weinig gelukkig, waar hij zich kant
tegen het nieuwe. Men zal wel tot de orthodoxe ‘bourgeois satisfaits’ en onvervalschte
behouders moeten behooren om de geestigheid te waardeeren van het Cel-lied, van
zoo menig stukje over Darwinisme en pessimisme, over de jongere dichters of over
historici die een waarheid vinden welke Beets niet behaagt. Het spreekt overigens
vanzelf dat wie zooveel verzen schrijft als deze dichter en geen genie is, niet louter
meesterstukken of zelfs goede stukken kan leveren. Het past ons dankbaar te getuigen:
dat er
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onder de honderden gedichten van zijne hand verscheidene schoon mogen heeten;
dat daarnaast andere gevoelige stukjes zijn, treffend door eenvoud en zuiver gevoel,
daarnaast zulke die ten minste lief of aardig zijn, weer andere die men vernuftig of
geestig mag noemen; dat vele dier stukken blijk geven van levenservaring en
levenswijsheid. Maar welk een benauwend groote plaats wordt daartegenover
ingenomen door het alledaagsche, hier en daar zelfs het platte, door het al te huiselijke,
het huisbakkene; hoe vaak is de dichter breedsprakig, of vermindert hij de werking
van een fraai stuk door een ongelukkig vers. Dat hij ook deze laatstbedoelde verzen
niet alleen uitgaf, maar telkens op nieuw uitgaf, kan slechts verklaard worden uit
den weinig ontwikkelden smaak van het groote publiek en de populariteit van den
dichter. Die populariteit bereikte haar toppunt in het jaar 1884, toen den zeventigjarige
een grootsche hulde door het Nederlandsche volk werd bereid.
Daarna kwam de kentering. De jongeren schoten uit, in De Amsterdammer en De
Lantaarn; een inzender in De Spectator hief een spot-hymne aan op den ‘literarum
rex’ zetelend in ‘Trajectensi domo’. Dat zij te ver gegaan waren, erkenden zij later.
Hoeveel te ver? Dat zal langzamerhand wel blijken: het oordeel over Beets is bezig
zich te vormen. De onsterfelijkheid is hem door sommigen reeds verzekerd. Maar zooals onze voorouders zeiden - ‘uyt een anders kasse is 't licht geld te tellen’: de
Paus heeft indertijd wel een heel werelddeel aan de Spanjaarden gegeven; doch de
ketters hebben zich daaraan weinig gestoord. Alleen de toekomst zal kunnen uitmaken,
op welke wijze deze dichter zal voortleven in de herinnering van zijn volk. De
literatuurgeschiedenis waarschuwt tegen een te hoog spannen der
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verwachting. Hoe groot is de populariteit van Tollens niet geweest en wat is daarvan
nu, nog geen halve eeuw na zijn dood, over? Ook Tollens leeft - in de
literatuurgeschiedenis en ook wel in de heugenis van ons volk; maar is er veel meer
van hem overgebleven dan zijn naam en een paar zijner gedichten? Deze wijze van
voortleven is immers het lot van de meeste dichters, ook van zulke die in hun tijd
een grooten naam hebben gehad? Beets zelf wist het wel:
Ander licht, andere oogen, een andere kreet!
En de tijd is nabij, die zijn schijnsel vergeet.

Wat zal men daartegen doen? Grommen en grauwen tegen elk die een vinger naar
den dierbare uitsteekt? Dat is zeker weinig in den geest van den overledene. Maar
ook, men maakt daardoor slechts den indruk, dat men zich advocaat voelt eener
zwakke zaak.
En zwak staat de zaak van Nicolaas Beets bij het hedendaagsch publiek niet.
Want niemand, wat overigens zijne meeningen en sympathieën in dezen mogen
zijn, kan ontkennen: dat deze dichter en schrijver onder drie geslachten van
Nederlanders een man van grooten naam is geweest, bemind en bewonderd door
velen; dat hij ook onder het derde geslacht wordt geëerd als een auteur van beteekenis.
Niemand kan ontkennen, dat hij de behoefte aan poëzie en schoonheid ook van velen
der besten onder zijne tijdgenooten heeft weten te bevredigen, dat hij in menig opzicht
een opvoeder zijns volks is geweest.
Geen leidsman op vroeger onbetreden paden, geen hervormer, maar een behouder
die veel goeds in stand heeft gehouden.
G. KALFF.
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Levensbericht van Douwe Lubach,
25 December 1815-11 October 1902.
In 1827 werd de elfjarige Douwe Lubach, geboren te Dokkum, ingeschreven als
leerling der toenmalige Latijnsche School te Haarlem.
Hij genoot het voorrecht op die school onder leiding van zijn vader Jacobus Lubach,
die conrector en van J. Venhuizen Peerlkamp, die rector was, het onderwijs te volgen
in een betrekkelijk klein aantal vakken, van welke aan het Latijn en het Grieksch het
grootste aantal lesuren gewijd was, zoodat de ontwikkelende kracht van dat onderwijs
tot haar volle recht kon komen.
Die omstandigheden waren voor een leerling met goeden aanleg, uitmuntend
geheugen en grooten werklust zeker zeer gunstig om den geest van het geleerde
degelijk in zich op te nemen en te verwerken, en zoo vinden wij dan ook den invloed
dier meer grondige studie der humaniora in Lubach's geheele verdere leven en streven
terug. Goede grondslagen hadden niet alleen de lust, maar ook de vatbaarheid tot
verdere wetenschappelijke ontwikkeling geschonken, en wel in de eerste plaats de
neiging tot de klassieke letteren.
Niet te verwonderen is het dus, dat zijn vader en de
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rector gaarne gezien zouden hebben, dat Douwe Lubach, toen hij in 1831 de Latijnsche
School afgeloopen had, zich geheel aan die studie kon wijden, maar daar de materieele
vooruitzichten in die richting, toen ter tijde, verre van gunstig waren, werd hiervan
afgezien; bovendien vond men den zestienjarige nog te jong voor zelfstandige studie
en daarom werd besloten, dat Lubach den cursus der klinische school te Haarlem
zou volgen.
Vier jaren bleef hij leerling dier school en werd in 1836 door de toenmalige
commissie voor geneeskundig onderzoek en toevoorzicht tot stedelijk heelmeester
bevorderd. Den 30sten Maart 1837 liet Lubach zich inschrijven als student aan de
hoogeschool te Groningen, maar na in 1838 aldaar het candidaatsexamen in de
geneeskunde te hebben afgelegd, zag hij zich door ziekte genoopt zijn studiën af te
breken, en kon hij eerst in 1839, en nog wel slechts voor een half jaar, naar Groningen
terugkeeren.
Hij studeerde nu verder, voor zooverre zijn gezondheidstoestand het hem
veroorloofde, te Haarlem, bezocht zieken-inrichtingen aldaar en werkte aan zijne
dissertatie.
Den 27sten en 28sten Juni 1842 legde hij te Groningen het doctoraal examen af, en
op den 2den Juli daaraanvolgende werd hij, onder Professor Baart de la Faille, op een
proefschrift ‘De oleo jecoris aselli’ tot Medicinae Doctor gepromoveerd.
Dadelijk daarna vestigde hij zich als praktiseerend geneesheer te Haarlem, welke
praktijk hij tot 1866 uitoefende.
In die jaren had Lubach wel de gelegenheid als prakticus kennis te maken met den
aard en den gang der verspreiding van besmettelijke ziekten, o.a. van de cholera
asiatica; doch Lubach's werkkracht veroorloofde hem behalve in zijn praktijk ook
op ander gebied te arbeiden.
Al spoedig werd hij dan ook geroepen tot andere werk-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

14
zaamheden, en trad hij in 1845 op als algemeen secretaris van de Nederlandsche
Maatschappij tot afschaffing van sterken drank, en werd hij in 1860 benoemd tot
Lector in de Anatomie en Physiologie aan de Klinische School te Haarlem, welke
betrekking hij vervulde, totdat in 1865 die school ten gevolge van de geneeskundige
wetten van Thorbecke werd opgeheven.
In 1860 werd Lubach benoemd tot Bibliothecaris van Teyler's stichting en in 1864
tot lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar en Gymnasiaal Onderwijs te
Haarlem.
Bij de instelling van het Geneeskundig Staatstoezicht werd Lubach benoemd tot
Adjunct-Inspecteur voor Noord-Holland, welke betrekking hij vervulde, totdat hij
in 1868 geroepen werd op te treden als Geneeskundig Inspecteur voor de provinciën
Overijssel en Drenthe.
Hem werd vergund Kampen tot woonplaats te kiezen, en zoo bleef Lubach aldaar
werkzaam, totdat toenemende hardhoorigheid en gezichtszwakte hem op 82-jarigen
leeftijd deden besluiten eervol ontslag uit zijne betrekking te verzoeken.
Van 1842-1897, dus vijf en vijftig jaren heeft Lubach gewerkt in de maatschappij
en voor de wetenschap, die hem zoo lief was.
Nog gedurende vijf jaren mocht hij het ‘otium cum dignitate’ genieten, nog
werkende, zoolang hij slechts vermocht, de physieke krachten het toelieten, en daarbij
had hij het groote voorrecht, zich omringd te zien door zijne kinderen en de trouwe
zorgen te mogen vinden van zijne echtgenoote Johanna Christina Numan, die hem
sedert 1851, dus een en vijftig jaren, heeft ter zijde gestaan. De dood eener volwassene
dochter wierp in de eerste jaren van Lubach's verblijf in Kampen een droeve schaduw
op hem en zijn gezin.
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Den 11den October 1902 overleed hij te Kampen.
Klein was de schare, klein in verhouding tot den grooten kring van landgenooten,
bij wien Lubach bekend, bemind en geacht was, die zijn stoffelijk overschot naar
het graf geleidde, maar hoevele zijner vrienden en medewerkers waren hem reeds
voorgegaan, en hoevele waren door hunne maatschappelijke betrekking verhinderd
naar Kampen te komen.
Het was o.a. Dr. M. Pijnappel, Lubach's opvolger als Geneeskundig Inspecteur,
die aan de groeve een kort en hartelijk woord sprak, eenvoudig, zooals Lubach zelf
geweest was.
Zie hier een korte vermelding van de gewichtigste feiten uit Lubach's levensloop;
een schets, die aangevuld kan worden met eene opsomming zijner talrijke grootere
en kleinere geschriften en met eene vermelding van de vele onderscheidingen, die
Lubach te beurt gevallen zijn en waarvan hij zelf getuigde: ‘Eer is mij werkelijk
genoeg bewezen’.
Maar het bovenstaande roept ons Lubach niet voor den geest, zooals hij leefde en
werkte, zooals hij was; geeft geen beeld van hetgeen Lubach gedaan heeft in zijne
maatschappelijke betrekking, van hetgeen hij verricht heeft tot verspreiding van wel
populaire, maar tevens degelijke kennis op het gebied der hygiëne in haren geheelen
omvang en wat hij geweest is als man van wetenschap. Om te trachten hem in zijn
leven nader te schetsen, kiezen wij zijne werkzaamheid in Kampen, toen hij op
rijperen leeftijd zijn volle arbeidsvermogen mocht bezitten.
Toen Lubach zich te Kampen vestigde was zijn naam niet alleen als geleerde en
hygiënist, maar ook als schrijver
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en spreker reeds in ons geheele land bekend. Niet te verwonderen is het dan ook, dat
hij in Kampen met groote achting en onderscheiding ontvangen werd en men al zeer
spoedig zijne medewerking en voorlichting op velerlei gebied inriep.
Zoo vinden wij hem al spoedig werkzaam als voorzitter der gezondheidscommissie,
als lid en secretaris der commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs en van
het curatorium voor het gymnasium, en na eenigen tijd ook als lid van den
gemeenteraad.
Lubach vond in Kampen een kring van mannen van wetenschappelijke studie en
ruime ontwikkeling, mannen als Dr. A.H.A. Ekker, Dr. J.C. Spat, Dr. Beckering
Vinckers, den oud-hoofdingenieur van den Waterstaat Augier, Dr. W.A.J. van Dam,
den predikant Michelse, den officier van gezondheid Dr. W. Krol, en den toenmaligen
kapitein J. van Dam van Isselt, thans voorzitter van den centralen gezondheidsraad,
den botanicus W.G. Top, schrijver van de Flora Campensis, Mr. J. Nanninga
Uitterdijk, gemeente-archivaris en anderen, met wien het hem een genot was te
spreken en samen te werken.
Het waren de eigenaardige gaven van Lubach, die hem in dien kring ook de primus
inter pares deed zijn.
Aan schier onuitputtelijke werkkracht paarde Lubach een buitengewoon groote
belezenheid op velerlei gebied, en daarbij bezat hij een zeldzaam trouw geheugen1
en eene buitengewone gave om hetgeen hij wist op even onderhoudende als heldere
wijze voor te dragen. Waar Lubach causeerde, luisterde men graag, en wanneer hij

1

Trouw bij zaken van wetenschappelijken aard, maar vreemd genoeg faalde dat geheugen
vaak, waar het doodgewone dingen uit het dagelijksch leven betrof.
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zijn geliefd terrein, de hygiëne betrad, wist hij moeilijke zaken voor ontwikkelde
leeken zóó voor te dragen, dat ieder hem volgen kon, ieder van hem leerde, en waar
dan in een gezelligen kring, gesprek en debat levendiger werden, konden bij Lubach
naar aanleiding van het debat en uit hetgeen hij vroeger of pas kort te voren gelezen
had, nieuwe inzichten en gedachten rijzen, die hem plotseling deden zeggen: ‘Ja,
daar moet ik in het Album nog eens wat over schrijven’.
Maar wat zijn gezelschap en omgang voor anderen bovendien zoo aanlokkelijk
deed zijn, was zijn liefde voor en groote belezenheid o.a. op het gebied der letteren,
der geschiedenis, der dierkunde enz., zoodat ook anderen dan hygiënisten en medici
zijn omgang zochten tot wrijving van gedachten op hun speciaal gebied.
Lubach was geen redenaar, die effect zoekt, wiens vernuft vonken doet schieten,
als een kort, knetterend vuurwerk: hij sprak zooals hij schreef, ongekunsteld, goed
Nederlandsch, zijn betoog was rustig zonder sprongen, zijn gedachtengang geleidelijk,
zijn voorbeelden waren dikwijls geestig gekozen.
Hiervan hebben zij zich kunnen overtuigen, die het voorrecht gehad hebben Lubach
te hooren in de vergaderingen der vereeniging ‘Algemeene Belangen’ te Kampen,
wanneer hij in dien kring sprak over onderwerpen als Drinkwater en Ziekte, over
Tuberculose, over Lijkverbranding enz.
Humaniteit was een der grondtrekken van zijn karakter: zacht in zijn oordeel over
anderen, zocht hij in dezen steeds het goede, alleen pedanterie stootte hem af, over
bluf en gemaaktheid maakte hij zich vroolijk.
Die humaniteit bleek, wanneer hij geroepen werd als examinator werkzaam te
zijn, en daartoe riep hem in
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de eerste plaats zijne betrekking als Inspecteur bij de examens voor
Apothekersbedienden, maar bovendien had Lubach meermalen zitting in de
Commissie belast met het afnemen van het Eerste Natuurkundig- en het
Letterkundig-Mathematisch examen.
Lubach was een examinator, die zocht, wat de kandidaat wist, die lokte tot
antwoorden, en het goede in die antwoorden wist te vinden, die examen-blunders
scherp wist te scheiden van gebrek aan kennis en domheden, en nooit ongeduldig of
korzelig werd, en toch hoeveel geduld werd er bij die examens, vermoeiend ook om
hun soms langen duur, niet vereischt; want groot was in die dagen het aantal van
hen, die zich totaal onvoorbereid voor deze examens aanmeldden.
Voor Lubach was de benoeming tot lid van de Commissie van het Eerste
Natuurkundig- en het Letterkundig-Mathematisch examen een zeer welkome afleiding
in zijn gewone werk. Zij schonk hem de gelegenheid weer eens gedurende eenige
weken te spreken en te verkeeren met mannen als Buys Ballot, Miquel, Donders,
Kerkhoff en zoovele anderen, zoodat, trots het vermoeiende van het aanhoudend
ondervragen, hetzij in Dierkunde, hetzij in Latijn, hem die omgang den examentijd
tot een tijd van ontspanning deed zijn, als een geestelijk bad, waaruit hij opgefrischt
en met nieuwe werkkracht terugkeerde.
Doch hoe aangenaam hem die examentijden ook waren, toch heeft hij krachtig
deelgenomen aan de beweging om het Eerste Natuurkundig examen over te brengen
naar de Universiteit en het Letterkundig-Mathematisch examen te doen vervallen,
omdat de ondervinding wel leerde, dat het aantal kundige medici, dat langs dezen
weg gevormd werd, veel te gering was. Men herinnert zich ongetwijfeld, dat bij die
wijziging, of kort daarna, ook de instelling
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der militair-geneeskundige studenten te Amsterdam werd opgeheven.
Een man, bij wien het studium generale zóó hoog stond aangeschreven als bij
Lubach, werkte natuurlijk èn als Curator èn als Gemeenteraadslid volijverig mede
aan den bloei van het onderwijs.
Lubach was een beslist voorstander van het openbaar, neutraal onderwijs en een
krachtige steun voor het onderwijzend personeel; dien steun ondervonden zij, die
zich door ziekte genoopt zagen verlof of zelfs ontslag aan te vragen; hij was het die
krachtig medewerkte aan het tot stand komen van een goed pensioenfonds ook voor
onderwijzeressen; en ook hen, die zwak stonden in de toepassing der praktische
paedagogie vonden, zoolang het slechts eenigermate mogelijk was, in Lubach een
hulp en steun.
Hij was het, die den stoot gaf, om in Kampen ook aan de meisjesschool voor meer
uitgebreid lager onderwijs lessen te doen geven in middelbaar onderwijs in
Natuurkunde, Scheikunde, Natuurhistorie en Cosmographie, zooals het toen (1870)
heette bij wijze van proef, om te zien of meisjes ook vatbaar waren, zulk onderwijs
te volgen; een proef, die zoo goed slaagde, dat niet weinigen van haar, die de school
reeds doorloopen hadden, als toehoorderessen die lessen getrouw volgden.
Als Curator en Gemeenteraadslid heeft Lubach zijn invloed en medewerking
verleend aan het tot stand komen van een nieuw gebouw, waarin Gymnasium en
Hoogere Burgerschool vereenigd zijn, zeker een der mooiste scholen in Nederland.
Hij, die reeds vóór en tijdens het tot stand komen der Pet op Wet Middelbaar
Onderwijs krachtig medegewerkt had tot het verkrijgen van ruimere, algemeene
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ontwikkeling en het invoeren van het onderwijs in natuurwetenschappen in grooteren
kring, vond in die dagen in Kampen een dankbaar arbeidsveld; de geest was bereid
tot medewerking, de gemeente-financiën veroorloofden het.
Het spreekt wel van zelf, dat, toen de Inspecteur van het Geneeskundig
Staatstoezicht zich te Kampen vestigde, hem een plaats als Voorzitter bereid werd
in de openbare Gezondheidscommissie aldaar.
In die hoedanigheid gaf hij den stoot tot het invoeren van het tonnenstelsel, tot het
oprichten eener Gemeente-Apotheek, het vaststellen eener verordening op het bouwen,
verbouwen en afkeuren van woningen, waaraan in die dagen te Kampen dringende
behoefte bestond en niet minder krachtig is Lubach's medewerking geweest, om
Kampen in het genot te stellen van een goede waterleiding.
Dat zulk een grootsche zaak in een kleine gemeente in die dagen (1879-1881),
niet zonder strijd tot stand kon komen, ligt voor de hand. Door tijdroovende, uitvoerige
onderzoekingen, door geschriften en door het levende woord moest vooraf het grootste
deel, ook dat der meer gegoede ingezetenen, van het nut dier zaak overtuigd worden,
en toen bleek het wel, dat voor dit laatste voor Lubach geen moeite te veel was.
Het zou ons te ver leiden, ook hier van geen belang zijn, den gevoerden strijd in
dit schrijven nader uit te werken.
Slechts dit.
Onderzoekingen door het scheikundig lid der Commissie verricht hadden geleerd,
hetgeen daarna door onderzoekingen van anderen bevestigd werd, dat het IJsselwater
dicht boven Kampen zeldzaam zuiver en, na filtreeren, als zeer goed drinkwater te
gebruiken zoude zijn, terwijl
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er van gebrek aan water wel nooit sprake zou kunnen zijn.
Daar tegenover stond de meening, dat water uit de heide per se te verkiezen zou
zijn.
Lubach stelde zich in deze kwestie op dit standpunt:
Het is in zooverre onverschillig, van waar men het water neemt, mits men zekerheid
heeft, dat het water voldoende zuiver is en zuiver gehouden kan blijven en men
bovendien zooveel mogelijk waarborgen heeft, dat de hoeveelheid ook na vele jaren
voldoende zal zijn.
Mag het wellicht vreemd schijnen, dat hier zoolang gesproken is over Lubach's
werken in een kleine gemeente, ten deele dus buiten zijne betrekking als Inspecteur
om, dan mag er toch tevens wel op gewezen worden, dat zijn arbeid in de
Gezondheidscommissie wel degelijk nauw verband houdt met zijne taak als Inspecteur
en hygiënist, en ten tweede, dat het voorbeeld door Kampen gegeven en de geschriften1
betreffende die zaken belangstelling gewekt hebben en hun invloed ook in andere
gemeenten in Lubach's inspectie hebben doen gevoelen.
Maar - tempora mutantur nos et mutamur in illis. In den geest van een deel der
Kamper burgerij kwam eene verandering, en onder de leuze, dat ‘de Heeren’ uit den
Raad moesten en in de Commissiën door den Raad gekozen ‘gewone menschen’
zitting moesten nemen, zagen vele kundige mannen zich niet herkozen, of werden
zij genoopt zich terug te trekken. Bij de keuze van leden voor Commissiën bleek,
dat men onder ‘gewone menschen’ verstaan moest, mannen, die geen studie gemaakt
hadden, geen kennis hadden van de zaken, die door die Commissiën behandeld
moesten worden.

1

In die dagen deed zich het zeker niet veel voorkomende feit voor, dat van een Verslag eenar
Gezondheidscommissie een tweede druk verschijnen moest.
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Daar nu Lubach tot ‘de Heeren’ behoorde, bij uitnemendheid bevoegd was Lid en
Voorzitter der Gezondheidscommissie te zijn, en bovendien de stoutheid had begaan
een gebouw voor een Gemeenteschool af te keuren, dus volstrekt geen ‘gewoon’
mensch was, werd de strijd ook tegen hem gericht. De geheele Gezondheidscommissie
trad af, een tijd lang bezat Kampen geen dergelijke Commissie totdat eene nieuwe
commissie optrad, maar - zonder geneeskundig Lid.
Nooit heeft men kunnen bemerken, dat een en ander Lubach pijnlijk geweest is,
steeds bleef hij bereid, waar men zijn hulp inriep, zijn grondige adviezen te geven;
slechts in ééne zaak uitte hij zijn ergernis en wel in het feit, dat er een
Gezondheidscommissie zonder Medicus was.
Den 2den Juli 1882 herdacht Dr. Douwe Lubach den dag, waarop hij vóór 40 jaren
tot Doctor in de Geneeskunde bevorderd was, en zijn vrienden en vereerders voelden
behoefte hem op dien dag te toonen, hoe hoog hij bij hen aangeschreven stond.
Het was Dr. Paul Harting1, de zoon van Lubach's grooten vriend en medewerker
aan het Album der Natuur, die den Jubilaris uit naam van velen toesprak en hem een
in olieverf geschilderd portret aanbood. Dit door den Heer A.F. Reicher geschilderde
portret van den Jubilaris bevindt zich, zoover mij bekend is, thans nog in het bezit
van Mevrouw de weduwe Lubach.
Namens den Geneeskundigen Raad voor Overijssel en Drenthe werd met woorden,
die van ware hoogachting

1

Zie ‘Eigen Haard’ van 2 Juli 1882 en het orgaan van den Belgischen Turnbond 1 Juli 1882
No. 26. Dit orgaan draagt tot motto Lubach's woorden: ‘De gezonde mensch bezit een
natuurlijken drang tot krachtige en veelzijdige lichaamsoefeningen’.
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en sympathie getuigden, een bronzen borstbeeld van Aesculaap aangeboden. De
Openbare Gezondheidscommissie bracht bij monde van den schrijver dezer regelen
haren Voorzitter een woord van diepe erkentelijkheid voor zijne voorlichting en
medewerking bij haren arbeid en ook het Nederlandsche Gymnastiek-Verbond was
door enkele leden van zijn Bestuur vertegenwoordigd en huldigde den man, die
krachtig geijverd had voor het invoeren der Gymnastiek, ook als vak van onderwijs
voor het geheele volk, dus ook voor meisjes.
Zeer zeker moet Lubach op dien dag gevoeld hebben, dat zijn karakter, zijn geheele
persoonlijkheid en niet het minst zijn arbeid door een breede schare in zijn vaderland
op hooge waarde werd geschat.
Hem paste wel het ‘Virtus nobilitat’, in 1867 door den Koning aan Lubach gegeven.
Na sedert 1865 Lid geweest te zijn van den geneeskundigen Raad van Noord-Holland,
werd Lubach op 8 Mei 1866 door zijn benoeming tot adjunct-inspecteur nader aan
het geneeskundig Staatstoezicht verbonden, welke betrekking hij tot 14 November
1868 waarnam, om daarna in functie te treden als Inspecteur voor de provinciën
Overijssel en Drenthe. Al vinden wij het niet uitdrukkelijk vermeld, toch zijn er
goede gronden om aan te nemen, dat Lubach heeft samengewerkt met hen, die den
Minister Thorbecke bij het ontwerpen en tot stand komen zijner medische wetten als
geneeskundig-hygiënisch adviseur hebben ter zijde gestaan.
In den kring der Inspecteurs, dat mag gezegd worden zonder iemand te kwetsen
of te kort te doen, was Lubach een der meest werkzame factoren. Een niet onbelangrijk
deel der Verslagen, Adviezen en Voorstellen, uitgegaan

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

24
van de Vergadering der Inspecteurs, zijn de vrucht van Lubach's vaardige pen en
helderen stijl.
Men heeft den arbeid van het geneeskundig Staatstoezicht zeer vaak vrijwel
onvruchtbaar genoemd, maar is het billijk die onvruchtbaarheid te wijten aan de
Inspecteurs, waar de resultaten van hun arbeid, niet of te weinig gesteund door
wettelijk gegeven bevoegdheid tot ingrijpen en handelen, voor een zeer groot deel
afhankelijk waren van hetgeen de Regeering en Volksvertegenwoordiging bereid
waren op het gebied der algemeene hygiëne te doen?
Hoe verlammend kunnen onkunde, onwil en onverschilligheid van Gemeenteraden
niet werken, wanneer er geen prikkel tot handelen van hooger gezag medewerkt?
Maar bovendien waren de Inspecteurs overladen met tijdroovend administratief
en statistisch werk.
En toch - is de vrij aanzienlijke daling van het sterftecijfer in Nederland van
1875-1899, en ook, ofschoon in niet zóó sterke mate, de vermindering van het
sterftecijfer aan tuberculose, alleen het gevolg van verbeterde economische toestanden,
o.a. betere voeding, of ook van gunstiger algemeene hygiënische toestanden?1
Heeft het Geneeskundig Staatstoezicht daartoe het zijne niet bijgedragen?
Zeer zeker moet rekening gehouden worden met het feit, dat in den loop dier jaren
in verscheidene grootere gemeenten eene behoorlijke reiniging is ingevoerd, dat
hinderlijke stilstaande plassen en wateren zijn gedempt, de waterverversching in
grachten in en bij steden verbeterd, de quarantaine doelmatiger ingericht, beter toe-

1

Zie o.a. Tijdschrift van Sociale Hygiëne en Hygiënische Bladen, 9e Afl. 6den Jaarg. 1904. S.
Rietema, te Uithuizermeeden.
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zicht gehouden is op den handel in lompen, en voor de omgeving gevaarlijke
begraafplaatsen gesloten of verbeterd zijn.
Zeker veel van dat alles betreft partieele verbetering, kan men wellicht ‘stukwerk’
noemen, maar moet toch ten goede gewerkt hebben.
Is het geen hoogst verblijdend feit, dat sedert 1866 de Cholera asiatica in Nederland
geen geschikten voedingsbodem heeft gevonden, niettegenstaande de schepen, die
uit besmette plaatsen in onze havens binnenliepen, trots het feit, dat die ziekte van
Marseille uit over Parijs, Brussel en Antwerpen onze grenzen meer dan eens naderde?
Eenige gevallen in Rotterdam, één geval in Hansweert, één in Kampen en zoo op
enkele plaatsen, maar ons land bleek immuun tegen eene verspreiding dier vreeselijke
ziekte.
Ernstige epidemiëen van pokken zijn in de laatste jaren zóó zeldzaam geweest,
dat men te recht mag zeggen, dat er onder de praktiseerende geneesheeren in onze
dagen maar weinige zijn, die eene pokken-epidemie hebben medegemaakt.
Een groot deel der werkzaamheid van het geneeskundig Staatstoezicht ligt
opgehoopt in de verslagen, jaarlijks aan den Koning aangeboden.
Men vindt in die verslagen een grooten schat aan statistische opgaven, sterftecijfers,
uitgebrachte adviezen, in het kort een rijken voorraad materiaal, waaruit thans nog
veel te putten valt.
Een ander deel van den arbeid der toenmalige Inspecteurs bestaat in hunne ook
meer populaire geschriften over hygiëne, waardoor belangstelling gewekt is en juiste
begrippen verspreid zijn in zeer ruimen kring, en dat
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alles heeft ongetwijfeld medegewerkt tot het gereedmaken van den grond, waarop
het gebouw van den hedendaagschen Centralen Gezondheidsraad gevestigd kon
worden.
Denken wij daarbij aan mannen als Pel, Allebé, Ali Cohen en anderen, Lubach
was onder hen zeker een der krachtigste arbeiders.
Gaat men na, wat Lubach wenschte, dan moet men noemen: betere
volkshuisvesting, goed drinkwater voor ieder, met geregeld wetenschappelijk toezicht
op de hoedanigheid, goede, doelmatige Gemeentereiniging, het voorkomen van
vervuiling van openbare wateren, het voorkomen van aanhoudende vervuiling van
den bodem, toezicht op de hoedanigheid der levensbehoeften, voedings- en
genotmiddelen, algemeen toezicht van Rijkswege op den handel en het vervoer van
het vee en de vleeschwaren, keuring door daartoe speciaal gediplomeerde veeartsen,
het invoeren van abattoirs, meerdere geneeskundige hulp ten platten lande, vooral
van goede verloskundige hulp, betere bezoldiging van Gemeente-geneesheeren,
bescherming van de jeugd tegen antihygiënische toestanden in de school en bij het
onderwijs.
Slechts enkele punten worden hier genoemd, maar behooren de meeste dezer niet
thans nog tot de desiderata, zijn zij, of zullen zij niet worden onderworpen aan de
ernstige zorg van den Centralen Gezondheidsraad?
En wanneer men Lubach sprak over de kinderpokken, dan bleek hij een beslist
voorstander van goede vaccinatie en revaccinatie met dierlijke lymphe, verkregen
onder streng wetenschappelijk toezicht.
Zijn rijke ervaring verkregen door het bijwonen van epidemiëen dier ziekte, o.a.
in 1870 te Brunnepe en Kampen, hadden hem tot voorstander der vaccinatie
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gemaakt. Zijn groote kennis, gesteund door praktische ervaring van het optreden, de
verspreiding en het uitsterven van epidemiëen, had ook in onze dagen een grooten
invloed kunnen hebben, niet alleen, wanneer de strijd tegen ziekten van epidemisch
karakter ter sprake komt, maar ook, waar zooals thans, eene beweging tegen de
vaccinatie optreedt.
Lubach heeft niet meer mede kunnen werken aan het totstandkomen van de nieuwe
inrichting van de Staatszorg voor de Volksgezondheid. Toen in 1901 Woningen
Gezondheidswet in werking traden was het arbeidsvermogen van Lubach gesloopt.
Trots zijne medewerking in verschillende Commissiën en zijn arbeid verbonden aan
het Inspecteurschap vond Lubach steeds tijd tot lezen en zich op de hoogte te houden
van alles, wat verscheen op het waarlijk ruime veld van wetenschap, waarin hij belang
stelde. Wat zijn wetenschappelijk werk betreft, zegt Prof. Dr. R.S. Tjaden
Modderman1, had hij bij voorkeur de anthropologie in haren geheelen omvang ter
studie gekozen, waarvan o.a. blijk geeft zijn in 1863 te Haarlem bij A.C. Kruseman
verschenen werk over ‘De Bewoners van Nederland, grondtrekken eener
vaderlandsche ethnologie’2.
‘Van het Album der Natuur’, zoo vervolgt Prof. Tjaden Modderman, ‘was hij niet
alleen oprichter en ruim 50 jaar, redacteur, maar ook bijna even lang, vlijtig
medewerker.

1
2

Ter Nagedachtenis van Dr. D. Lubach, Album der Natuur, 2de Afl., 1903.
‘Een werk, waarvan elders en terecht gezegd is, dat het over honderd jaren nog met eere
genoemd zal worden.’ Zoo sprak Dr. Paul Harting bij Lubach's veertigjarig Jubileum als
Doctor.
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Van zijn eerste bijdrage af: Een geologisch raadsel, de fossiele mensch van Scheuszer,
1852, tot aan zijn laatste opstel in 1894, waarin hij zijn ouden vriend en medewerker
W.M. Logeman herdacht, heeft hij het Album met een lange reeks van goed
geschrevene, degelijke stukken verrijkt. Oppervlakkig beschouwd, behandelt hij
allerlei onderwerpen, tot het gebied behoorend van onderscheidene vakken en
wetenschappen: geologie, dier- en plantkunde, anatomie, physiologie, anthropologie,
geneeskunde, hygiëne, alchemie, mesmerisme, aardrijkskunde en zelfs een enkele
maal geschiedenis; doch als men nauwkeuriger toeziet, bespeurt men dat zij alle den
mensch tot middelpunt hebben en de strekking om dezen lichamelijk en geestelijk,
zoowel op zichzelf beschouwd, als in verband met de geheele schepping, beter te
doen kennen.
Veel, zeer veel is er in die stukken van blijvende waarde en door den eenvoudigen,
helderen stijl en de vaak smaakvolle inkleeding laat zich bijna alles nog heden met
genoegen lezen.
Na 1894 treft men geen grootere stukken van zijne hand meer in het Album aan;
toch ging hij, in weerwil van zijn door ouderdom verzwakt lichaam, nog tot het laatst
van 1899 voort met het Bijblad te verrijken met belangrijke aanteekeningen over
zijn geliefkoosde studievakken’.
Zóó schreef Prof. Tjaden Modderman over Lubach's medewerking aan het Album
der Natuur. Hieronder hopen wij nog kort op dat punt terug te komen, om eerst door
de vermelding van de door Lubach uitgegevene werken de uitspraak van Prof. Tjaden
Modderman over de verscheidenheid van vakken, over welke Lubach schreef nader
te bevestigen.
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De wonderen van den dag. Haarlem, 1854.
Eerste grondbeginselen der Natuurkunde van den Mensch. Gouda, 1855.
Grondbeginselen der Dierkunde. Tiel, 1859.
Inleiding tot de kennis der Natuur. Dierkunde. Amsterdam, 1861.
Ontleedkundig en physiologisch handboek voor aankomende onderwijzers in de
Gymnastiek. Amsterdam, 1863.
De bewoners van Nederland. Haarlem, 1863.
De genees-, heel- en verloskundige school te Haarlem. Haarlem, 1865.
De middelbare school voor meisjes. Kampen, 1870.
De opvoeding van den mensch van zijne kindsheid tot den volwassen leeftijd.
Haarlem, 1870. (In vereeniging met Dr. S. Sr. Coronel).
Schoolplaten bij het onderwijs in Natuurlijke Historie, geteekend door A. Kool,
onder toezicht van Dr. D. Lubach en Dr. D.J. Coster. Amsterdam, 1870. Platen, die
in zeer vele scholen gebruikt zijn en nog gebruikt worden.
De zorg voor een gezond nakroost. In Ali-Cohen's Handboek der openbaar
gezondheidsregeling, 2de dl., blz. 541-610. Groningen, 1872.
Natuurkundige plaatsbeschrijving van de prov. Overijssel, (4de stuk der Bijdragen
voor eene geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland). 's-Gravenhage, 1875.
Handleiding tot de beginselen der Dierkunde. Amsterdam 1875, waarvan een 3de
druk verscheen.
De lichamelijke ontwikkeling der jeugd in de school. Amsterdam, 1883.
Catalogue de la bibliothèque du musée Teyler à Harlem, 1865; prem. et deux.
Supplément 1866 en 1867.
Analyse de l'ouvrage intitulé: Les habitants de la Neerlande, in: Bulletin de la
société d'Anthropologie. Paris 1864.
The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Vol. VI,
o
n . 11, October 1876. On the Hunebedden or Cromlechs in the Province of Drenthe
in Holland, by D. Lubach M.D.
De genees-, heel- en verlos- en artsenijmengkundige school te Haarlem, 1824-1865.
Haarlem 1865.
Beantwoording der vragen door de Staatscommissie voor het indijken der
Zuiderzee, voorgelegd aan de Inspecteurs voor het geneeskundig Staatstoezicht voor
de provinciën Noord-Holland en Overijssel en Drenthe. In het verslag der
Staatscommissie enz. pag. 156 tot 168.
Bovendien gaf hij een voorwoord bij de bewerking van H. Klencke's
Gezondheidsleer.
T. Kuiper, Korte Natuurlijke Historie.
Eene bewerking van Het scheppingswonder door Hugh Miller.
Panorama der bewoonde aarde en eene vertaling uit het Hoogduitsch van Chr.
Oeser's Handleiding tot de kennis der Algemeene Geschiedenis. Haarlem, 1867.
Medewerking verleende hij aan Egeria, (wetenschap-
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pelijke blaadjes, 1855-56) en aan de Schat der Gezondheid, de Practische
Volksalmanak, Tijdspiegel, Economist, maar verreweg het meest aan het Album der
Natuur, waaraan hij, zooals wij zagen met zijn vrienden Prof. P. Harting en W.M.
Logeman gedurende een lange reeks van jaren werkzaam was.
Welke artikelen door Lubach voor het Album geschreven zijn, kan men vinden
in het Wetenschappelijk en Alphabetisch Zaak- en Naamregister op het Album der
Natuur 1852-1863, bewerkt door Paul Harting, onder toezicht van P. Harting,
Hoogleeraar aan de Utrechtsche Hoogeschool, (Groningen, Gebroeders Hoitsema,
1865) en de vervolgen daarop voor de jaren 1864-1882 bewerkt door C. Ekama,
Med. et Art. obst. Doctor, Bibliothecaris van Teyler's stichting, (Haarlem, H.D.
Tjeenk Willink, 1883) en voor de jaren 1883-1894, bewerkt onder toezicht van de
Redactie door H.C. Swartbol. (Haarlem, H.D. Tjeenk Willink).
Voor één dezer artikelen moge hier de aandacht gevraagd worden: het is dat waarin
Lubach1 het in 1877 te München verschenen werk van den Hoogleeraar C. von Nägeli,
getiteld: ‘Die niederen Pilze in ihren Beziehungen zu den Infectionskrankheiten und
der Gesundheitspflege’, bespreekt.
In eene korte inleiding geeft Lubach aan, wat men in die dagen onder contagiën
en miasmen verstaan moest, en hetgeen de gistings- of zymatische theorie, de
cellentheorie en de zwammentheorie omvatten.
Na daarna iets medegedeeld te hebben over Hyphomyceten, Coniomyceten en
Schizomyceten (splijtzwam-

1

Lagere Zwammen en Infectieziekten. Album der Natuur, 1878, blz. 184-194, 197-225.
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men), bespreekt hij deze laatste soort iets uitvoeriger, om duidelijk te maken, wat
hij wenscht te verstaan onder ‘angepasste’, in pathologischen zin specifiek gewordene
splijtzwammen om te wijzen op de theorie van Nägeli, die der
miasmatisch-contagieuze ziekten.
Bij het bespreken der monoblastische theorie van Pettenkofer en de diblastische
van Nägeli geeft Lubach aan de laatste de voorkeur, daar deze, naar zijn meening,
o.a. het verband tusschen de hoedanigheid en den stand van het grondwater en het
optreden van ziekten het best verklaart.
Behalve de ziektewekkende oorzaak moet de dispositie bij den mensch aanwezig
zijn, zal de ziekte optreden, dus moeten ook alle oorzaken bestreden worden, die de
dispositie kunnen vermeerderen, en ik meen, dat dit laatste door Nägeli te veel over
het hoofd gezien is en dat daarin een der gronden schuilt van Lubach's bezwaren
tegen verscheidene punten in Nägeli's betoog, dat hem in het algemeen voorkomt
zeer veel waarschijnlijks te bevatten.
Contagiën kunnen zich volgens Nägeli verspreiden:
1o. langs den vochtigen weg, d.i. door water, of met vocht doortrokken stoffen, en
2o. langs den drogen weg, d.i. door de lucht, of door het onderling verkeer der
menschen (aanhangen der smetstoffen aan kleederen en andere voorwerpen).
Dat splijtzwammen door tusschenkomst der spijsverteringsorganen in het bloed
komen, wordt door Nägeli ontkend.
Zij zouden alleen door toevallige mechanische of door ziekten voortgebrachte
verwonding door den wand van het spijsverteringsorgaan kunnen dringen, want in
de maag is te veel zuur, in de darmen missen zij de zuur-
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stof en bovendien is de weg te lang, dan dat zij onder die omstandigheden kunnen
blijven leven.
Lubach echter ziet niet in, dat als ziektekiemen met gemak uit de lucht in de
haarvaten der longen dringen, het onmogelijk zou zijn, dat zij uit het
spijsverteringskanaal in het bloed geraken, daar o.a. darmtrichinen, die reuzen zijn
in vergelijking met splijtzwammen, wel door den darmwand dringen, zonder
voorafgaande beleediging van het slijmvlies.
Bij het drinken, zonder aanvoer van spijzen, is de afscheiding van maagzuur gering,
terwijl het water snel verplaatst wordt tot den twaalfvingeren-darm, waar de reactie
alkalisch wordt. Het maagzuur is hier dus van weinig nut.
Bovendien valt te letten op de fermenten, die door verschillende soorten van
zwammen gevormd en afgescheiden worden; hieronder zijn zeer giftige en deze
kunnen toch wel door den darmwand dringen. De bacteriologische hoedanigheid van
het water moet dus wel van invloed zijn, aanwezigheid ook van rottingszwammen
kan in water nadeeliger zijn, dan in spijzen, als kaas, ‘adellijk’ wild, gerookt vleesch
enz., daar deze gekookt en gebraden worden, en bij het gebruik in de maag de reactie
van de vochten zuur doet worden.
Lubach blijft dus de meening toegedaan, dat het invoeren van miasma- of
contagiumzwammen met water, of anderzins, in het spijskanaal, in zeer vele gevallen
ziekte kan veroorzaken.
Natuurlijk dat Lubach dus de stelling van Nägeli: ‘dat onzuiver drinkwater steeds
voor de gezondheid onschadelijk is’, niet ondersteunt, maar bestrijdt.
Tegen die onschadelijkheid van onzuiver drinkwater voert hij o.m. verscheidene
gevallen aan door hem waar-
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genomen te Haarlem en later bij een typhusepidemie in Brunnepe bij Kampen 1869
en verder gevallen in het buitenland voorgekomen, die op een direct verband tusschen
drinkwater en ziekten wijzen.
Evenmin kan Lubach zich neerleggen bij de uitspraak van Nägeli, dat geen infectie
kan plaats hebben door lijken, dan alleen in geval van uitloozing van vocht naar
buiten of bij rotting; in beide gevallen moeten de ziektezwammen nog uitdrogen, om
in de lucht te komen, en daartoe is volgens Nägeli zóóveel tijd noodig, dat de
ziektezwammen inmiddels hunne werkzame eigenschappen verloren hebben. Lubach
wijst daarentegen op de naar 't schijnt wel geconstateerde gevallen van het ontstaan
van pokken na het openen van graven, waarin nog niet vergane lijken van personen
lagen, die jaren geleden aan die ziekte waren overleden.
Ook maakt Lubach bezwaar tegen Nägeli's uitspraak, waar hij eenvoudig zegt, dat
gassen, die nooit infectieziekten veroorzaken kunnen, dus geen verdere bespreking
verdienen, terwijl toch verwacht moet worden, dat b.v. zwavelwaterstof en kooloxyde
alleen in grootere hoeveelheid giftig zijn, maar aanhoudend of langen tijd achtereen
in kleinere hoeveelheden ingeademend de dispositie kunnen verhoogen, even goed
als koolwaterstoffen, opstijgende uit stilstaande, ernstig verontreinigde wateren; dus
mag niet gezegd worden, dat het opstijgen van giftige gassen uit den bodem, al
geschiedt dit niet in groote hoeveelheden te gelijk, iets is, dat buiten rekening mag
blijven.
Volgens Nägeli is een bodem eigenlijk alleen dan ‘ongezond’ te noemen, wanneer
deze nat-droog, dat is, afwisselend nat en droog is.
Uit een natten bodem kunnen bij lageren warmtegraad dus geen miasmen in de
lucht overgaan. Lubach echter
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merkt op, dat na natte en koele nazomers en winters wel degelijk vrij veel koortsen
en typhusgevallen voorkomen en wijst daartoe op de toestanden in en bij Kampen
in de jaren 1877 en 1878. Bovendien volgt uit de theorie van Nägeli en hij leert dat
zelf, dat het gevaar voor opzuigen van miasmen in woningen grooter is naarmate de
grondmuren dieper liggen.
Maar hoe komt het dan, vraagt Lubach, dat in tijden als de tegenwoordige de
koortsen evenzeer, ja nog meer heerschen onder de bevolking, die leeft in vochtige
woningen met oppervlakkige fundeeringen en in den regel zonder kelders, dan in de
dieper gefundeerde, van kelders voorziene, en in vele gevallen droge huizen.
Nägeli's leer brengt dan mede, dat men den bodem, òf altijd nat moet houden, òf
droog leggen, maar dat de voorbehoedmiddelen tegen den invloed van een
verontreinigden bodem, die men tot heden toepaste, verder overbodig en onnut zijn.
Te spreken van een door verontreiniging verpesten bodem is niet anders dan müssiges
Gerede einer dilettantenhaften Beschränktheit.
Dus geeft ook Nägeli de voorkeur aan het verzamelen van faecaliën in beerputten
of kuilen, daar de massa hierin steeds vochtig blijft. (Het tonnen- en Liernurstelsel
schijnt Nägeli in hunne goede uitvoering niet gekend te hebben). Het lek zijn, of
worden, dier kuilen verspreidt wel de faeces enz. in den bodem, ook in het
bodemwater, maar eventueele ziektekiemen stijgen immers volgens hem niet uit den
bodem op, zoolang deze vochtig is, en in drinkwater zijn zij onschadelijk, daar zij
niet uit den niet beleedigden darm in het bloed kunnen overgaan.
Dat Lubach, die zoo menigmaal aangedrogen heeft op het opruimen van beerputten
en het invoeren van een
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goed tonnen- of Liernurstelsel, ook tegen deze uitspraak van Nägeli opkomt, ligt
voor de hand.
Het zou ons echter hier te ver voeren, alle andere punten van verschil tusschen
Nägeli en Lubach te bespreken, hier mogen alleen nog aangehaald worden Lubach's
woorden:
‘Trouwens Nägeli, botanicus en plantenphysioloog, geen geneeskundige, heeft,
schijnt het, geen kennis genomen van hetgeen van de zijde der medische ervaring
tegen zijne aetiologische en hygiënische conclusiën kan worden aangevoerd, en dit
eenvoudig gëignoreerd, wat zeker bijzonder gemakkelijk is, maar van het standpunt
der wetenschap moeilijk te verdedigen is.
Om kort te gaan: de arbeid van Nägeli verdient in elk opzicht de aandacht, die hij
reeds getrokken heeft, en ongetwijfeld nog zal trekken; van dien arbeid zal naar alle
waarschijnlijkheid een tijdvak in de geschiedenis van de studie der infectieziekten
dagteekenen. En welke ook overigens de uitkomsten zullen zijn van de verdere
onderzoekingen, die er door zullen worden uitgelokt, zoo geloof ik, dat de theorie
van genoemde ziekten, als ontstaande uit het indringen van lagere organismen in het
lichaam, veel kans heeft een wetenschappelijk wèl geconstateerd feit te worden’.
Het bovenstaande moge voldoende zijn, om te doen zien, hoe Lubach werkte. Steeds
trachtte hij zelf op de hoogte te blijven van hetgeen het wetenschappelijk leven op
zijn arbeidsveld aanbood, en zorgde hij, met zijne mederedacteuren van het Album,
de lezers voor te lichten, ook hen het nieuwe voor te leggen, doch niet door eenvoudig
weergeven van de inzichten van anderen, neen, Lubach verwerkte, en gaf naast de
meening van den
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schrijver ook de zijne, die meening stavende door deugdelijke gronden.
Bovendien vroegen wij de aandacht voor dat opstel van Lubach, omdat hieraan
een éénig feit uit de geschiedenis van het Album der Natuur verbonden is, en wel
het verschijnen in dat tijdschrift van een kritiek, een vrij scherpe kritiek, van de hand
van Dr. W.J. Gunning, Hoogleeraar in de Scheikunde te Amsterdam, die in een kort
artikel, getiteld: ‘Een woord over Dr. Lubach's Opstellen’ (Zie Album der Natuur
1878, blz. 247.) de meening van dien schrijver over Nägeli's hypothesen en theoriëen
aanvalt.
Professor Gunning stelt voorop, dat Lubach's bestrijding van Nägeli zijn grond
hierin vindt, dat Nägeli's leer in strijd is met den inhoud van het program van
hygiënische hervormingen, door de Inspecteurs voor het Geneeskundig Staatstoezicht
ingediend. Lubach's opstel zou dus eene verdediging zijn van het standpunt door die
Inspecteurs ingenomen.
Vreemd is het zeker, dat Dr. Gunning het werk van den privaatpersoon, den
Redacteur van en schrijver in het Album der Natuur, vereenzelvigt met dat van de
Inspecteurs voor het Geneesk. Staatstoezicht, en dit toch volgt bovendien uit het feit,
dat de schrijver van de kritiek spreekt ‘van de meening der Inspecteurs’, waar hij
eenige punten bestrijdt, in welke Lubach afwijkt van Nägeli's opvatting en hierbij
o.a. zegt, dat er voor het Geneesk. Staatstoezicht slechts één weg openblijft, om hun
recht op hervormingen te bewijzen.
‘Ik hoop te hebben aangetoond,’ zegt Dr. G., ‘dat de Inspecteurs dwalen, wanneer
zij meenen hunne stelling te moeten handhaven, totdat de juistheid van die hunner
tegenstanders zal zijn bewezen’.
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Met ziet, de aanval geldt niet zoozeer de bezwaren door Lubach tegen Nägeli's leer
ingediend, deze toch worden in het opstel van Dr. Gunning zeer kort besproken, maar
de aanval geldt het standpunt der Inspecteurs.
Lubach heeft dien aanval zeer kort beantwoord, en daarin duidelijk doen uitkomen,
dat niet de Inspecteurs, maar hij, Lubach, aansprakelijk was voor den inhoud van
zijn schrijven. Na zakelijke weerlegging van Dr. Gunning's bezwaren, eindigt Lubach
met deze hoffelijke woorden:
‘Wanneer overigens mannen van erkende verdiensten, zooals bij ons Prof. Gunning,
zich de zaak willen aantrekken en voor en tegen de theorie en gevolgtrekkingen van
Nägeli strijden, dan mag men hopen, dat eene grootere zekerheid, dan wij tot dusver
bezitten, van dien strijd eenmaal de vrucht wezen zal’.
Dat de arbeid van Lubach tijdens zijn leven in ruimen kring in ons land en ook daar
buiten op hooge waarde geschat is, kan blijken uit de groote reeks onderscheidingen
hem verleend.
In 1853 werd Lubach benoemd tot Lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen, in 1854 tot Lid van het Genootschap tot bevordering
der Genees- en Heelkunde te Amsterdam, in 1863 in het Bataafsch Genootschap te
Rotterdam, in 1864 tot Lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen,
in 1865 tot Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, in
1866 van de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland, in 1867, dat zagen wij
reeds, werd Lubach als Ridder opgenomen in de orde van den Nederlandschen Leeuw.
In 1868 werd hij benoemd tot Lid van Teyler's 2de
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Genootschap. Teyler's Stichting ging zoowel door den interessanten rijkdom van het
museum, als om dien van de bibliotheek Lubach zeer ter harte, en wij gelooven, dat
hij niet alleen een zeer bekwaam bibliothecaris, maar ook een zeer ijverig lezer der
boeken geweest is.
In 1876 werd Lubach benoemd tot Lid van het Zeeuwsch Genootschap te
Middelburg, in 1870 tot correspondeerend Lid van de Anthropological Society of
London.
In 1871 verwierf hij met de Heeren Ali Cohen en van Overbeek de Meijer de 2de
gouden Medaille van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid
te Haarlem en in 1867 werd hem de Medaille ingesteld bij K.B. van 24 Jan. 1867
voor onderscheiding tijdens het heerschen van de cholera in 1866 toegekend.
In 1877 werd Lubach voorgedragen voor Hoogleeraar in hygiëne en medicina
politica aan de Hoogeschool te Groningen.
Wij kunnen ons voorstellen hoe veel er in dat eervolle aanbod was, dat hem zal
hebben doen verlangen die taak op zich te nemen; een rustige zuiver
wetenschappelijke arbeid moet, dunkt mij, bij Lubach hooger gesteld geweest zijn
dan het Inspecteursschap met de massa daaraan verbondene administratieven en
statistischen arbeid en de vele dienstreizen, die hem natuurlijk bij het klimmen der
jaren moeilijker vielen. Toch heeft Lubach besloten die benoeming niet aan te nemen.
In 1878 was Lubach Voorzitter van de regelingscommissie voor het te Kampen
gehouden Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres en 2de Voorzitter van dat
Congres.
In 1883 was hij lid van de jury voor de koloniale tentoonstelling te Amsterdam,
groep I, klasse 7.
Eindelijk zij hier nog vermeld, dat hij in 1885 met
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Dr. Egeling en Dr. Ali Cohen door den Minister Heemskerk werd uitgenoodigd, om
met dezen en den Referendaris Dr. Ruijsch te beraadslagen over wijzigingen van de
1ste, 3de en 4de geneeskundige wetten van 1 Juni 1865.
Daaruit ontstonden de ontwerpen, die in 't volgend jaar ingediend werden.
Mogen eindelijk eenige woorden van het door Lubach bij gelegenheid van zijn
40-jarige Jubileum gesprokene dit schrijven besluiten.
‘Overigens heb ik, ofschoon geen de minste aanspraak makende op den
titel van letterkundige - gelijk ik in mijne openingsrede van het zestiende
Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres zeide - de humaniora nooit
verwaarloosd. De beoefening van de meesterwerken der grieksche en
romeinsche letterkunde vond in mij steeds een voorstander1, gelijk o.a.
kan blijken uit hetgeen ik over de klassieke opleiding van den geneesheer
gezegd heb in mijne Brieven over geneeskunst (Schat der Gezondheid
1860 en 1861) waarin ik - 't zij in 't voorbijgaan gezegd, - de gewone
meening bestreed als zoude de geneesheer alleen een ziektegenezer moeten
zijn, en niet bovendien een gezondheidsbewaarder, of liever nog
algemeener, de bevorderaar van den hoogst mogelijken welstand van den
mensch.
Indien ik mij ergens op te beroepen heb, kan het dit zijn, dat ik behoord
heb tot de cohors, die in een tijd, toen de beoefening der natuurwetenschap
nog niet als element eener volledige beschaafde opvoeding werd erkend,
door schrift en woord heeft getracht den zin daarvoor te wekken - dat ik,
zooveel ik vermocht, deel genomen heb aan den arbeid van hen, die meer
algemeene bekendheid met de gezondheidsleer hebben getracht te
verspreiden en de wetenschap zelve. Vooral dat ik, na Dr. Allebé, wel het
meest heb toegebracht om de gymnastiek in ons land te doen waardeeren
en hare beoefening te bevorderen, - voorts dat ik 't eerst getracht heb de
verspreide notiën over de Ethnologie van Nederland tot een geheel bijeen
te brengen en verder uit te werken, - eindelijk dat geen menschelijk belang
mij ooit onverschillig heeft gelaten en ik getracht heb het: homo sum,
humani nihil a me alienum puto, steeds toe te passen.

1

Na zijne vele bezigheden vond Lubach ontspanning door het lezen van Latijnsche
schrijvers.
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Een groot deel van mijn geschriften is van populairen aard, voorzoover
het bedoelt wetenschappelijke onderwerpen genietbaar te maken voor wel
ontwikkelde en beschaafde lieden, maar die geen opzettelijke studie hebben
gemaakt van de wetenschap, waaraan die onderwerpen ontleend zijn.
Bij 't vervaardigen van deze geschriften heb ik mij steeds beijverd op
duidelijkheid en klaarheid, en men zegt, dat mij dit gelukt is.
Dat ik in mijne geschriften over hygiëne, gymnastiek, ethnologie,
opvoeding, vooral vrouwelijke opvoeding niet nog wel iets meer heb
gedaan, enkele nieuwere denkbeelden heb ontwikkeld, dwalingen met
goed gevolg heb bestreden, meen ik te mogen hopen’.
Het leven van Douwe Lubach is geweest één werkdag, een werken niet om eer te
behalen, en waarlijk niet om geldelijk voordeel, maar uit zucht naar weten, en met
de ernstige behoefte de verworvene kennis vruchtbaar te maken voor de geheele
maatschappij.
G o e s , 1904.
G.H. LEIGNES BAKHOVEN.
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Levensbericht van M.W. Scheltema Ezn.
Als evangeliedienaar, menschkundig schrijver en menschenvriend laat Scheltema in
de geschiedenis onzer vaderlandsche beschaving een spoor achter, dat nog door vele
geslachten zal gezegend worden.
De uitnoodiging om het levensbericht van dezen hooggewaardeerden bloedverwant
te stellen werd door mij aangenomen, doch, wat hier volgt is eigenlijk mijn werk
niet. De 73-jarige weduwe van den overledene, mijne nicht Alida Welmoet Tideman,
schonk mij al wat zij zelve had opgeteekend van de vele lotwisselingen eener
echtvereeniging rijk aan diepe smart en hoogen zegen. In de volgende regels spreekt
zij, waar ik slechts behoefde te schiften en te ordenen.
Michaël Willem Scheltema werd 13 October 1826 geboren te Amsterdam uit het
huwelijk van Evert Scheltema Janszoon en Anne Madeleine Lamaison. Hij was op
één na de jongste van acht kinderen, vijf waren jong gestorven. Na de lagere
(Fransche) school van den Heer Ouwersloot bezocht te hebben kwam hij op de
Latijnsche school onder de leiding van Epkema, en werd in 1846 student aan de
Kweekschool der Remonstranten
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te Amsterdam. De toegang tot de Academische lessen werd toen door het gevreesde
Staatsexamen, door de Génestet zoo pikant bezongen, niet gemakkelijk gemaakt. Dr.
Pol en Dr. Estrée zorgden bij Scheltema voor aanvullend onderwijs en hij slaagde.
Zoo kwam hij onder den invloed van de persoonlijkheid des hoogleeraars Abraham
des Amorie van der Hoeven.
Zijn studententijd (1846-1852) bracht hij op eigenaardige wijze door. In 1848 was
hij zes weken lang stedelijk rustbewaarder, een tusschenpoos van ijverige studiën
ook op letterkundig gebied. Als lid van het gezelschap ‘Sem’, dat van 1842-1867
bestond, bewoog hij zich in den kring van jongelieden als: Willem Rauwenhoff, Otto
van Rees, Eduards' Jacob, de gebroeders E.W. en W. Koch, Roorda van Eijsinga,
Willem Rahusen, Abr. da Costa en J.J. de Chaufepié. Daar werd zijn geest geoefend,
zijn smaak gevormd. Reeds toen openbaarde zich bij hem een menschlievend streven.
Ofschoon hij zelf niet uit ruime beurs studeerde had hij altijd iemand aan de hand,
dien hij op eene of andere wijze voorthielp of wien hij stoffelijke hulp van derden
wist te verzekeren. Daar zijne ouders Amsterdam hadden verlaten, woonde hij in bij
zijn zwager Lugt.
In 1852 werd hij te gelijk met J.H. Maronier en B.G. de Vries van Heyst proponent
bij de Remonstrantsche Broederschap. Den 3en Nov. 1852 deed hij zijn intrede in de
gemeente te Nieuwkoop. Intusschen was het vriendelijke licht der liefde voor hem
opgegaan in de persoon van Alida Welmoet Tideman. Bij Van der Hoeven aan huis
had deze vriendin van Maria des Amorie van der Hoeven, later gehuwd met W.
Rauwenhoff, sinds 1851 kennis gemaakt met Scheltema, en in 1852 volgde de
verloving, die 31 Augustus 1853 werd bekroond met een
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huwelijk. Bij de huwlijkswijding weerklonk uit den mond van mijnen vader, Dr. J.
Tideman, dat woord, dat zij beiden waar zouden maken in hun leven: ‘mijne genade
is U genoeg, mijne kracht wordt in zwakheid volbracht’.
Kort nadat het jonge paar 5 Sept. 1854 de Nieuwkoopsche pastorie betrokken had,
brak de cholera daar uit. Kort na de geboorte van hun oudsten zoon, thans de in Delft
hooggewaardeerde Dr. B.E. Scheltema, werd Nieuwkoop verlaten voor Zwammerdam,
waar Scheltema zijn ouderen broeder, die naar Gouda ging, opvolgde.
Te Zwammerdam was de prediking van Scheltema zeer gezocht, ook uit Alphen
en Bodegraven. Hij had het er druk, daar ook Woerden bediend moest worden.
Bovendien waren de Zwammerdamsche jaren (1854-1865) rijk aan moeilijke
levenservaringen. Zijne ouders, een zuster en een neef woonden bij hem in, en werden
opgevolgd door vele andere personen. Hevige ziekten van allerlei aard gingen door
het gezin. Men behield den goeden moed des vertrouwens. Door prediking en
Nutsvoordrachten werkte Scheltema met veel zegen. Een beroep naar Waddingsveen
werd afgewezen, maar aangenomen dat naar de Vereenigde Christelijke gemeente
te Dokkum in 1865, waar hij 15 Oct. zijn intrede deed. Zijn zoon Joannes Marius
Wilhelm, thans een gewaardeerde arts te 's-Gravenhage, was toen slechts eenige
maanden oud, koorts kwelde het gezin en weldra werden zij te Dokkum bezocht door
eene cholera-besmetting. Krachtig werkte Scheltema mede in de
gezondheidscommissie. Vrouw en kinderen moesten overgebracht worden naar
Schiermonnikoog.
Te Dokkum heeft hij ook voor de pers gewerkt door de uitgave van veel wat hij
vroeger in Holland in allerlei bijeenkomsten had voorgedragen. Het zijn: ‘Woorden
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van Stichting’, een godsdienstig Leerboek, waarvan de 1ste druk van 1862 - 1864, de
2de in 1867 verscheen; ‘Schetsen’, 1ste druk 1866, 2de druk 1867; ‘Nieuwe Bundel
Schetsen’, 1873; ‘Verhalen voor jongens’, 1877; ‘Eene poging tot verbroedering der
Protestantsche Christenen en hare verwezenlijking in de Vereenigde Christelijke
gemeente te Dokkum. Eene bladzijde uit de kerkgeschiedenis der vorige eeuw,
herinnerd door M.W. Scheltema Ezn. en Dr. P.C. van Wijk,’ 1874; ‘Weesverzorging
in vroegere en in onze dagen’ in no. 26 der ‘Algemeene Bibliotheek.’
In Mei 1870-1880 opende hij in een groot huis te zijnent een kostschool onder de
leiding zijner schoonzuster Gonne Tideman. In dat tijdvak genoten 36 kostleerlingen
daar onderwijs onder de leiding van 14 onderwijzende personen.
Intusschen had de vraag naar de beste weezenverpleging hem steeds bezig
gehouden. Door de H.H. Mispelblom Beyer en Dr. Burger te Leeuwarden werd hij
in staat gesteld met Dr. Romeny uit Leeuwarden een onderzoek in te stellen naar de
weezenverpleging in Duitschland. Het Rummelberger Weeshuis te Berlijn werd
bezocht, en betrekking aangeknoopt met den Heer R. Zelle, lid van den Berlijnschen
gemeenteraad, voorstander van verpleging in het gezin. Nu werd ook ons vaderland
op dit punt onderzocht. Terwijl de H.H. A.A. van Meurs en J. Bruinwold Riedel N.en Z.-Holland, Overijssel, Brabant en Limburg bezochten, verzamelde Scheltema
gegevens uit Friesland, Groningen en Drenthe. ‘De Vereeniging in het belang der
Weezenverpleging’ kwam tot stand, gaf een Tijdschrift uit, en daarin verscheen het
mede door Scheltema geteekende beeld van de gruwelen bij de uitbesteding der
weezen. Den 19den Mei 1874
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kwam de ‘Vereeniging’ boven genoemd tot het inzicht zelve niet met daden te kunnen
optreden. Welnu, dan zou Scheltema optreden - maar hij verzocht hulp. Met 1 Jan.
1873 was hij te Dokkum al als weesvoogd opgetreden. In 1874 werd hij ontvangen
door Koningin Sophia, nadat de ‘Maatschappij tot opvoeding van weezen in het
huisgezin’ was opgericht. Bij dit bezoek (17 Maart 1874) opperde de vorstin het plan
de staatsweezen, kinderen van in den vreemde overleden Nederlanders, aan de zorg
der Maatschappij toe te vertrouwen. Dat denkbeeld is door het ministerie Heemskerk
uitgevoerd, en de werkzaamheid der Maatschappij daardoor krachtig gesteund.
Te Dokkum verzamelde Scheltema een kringetje weezen om zich. Men zag in dat
er krachtiger moest gewerkt worden. In 1880 werd Scheltema's salaris als Directeur
der Maatschappij verhoogd in die mate, dat hij zich geheel aan de zaak wijden kon;
het groote huis op de Dokkummer Breestraat, dat aan het Rijk voor Postkantoor was
verkocht, werd verlaten. Men trok naar het landgoed Zandbergen bij Amersfoort,
dat 24 Juni 1880 door de Maatschappij was gekocht, om er een Doorgangshuis te
vestigen. Daar heeft het gezin tot 1902 gewoond: wat is daar al niet voor velen
gezorgd in die 11 jaren! Maar ook, wat is daar niet veel smart ondervonden! Twee
dochters, Ada en Louise, bezweken daar, nadat zij nevens hare moeder Scheltema
krachtig hadden gesteund bij zijn liefdewerk. In 1884 werd de ‘Vereeniging voor
Weesverzorging’ ontbonden en de Maatschappij voor 1/5 haar erfgenaam. Te
Amersfoort werd Scheltema lid van den gemeenteraad, maar bleef het maar kort om
zijne vrijzinnige gevoelens.
Bovendien trad hij op als lid van het Bestuur der Remonstrantsch-Gereformeerde
Gemeente aldaar, waar hij ook een enkele maal predikte.
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Zijne wakkere gade, die hem met briefwisseling en bestier ter zijde stond, werd in
1889 langdurig ziek, en een tijd lang in het Diaconessenhuis te Utrecht verpleegd.
De dochter Louise, als apotheker-assistente te Breda werkzaam, kwam nu voor goed
thuis als bijstand. In 1896 huwde zij den Heer J. Woudstra, 2den Luit. der Infanterie,
die als adjunct-directeur optrad. Reeds 4 Maart 1897 ontsliep zij. Die schok trof
Scheltema zwaar. Zijn geheugen verzwakte, de denkkracht was aangedaan. Hij nam
1 Jan. 1898 zijn ontslag. In Mei van dat jaar werd hij tot eerelid der ‘Maatschappij’
benoemd, en 31 Aug. 1899 werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje
Nassau.
Toen de Heer Woudstra, tot Directeur benoemd, hertrouwde, vertrok het gezin
naar Scheveningen om daar in de nabijheid te zijn van de kinderen te Delft en te
's-Gravenhage. In de laatste plaats bevond zich toen behalve de Arts J.M.W.
Scheltema, ook de kapitein (nu majoor) der artillerie, L.J. Scheltema. Op 23 Januari
1902 werd het huis Frida, Kanaalweg 16, betrokken met den huisgenoot H. den Tex
Bondt. De eenig overgeblevene dochter Elisabeth Maria Louise was de verzorgster
harer ouders. De vader van het gezin nam steeds af in geestkracht, en juist toen de
verschijnselen een bedenkelijken vorm aannamen, werd hij 11 Mei 1904 ruim 77
jaren oud weggenomen.
Toen wij 14 Mei zijn stoffelijk overschot grafwaarts brachten op Oud-Eikenduinen,
werd daar door den Heer Attema, voorzitter der ‘Maatschappij’, een woord van
dankbare hulde gesproken, en wees Dr. Heering allen op dat hoogere geestelijke
leven, waartoe dit zegenrijke aardsche bestaan nu was ingegaan. Groot was de
deelneming. Hoevelen hadden genoten van den goeden geest in dat zoo bewogen
huiselijk leven!
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De zonen en kleinzonen stonden aan dat graf als de levende, diep getroffen bewijzen
eener ernstige en blijmoedige ouderzorg. En, wat al mannen en vrouwen, in hunne
verweesde jeugd door dezen man verzorgd en opgevoed, zegenen zijn nagedachtenis!
Moge de 73-jarige weduwe nog altijd werkzaam met de pen, bestuurd door een helder
hoofd en vroom gemoed nog tot den einde toe onder de hoede van dankbare kinderen
en hartelijke vrienden, een schoonen levensavond hebben!
Zoo schreef ik nog 6 Nov. 1905 en op 19 November volgde Mevr. de wed.
Scheltema-Tideman op 73-jarigen leeftijd haren echtgenoot in den dood. Tot het
laatste toe heeft zij gearbeid met de pen ook om de gegevens voor deze levensschets
te verzamelen, wier verschijning zij niet meer mocht zien. Zij was de ziel van het
levenswerk haars echtgenoots, en een aantrekkelijk voorbeeld hoe de vrije vroomheid
een mensch ook bij lichaamszwakte kan doen openbaren beminnelijke levenskracht.
's-G r a v e n h a g e , Nov. 1904.
B. TIDEMAN JZN.
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Levensbericht van D.C. Nijhoff.
Is het reeds meer dan drie jaren geleden, dat het graf zich sloot over D.C. Nijhoff,
het is daarom nog niet te laat om zijn beeld te schetsen. Mogelijk is het zelfs zóo
beter, nu de afstand ons den man met meer onbevangenheid doet zien, nu wij niet
meer onder den invloed zijn van zijn dikwijls meeslepende persoonlijkheid.
Dirk Christiaan Nijhoff werd op 31 Augustus 1838 te Gouda geboren. Zijn vader,
Dr. Louis Jacob, de halfbroeder van den bekenden Archivaris van Gelderland Mr.
Is. A. Nijhoff, was daar predikant. Na de gewone voorbereiding werd hij op 11
Augustus 1856 theologisch student te Leiden en begon daarmede den
ontwikkelingsgang, die zijn helder hoofd en zijn warm hart zou leiden tot allerlei
vakken van wetenschap, tot bespiegeling over godsdienst en zedelijkheid, tot
letterkundige studiën, geschiedenis en politiek.
Na zijn proponents-examen te hebben afgelegd, werd hij beroepen tot predikant
te Drimmelen (in 1863), welke plaats hij in 1870 voor Culemborg verwisselde. In
de dagen van zijn predikant-zijn schreef hij o.a. in 1870 over het Vaticaansch Concilie,
en in 1872 eene handleiding bij het godsdienstonderwijs op de Zondagscholen.
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Spoedig echter werd hij lijdend en moest gedurende eenigen tijd volstrekte rust
nemen, zoodat hij op 15 Februari 1875 ‘om redenen van voortdurende ongesteldheid’
zijn eervol emeritaat verzocht en verkreeg.
Die tijd van gedwongen rust was hem blijkbaar ten zegen; want na zijne herstelling
zou hij een werkkracht, een geestkracht ontwikkelen, die zijne vrienden verbaasd
deed staan.
Zich aan de letteren wijdend gaf hij in 1876 eene vertaling van Gladstone's De
stroomingen van het godsdienstig denken, terwijl hij reeds in 1875 was begonnen in
zijne Beroemde schrijvers uitstekende studiën te leveren over de werken van Goethe,
Kingsley, Auerbach, Wagner, Bulwer, Ouida, George Sand e.a.
In 1876, na het overlijden van Koningin Sophie, schreef hij Bij den dood onzer
vorstin. Betrekkelijk onbeteekenend, wanneer wij het nu nog eens inzien, is het
dáarom merkwaardig, wijl het ons niet alleen Nijhoff's keurigen stijl doet kennen,
maar ook het eigenaardig enthousiasme, dat hem bezielde voor wat groot was en
edel, en dat hij moest uitspreken, de geestdrift, die hem bijbleef tot in een zijner
laatste studiën, die over Willem van Haren en diens Leonidas, welke hij op het
Congres te Nijmegen in 1901 uitsprak, en die daarna in Nederland verscheen.
Aangetrokken door staathuishoudkunde en politiek gaf hij in die dagen (1877-78)
de Stemmen over staatkundige en maatschappelijke vraagstukken, een soort van
Vragen des tijds, waaraan Dr. Coronel, Dr. Godefroy, Mr. van Gilse, Mr. A. Pijnacker
Hordijk en vele anderen medewerkten. Hij zelf schreef daarin o.a.: Het zedelijk ideaal
en het politieke leven van Nederland, dat hij begint met de woorden van Royer-Collard
tot Sainte
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Beuve: ‘Vous ne vous occupez pas de politique, monsieur; je vous plains, car un jour
la politique s'occupera de vous’. Dat Nijhoff zich zelven vrij wel kende, blijkt o.a.
hieruit, dat hij in dat geschrift, van Mr. S. van Houten sprekend, zegt: ‘De ijdelheid
speelt hem geene parten; doch, zoo ik mij niet vergis, wel de hartstochtelijkheid.
Meer dan iemand begrijpen wij uit ons persoonlijk leven, wat het beteekent, een
storm van kokende en bruischende driften aan ons hooger ik te onderwerpen’.
Op dit gebied gaf hij ook, in 1878, eene vertaling van Kalle's Aanleiding tot
huiselijke en maatschappelijke welvaart.
Intusschen had hij het plan gevormd zich aan de studie der Nederlandsche letteren
te wijden, en deed in 1884 zijn doctoraal. Spoedig werd hij benoemd tot leeraar aan
de Kon. Militaire Akademie te Breda, om die plaats echter dra te verwisselen voor
het leeraarschap aan de Haagsche Hoogere Burgerschool, waar hij Dr. Jan ten Brink
opvolgde. Kort daarop, 19 Maart 1886, promoveerde hij te Utrecht op een proefschrift
Vondel's Hecuba, Gebroeders en Maria Stuart.
Was Nijhoff wat zijn algemeene kennis betrof een waardig opvolger van ten Brink
en stond hij bij dezen stellig niet achter in geestdrift, een docent als ten Brink was
hij niet. Om welke reden dan ook, maar in zijn docente-jaren was Nijhoff's leven
verre van aangenaam. Hij kon niet tegen den eigenaardigen, dikwijls goedgemeenden
humor der Hoogere Burgers en hun plagerijen prikkelden hem bovenmate. In 1892
nam hij dan ook zijn ontslag en wijdde zich opnieuw, met al het plichtgevoel hem
eigen, aan het predikambt, eerst te Vechel, in Maart 1893, later, van December 1895
af, te Meersen.
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Tijdens zijn verblijf in den Haag vond Nijhoff tijd en lust zijn twee uitgebreidste
historische boeken te bewerken. Een verblijf te Brunswijk, waar hij ijverig
archiefstudiën maakte, was aanleiding tot het schrijven van Lodewijk Ernst van
Brunswijk, de eerste ernstige poging om deze invloedrijke persoonlijkheid in een
juist licht te stellen, al was de schrijver zelf overtuigd, dat een langer verblijf te
Brunswijk menig punt uit het leven van den ‘Dikken Hertog’ nog beter had kunnen
toelichten. Daarna, in 1890, verscheen zijn Staatkundige geschiedenis van Nederland,
een werk, dat, goed ontvangen, nog veel wordt gelezen en gebruikt, en dan ook steeds
aantrekt door den vorm, waarin Nijhoff verreweg de meesten onzer historici de baas
was. In 1889 had hij zijne studie over Henriette Anna van Engeland en Karel II in
Nederland doen verschijnen.
Op het gebied der geschiedenis, bewerkte hij verder, in 1896, Miss Ruth Putnam's
Willem de Zwijger, een werk, dat, met alle de fouten en tekortkomingen welke het
werden verweten, toch nog de eenige grootere monografie over Prins Willem is, die
aan de eischen der nieuwere historiografie eenigszins voldoet. In 1898 verschenen
zijn Stadhouders en Koningen uit het Huis Oranje-Nassau, evenals zijn Het Huis
van Oranje en het protestantisme, een klein doch warm gesteld
gelegenheidsgeschriftje. Ook het huwelijk van Koningin Wilhelmina gaf hem een
studie in de pen: Prinses Wilhelmina, echtgenoote van Willem V, 1751-1820, die met
fraaie illustraties in het Gedenkboek Oranje-Nassau, Mecklenburg-Schwerin (Amst.
1901) verscheen.
Toch was het meer de politiek, in het bijzonder de democratie, die hem aantrok.
Had hij reeds in 1894 eene vertaling gegeven van Thompson's De politiek eener
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democratie. Studie over Amerikaansche staatkundige toestanden, in 1901 verscheen
zijn Democratie. Historische schetsen.
Behalve deze werken van meer blijvenden aard, schreef hij veel in Nederland, het
weekblad De Amsterdammer, De Nederlandsche Spectator en, tijdens het
redacteurschap van den heer Lamping, in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Buitendien was hij een ijverig lezer in ‘Oefening kweekt kennis’, in verschillende
Nutsdepartementen en in elke vereeniging, waar men een ernstig onderwerp degelijk
en smaakvol behandeld wenschte te zien. En velerlei waren die onderwerpen.
Onder de door hem nagelaten lezingen vind ik o.a. vrij uitvoerige studies over
Napoleon's jeugd, over Napoleon en de vrouw, over de Bornier's Mahomet, over het
samengaan der modernen met Dr. A. Kuyper op politiek en sociaal terrein, over
democratie in verband tot taal en letteren, over Juliana van Stolberg, enz. enz.
Nijhoff was een hartstochtelijk, militant man, die zijne meening steeds oprecht
uitsprak. Als vurig protestant voerde hij vinnigen strijd tegen alles wat
ultramontaansch was. Vinnigen strijd voerde hij ook over het begrip van objectiviteit
en subjectiviteit van den geschiedschrijver. Hij helde tot de subjectiviteit over, wat
geheel overeenkwam met zijn subjectief aangelegde natuur.
Toch - toen hij op 10 Februari 1902 in de rustige pastorie te Meersen het rustelooze
hoofd had neergelegd - schreef een onzer eerste historici, met wien hij altijd had
gestreden, aan Nijhoff's weduwe: ‘Het was een man van veel talent voor de beoefening
van het vak der geschiedenis en gaarne erkennen wij allen, dat hij aan onze
wetenschap werkelijk diensten heeft bewezen. Ik
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was het lang niet in alle opzichten met hem eens, maar heb steeds in hem zijn ijverige
werkzaamheid met erkentelijkheid en belangstelling gewaardeerd’.
Deze woorden vereeren den schrijver ervan en den overledene beiden.
Het is op uitdrukkelijk verlangen van Nijhoff zelven, dat zijn particulier leven hier
geheel onbesproken blijft.
Slechts wil ik vermelden - en Nijhoff zou het mij stellig toestaan -, dat, na veel
leed, er een nieuwe levenszon voor hem opging, toen hij in 1886 zich verbond met
Mejuffrouw F. Piekema, die, geheel voor en met hem levend, hem begrijpend en
leidend, hem een onovertreffelijke gade was.
Maart 1905.
P.A.M. BOELE VAN HENSBROEK.
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Levensbericht van Dr. Jan Hartog.
Als onbekenden en nogthans bekend, dat woord van den Apostel Paulus kwam mij
onwillekeurig in de gedachte, toen ik de vereerende uitnoodiging ontving, om het
Levensbericht van Dr. Jan Hartog te leveren. Maar ik keerde het om. Wèl bekend
en nogthans onbekend. Dit wil niet zeggen, dat ik Hartog persoonlijk niet kende,
maar er is meê bedoeld, dat ik hem zeer goed kende - en hoog waardeerde - als
schrijver, terwijl ik veel te weinig met hem in aanraking was geweest, om ook maar
eenigszins in staat te zijn, den mensch zóó te schetsen, dat een levensbericht ook een
levensbeeld worden kon. Van de vrienden, met wie hij in Utrecht vertrouwelijk had
verkeerd, schijnt niet één meer over en ik weet niet, of er onder zijn Doopsgezinde
ambtsbroeders nog wel iemand is, die 't niet evenzeer zou moeten zeggen: Wèl bekend
in onzen kring en toch, voor mij althans, sinds lang een vreemde. Want het is, zooals
zijn schoonzoon, Dr. G. Doyer van Cleeff te Amsterdam, heeft gezegd in een woord
‘ter gedachtenis’ in het Doopsgezinde weekblad de Zondagsbode van 2 en 9 October
1904: ‘reeds sedert vele jaren had Hartog weinig verkeer met de Doopsgezinden
buiten Utrecht’.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

55
Toen in 1872 zijn mandaat als Bestuurder der Algemeene Doopsgezinde Sociëteit
gëeindigd was, had hij geen herbenoeming gewenscht en ik geloof niet, dat hij na
dien tijd meer dan enkele vergaderingen of bijeenkomsten heeft bijgewoond, waar
zijn collega's elkander ontmoetten. Of er, behalve weinig behoefte aan aansluiting,
een bepaalde reden was voor dezen Achilles, om zich zoo terug te trekken in zijn
tent, is mij niet gebleken. Dit is zeker: in wat er in de Doopsgezinde wereld omging,
heeft hij altijd hartelijk belang gesteld; het Dissenterbloed, dat hem door de aderen
stroomde, heeft hij zich nooit geschaamd, zijn betrekking als Doopsgezind leeraar
nooit en nergens verloochend.
Wie Hartog in zijn laatste levensjaren vermoedelijk het best heeft gekend, was
ons medelid Smit Kleine, evenals hij te Doorn woonachtig, die reeds in het 8ste
nummer van den eersten jaargang van zijn Gulden Winckel (15 Aug. 1902) een zeer
waardeerend artikel, met portret, aan hem wijdde.
Naar ik gis, bepaalde de aandacht van het Bestuur onzer Maatschappij zich op mij,
omdat ik, als behoorende tot denzelfden levenskring als Hartog, geacht kon worden,
ook bekend te zijn met zijn werkzaamheid als theoloog en als Doopsgezinde.
Inderdaad, wie Hartog enkel als letterkundige, als historicus zou willen beschouwen,
omdat hij uit den aard der zaak als schrijver van eenige verdienstelijke werken over
den Patriotten-tijd het meest algemeen bekend is, die zou maar een deel van zijn
uitgebreide werkzaamheid en van zijn sterk geteekende persoonlijkheid in het licht
kunnen stellen. Van den historicus is de Doopsgezinde theoloog niet te scheiden,
gelijk hij, in wat hij als theoloog en als Doopsgezinde schreef, doorgaans in de eerste
plaats historicus is.
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Nu is echter een levensbericht voor onze Maatschappij niet de plaats, om te beproeven,
hem in zijn beteekenis als theoloog en als Doopsgezinde te doen kennen. Dat zou
elders, in tijdschriften als Geloof en Vrijheid en Doopsgezinde Bijdragen, beter
kunnen geschieden. Toch moet ik er rekening mee houden, als ik Hartog als schrijver
in zijn eigenaardigheid eenigszins recht zal doen. Maar dan zal ik ook genoodzaakt
zijn, als ik de bij de wet bepaalde ruimte niet ver overschrijden zal, de algemeen
bekende werken slechts met een enkel woord te vermelden, om, zij 't dan ook zoo
beknopt mogelijk, eenig overzicht te geven over zijn zeer talrijke, voor beperkte
kringen bestemde geschriften. Ik zet mij tot dien arbeid in het levendig besef, dat het
een gebrekkig werk zal zijn!
Jan Hartog werd 14 Aug. 1829 geboren te Westzaan.
Voor den bundel Levensberichten onzer Maatschappij, 1870/71, leverde hij het
levensbericht van zijn zwager Jacob Honig. Hij begint met een min of meer ironische
waardeering van de Zaanstreek, ‘even weinig deelende in de gunst der natuur, als in
die der menschen’. - ‘De menschen hebben er niet veel goeds van gezegd en van de
bewoners evenmin’. - ‘Het was een volk op zich zelf, dus ging de sprake, stijf en
vervelend, zonder eenigen prijs te stellen op wetenschap, letteren en kunst, de
verpersoonlijking van het nuchterste proza, dat zich alleen bij de olie verloochende.’
Enz. Hartog stelt hier tegenover, de beteekenis van de Zaanstreek voor de geschiedenis
van ons volk, ook van zijn energie, zijn handel, zijn nijverheid, zooals Honig er van
getuigd had in zijn geschriften. Hartog was ook ‘een Zaankanter’ en Smit Kleine
heeft er op gewezen, hoeveel er in zijn
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karakter lag van de kracht, maar ook van de stroefheid, die geacht worden tot de
eigenaardigheden van de stoere mannen van de Zaan te behooren.
Door geboorte en opvoeding een Zaankanter - want Westzaan wordt tot den
Zaankant gerekend, al ligt het dorp niet aan de Zaan - was hij 't echter niet door
afstamming. Wèl was hij een volbloed Noord-Hollander. Zijn vader, Jacob Hartog,
was afkomstig uit de Beemster, zijn moeder, Cornelia Bek, uit de Rijp. Volbloed
Doopsgezind was hij van beide zijden. In het geslacht zijns vaders was, althans sedert
1734, het leeraarsambt als erfelijk geweest. Jacob Hartog behoorde tot de
zoogenaamde ‘ongestudeerde’ predikanten, d.i., hij had, gelijk velen zijner
tijdgenooten, geen academische opleiding genoten. Maar bij oudere leeraars kon
degelijke en praktische kennis worden opgedaan. Hij had acht jaar onderwijs gehad
van Ds. Persijn in de Rijp en werd in Sept. 1828, na voldoend examen en gunstig
beoordeelde proefpreek, tot proponent bij de A.D.S. aangesteld. Spoedig kreeg hij
een beroep naar de gemeente te Westzaan op het Noord, waar hij tot 1876 een zeer
geacht leeraar was.
Aangezien niet ieder gerekend kan worden, voldoende op de hoogte te zijn van
Doopsgezinde toestanden en eigenaardigheden, met name in de Zaanstreek, zij mij
eenige uitweiding vergund. Zij kan dienen, om een en ander uit Hartogs leven beter
te begrijpen en tevens de herinnering te bewaren aan dingen, die nu grootendeels
voorbij zijn.
Behalve de Doopsgezinde gemeente op het Noord, was (en is er nog) te Westzaan
een gemeente op het Zuid. De eerste heette van ouds de Waterlandsche, de andere
de Friesche gemeente. Die oude, nu nagenoeg vergeten en alleen in officieele taal
soms nog gebruikte namen,
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wijzen, evenals die van Vlamingen, Hoogduitschen e.d., op oorspronkelijk verschil
van landaard. Later duidden zij verschil van opvatting aan, vooral - niet alleen omtrent de meerdere of mindere gestrengheid in de toepassing van den ban - de
uitsluiting uit de gemeente om wat in strijd scheen met het ideaal: een reine
Godsgemeente te zijn - en van de mijding - het al of niet afbreken van maatschappelijk,
en zelfs huiselijk, verkeer met de buiten geslotenen. In het begin der 19de eeuw
bestond dit verschil niet meer. Maar de twee gemeenten te Westzaan bleven nevens
elkander voortbestaan, gelijk er nog te Zaandam twee gemeenten zijn, die van de
West- en van de Oost-zijde, (Friezen en Waterlanders) en tot voor weinig jaren ook
te Wormerveer twee gemeenten waren, op 't Zuid en op 't Noord. Dogmatisch verschil
was er niet. Leeraars en leden van beide gemeenten gingen vriendschappelijk met
elkander om. Maar de Zaansche Doopsgezinden waren sterk gehecht aan de kerk,
waartoe zij door hun doop behoorden. Een lid van Westzaan N., b.v., die naar
Zaandam O. was verhuisd, zou geregeld in zijn eigene gemeente ter kerke gaan, al
moest hij een langen omweg maken en daarop twee andere ‘vermaningen’, zooals
vanouds de Doopsgezinde kerken heetten, voorbijgaan. En mij is een geval bekend
- nu een halve eeuw geleden - van een bejaarde vrouw uit de gemeente van
Wormerveer N., die verklaarde ‘liever soep van zich te laten koken’, dan te gaan in
de vermaning van Wormerveer Z., waar haar eigen, toch zeer geliefde, leeraar een
beurt vervulde. Stijf waren die oude Zaansche Mennisten, maar hun gehechtheid aan
‘hun kerk’ mag toch wel hebben samengehangen met hun dankbaarheid voor wat zij
er plachten te vinden voor hun hart en leven. En wat warme belangstelling
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in het kerkelijk - ook wel in het godsdienstig - leven hunner gemeenten er in die
Zaansche zakenmannen was, is aardig verteld door een oud-Zaankanter, Ds. Cardinaal
te Almelo, in de Doopsgezinde Bijdragen 1878: Wat er voor 50 jaren in de Pool
alzoo verhandeld werd.1
In dien eigenaardigen kring, veel meer dan tegenwoordig ‘een wereldje op zich
zelf,’ groeide de jonge Hartog op, zonder veel in aanraking te komen met wat daar
buiten lag. Op de dorpsschool van meester de Wijn, die hij tot zijn 12de jaar bezocht,
mag hij wat met andere jongens hebben omgegaan, maar 't verkeer met kameraden
op een gymnasium, te Amsterdam b.v., heeft hij niet gekend. Van den Hervormden
predikant te Westzaan, Ds. J. van der Lee, ontving hij privaat-onderwijs in Fransch
en Duitsch, Latijn en Grieksch. 't Moet degelijk onderwijs zijn geweest. Dr. W.
Doorenbos te Zaandam, die hem nog een jaar in Grieksch privaatles gaf, vond aan
zijn Latijn ‘niets meer te doen’. Ook had hij voor zijn meer algemeene ontwikkeling
veel te danken aan den geleerden en smaakvollen Chr. Sepp, destijds leeraar te
Westzaan Z., die in de pastorie op 't Noord een huisvriend was.
Goed toegerust, behalve in Mathesis - hij was de eenige niet, die later ‘nog wel
wat mocht inhalen’ - deed hij in Augustus 1847 het beruchte Staats-examen te Zwolle,
door de Génestet vereeuwigd, dat hem den toegang opende tot het Amsterdamsche
Atheneum. Om als kweekeling der A.D.S. te worden aangenomen, was nog een
examen

1

De Pool was het welbekende koffiehuis op het Damrak, over de Korenbeurs, het vaste
rendez-vous der Noord-Hollandsche kooplieden op de marktdagen, waar op gezette tijden
ook de graanhandelaars uit andere provinciën zich lieten vinden. Er waren veel Doopsgezinden
onder.
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noodig, waarbij echter rekening gehouden werd met het op het Staats-examen behaalde
Diploma.
Nu ging in September 1847 een nieuwe wereld, de Studentenwereld, voor den nog
wel wat ‘groenen’ jongeling open. Omtrent de plaats, die hij daar innam, is mij weinig
ter oore gekomen.1
Na de gewone letterkundige studiën in 1849 tot de theologische lessen bevorderd,
kwam hij onder de leiding van Prof. S. Muller en Prof. J. van Gilse, van wie de laatste
den in Maart van dat jaar overleden Hoogleeraar W. Cnoop Koopmans had opgevolgd.
Van hun onderwijs geeft Hartog een schets in 't artikel: Uit de Doopsgezinde
Broederschap (Geloof en Vrijheid 1896). Naar 't getuigenis van nog overgebleven
tijdgenooten heeft hij goed en vlug gewerkt. Uit de Verslagen wegens den Staat der
A.D.S. in Holland bleek mij, dat hij 't met de onderwerpen van zijn studentenpreeken
en verplichte ‘dissertaties’ niet licht opnam. In Sept. 1852 werd hij tot Proponent
aangesteld. Dat daarbij moeielijkheden rezen is in den Gulden Winckel wereldkundig
gemaakt. Wij komen er later op terug.
Op een beroep had hij niet lang te wachten. Den 6den Febr. 1853 deed hij zijn
intrede als leeraar der gemeente te Joure2 na op 20 Jan. gehuwd te zijn met Mej.
Guurtje Honig van Zaandijk, die hem overleefde. Uit dit gelukkig huwelijk werden
zes kinderen geboren. Vier er van, twee zoons en twee dochters, zijn gehuwd. Een
dochter, Catharina, bleef de trouwe hulpe van haar ouders in ouderdom en krankheid.

1

2

Er was destijds nog geen ‘Amsterdamsch Studentencorps’. De Doopsgezinden, Remonstranten
en Lutherschen hadden afzonderlijke Senaten. In dien der Doopsgezinden kreeg Hartog
zitting.
Abusievelijk noemt hem de Amst. Studenten Almanak voor 1853 ‘leeraar te Graftdijk’, waar
hij ook beroepen was.
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In Friesland bleef hij niet lang. Reeds in Juni 1854 verbond hij zich aan de gemeente
te Zaandam O.-zijde, als opvolger van zijn vriend Sepp, die naar Leiden vertrokken
was. Aan de Zaan, waar hij weer als te huis was, arbeidde hij tot het laatst van 1861.
Op 15 Dec. van dat jaar begon zijn werkzaamheid te Utrecht, waar hij de gemeente
diende tot 2 Sept. 1894, toen hij zijn eervol Emeritaat verkreeg. Nog tien jaar genoot
hij een bezige rust te Doorn, op 't laatst onder de zware beproeving van verzwakte
gezondheid en afnemend gezichtsvermogen, met Christelijke berusting gedragen.
Den 2den Sept. 1904 kwam, nog onverwacht, het einde, met ongeschokt geloof verbeid.
De Academiestad heeft hem veel gegeven. Voor zijn degelijke preeken vond hij
er een ontwikkeld en belangstellend gehoor, waaronder Professoren en studenten
zich geregeld lieten vinden. Dr. J. Th. de Visser, thans predikant te Amsterdam en
lid der 2de Kamer van de St.-Gen., vertelde mij, dat hij als student menigmaal bij
Hartog ter kerke ging. ‘Hij preekte zoo goed’. Ds. Schuller tot Peursem, insgelijks
te Amsterdam, deelde mij mede, dat hij in zijn studententijd veel aan Hartog had te
danken gehad op vaste avondjes, met een paar anderen op diens studeerkamer
doorgebracht. Dr. Doyer van Cleeff, in der tijd zijn leerling, roemde in de
Zondagsbode zijn opwekkend catechetisch onderwijs. Ook in zijn gemeente ontbrak
't hem aan bewijzen van waardeering niet, getuige o.a. het zilveren beeld op marmeren
voetstuk, hem bij de herdenking van zijn 25-jarige ambtsvervulling te Utrecht
aangeboden.
Maar niet het minst in den omgang met Hooggeleerden, als J.A.C. Rovers, Brill,
Doedes, Beets, Van Oosterzee, E.H. Lazonder, Cramer e.a. genoot hij, wat
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hij voor verstand en hart begeeren kon. Geen wonder, dat hij weinig behoefte had,
zich buiten zulk een uitgelezen kring te bewegen! Misschien vergat hij wel wat veel,
dat, zoo hij daar buiten niet veel meende te kunnen ontvangen, er toch wel waren,
die niet enkel van zijn geschriften, maar ook van zijn persoonlijkheid wel wat hadden
willen profiteeren. Nu hoorde de Broederschap zijn sententiën als uit een wolk, die
zijn majesteit omhulde.
Van meer dan ééne zijde ontving hij de bewijzen, dat zijn verdiensten werden
erkend. In 1863 werd hij lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, in 1868
van het Historisch Genootschap aldaar, in 1870 van onze Maatschappij. In 1872
werd hij door 't Prov. Utr. Gen. met goud bekroond; op 25 Januari 1878 werd hem
door den Senaat der Rijks Universiteit te Utrecht met algemeene stemmen de titel
van Doctor in de Godgeleerdheid honoris causa toegekend. Het briefje, waarin de
Acad. Rector Nicolaas Beets hem uit de Senaatskamer gelukwenschte, is in den
Gulden Winckel gereproduceerd.
Hartog was een zeer vruchtbaar schrijver. Heel wat letters zijn uit zijn vlugge pen
gevloeid. Behalve eenige vertalingen van niet geringen omvang, leverde hij eenige
boeken en een belangrijk aantal tijdschrift-artikelen van allerlei aard. Voor zoover
ik het niet in mijn bezit had, werd mij nagenoeg alles wat hij, blijkens een zoo goed
als volledige lijst van zijne hand, geschreven had, grootendeels namens de weduwe
verstrekt. Overdrukken e.d. zijn zorgvuldig bijeen verzameld, zoodat ik met dank
voor deze hulp kon kennis nemen van een eerbiedwaardige geestelijke werkzaamheid.
Veel had ik van Hartog reeds in den loop veler jaren gelezen, maar ik heb mij
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geenszins beklaagd, dat ik, het zij dan bij vernieuwing, hetzij voor 't eerst, die rijke
schriftelijke nalatenschap onder de oogen kreeg. Daar spreekt uit alles een man uit
één stuk, die met groote nauwgezetheid en stalen ijver veel had na- en opgespoord,
die met merkwaardige scherpzinnigheid had getoetst en geschift, wat hij gevonden
had, die de vruchten van zijn wetenschap en van zijn nadenken openbaar maakte in
een eenvoudigen, helderen, kernachtigen stijl, vaak met humor gekruid - die
onvermoeid heeft gestreden voor wat hij als waar had erkend, forsch menigmaal,
scherp niet zelden, nooit onedel of oneerlijk - een man van overtuiging, niet altijd
beminnelijk, maar altijd achtingwaardig. Men kan 't niet met hem eens zijn, maar
alleen partijdigheid kan minachten wat hij zegt. Hij kon mistasten, maar op een
opzettelijke onwaarheid, op het bewust verdraaien van de woorden of denkbeelden
van wie hij bestreed, heb ik hem nooit betrapt. Ook ontbrak hem niet de gave der
oprechte waardeering van wie met hem in gevoelen verschilden, wanneer hij de taal
van ernst en van hartelijke vroomheid hoorde.
Een man uit één stuk. - Met een enkel woord vermeldde ik reeds, dat er bij zijn
proponentsexamen moeielijkheden rezen. Ik zou er niet aan gedacht hebben, hier te
spreken van iets, dat voor ruim een halve eeuw in besloten kring voorviel en op zich
zelf volstrekt niet belangrijk is, wanneer het niet in den Gulden Winckel ter kennisse
van het groote publiek was gebracht, wanneer ik daaruit niet had meenen te zien, dat
het geval in den loop des tijds wel wat al te groote verhoudingen had aangenomen
en wanneer ik niet had vermoed, dat een traditie bezig was, zich te vormen. Hartog
zelf had het vermeld in een interessant, maar meer voor ‘de
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familie’ bestemd, artikel in Geloof en Vrijheid (1896): Uit de Broederschap der
Doopsgezinden (Herinneringen en uitzichten). 't Komt in hoofdzaak hierop neer. Bij
de beoordeeling of iemand voor de Evangeliebediening geschikt is, wordt volgens
de wet der A.D.S. ook in aanmerking genomen, de ‘dissertatie’, vóór het
proponentsexamen in te leveren. Die van Hartog handelde over de Messiaansche
voorspellingen in het O.T. Daarin had hij gevoelens uitgesproken, in strijd met de
destijds (1852) nagenoeg algemeen geldende meening. ‘Hij was beschuldigd van
onrechtzinnigheid in de Kerkleer der Doopsgezinde Societeit’, aldus Smit Kleine.
Juister schijnt mij: ‘hij was naar het oordeel van vele Bestuurders te liberaal’. ‘Zoo
gebeurde 't - schrijft hij zelf - dat in den raad der Bestuurders in allen ernst werd
voorgesteld, om mij, van wege mijn afwijkende gevoelens, niet tot den predikdienst
toe te laten’. Dat dit ‘in ernst werd voorgesteld’, neem ik aan. Toen ik in hetzelfde
jaar 1852 student werd, hoorde ik er ook zoo over spreken. In het officieële Verslag
wegens den staat der A.D.S. is wel tusschen de regels te lezen, dat er ‘bedenkingen’
waren, maar van zoo ernstige bezwaren blijkt daaruit niet. Nu is officieele waarheid
en de waarheid lang niet altijd hetzelfde. ‘Ik zou wel eens willen weten, hoe de
toenmalige Secretaris van het Societeitsbestuur het een en ander heeft geboekstaafd’.
zegt Hartog. Hij is het sedert te weten gekomen. Onder zijn papieren, te mijner
beschikking gesteld, vond ik een extract uit de Notulen der Vergadering en ik acht
het geen onbescheidenheid, na zooveel jaren mede te deelen: ‘dat er vooral bezwaar
werd gemaakt tegen de oppervlakkigheid, waarmede een onderwerp van die
uitgebreidheid behandeld is, waardoor H. gekomen is tot resultaten, in strijd met de
doorgaande
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Christelijke overtuiging. Hij zou worden opgewekt, om zoowel het onderwerp aan
een vernieuwd onderzoek te onderwerpen, als in 't algemeen tot voorzichtigheid in
het uitspreken van gevoelens, die afwijken van den inhoud des Christelijken geloofs’.
De Notulenstijl is niet onberispelijk, maar de raad was goed. 't Klinkt wel wat
anders dan 't: ‘herzien of herroepen’, zooals 't in den Gulden Winckel heet.
‘Onderzoek, maar doe het nauwgezet, en wees voorzichtig in het openbaar maken
van uw resultaten, om niet te kwetsen wat anderen heilig en dierbaar is’.
Naar ik meen, heeft Hartog zich in zijn geschriften aan dien raad gehouden.
In zijn artikel erkent hij, dat hij 't nog al kras had gezegd ‘zooals het meer met
jonge menschen gaat’ en eenige dingen over het hoofd had gezien. ‘Ik was trouwens
nog maar een eerstbeginnend theoloogje’.
Dat Hartog deze oude geschiedenis uit 1852 in 1896 nog eens heeft opgehaald,
was, om te doen zien, hoe de tijdgeest in de Doopsgezinde wereld veranderd was.
Hij, die in der tijd als ‘zeer geavanceerd’ werd beschouwd, hoorde ‘weinige jaren
daarna uit den mond van een diaken te Amsterdam, dat deze hem had hooren
beschrijven als den meest orthodoxen predikant onder de Doopsgezinden, maar ....
't was hem nogal meegevallen. Hoe gelukkig voor hem en voor mij!’
't Is dus iets minder sterk dan 't in den Gulden Winckel is uitgedrukt: ‘hij heeft
altijd gegolden als de meest orthodoxe predikant dier gezindte’.
Daargelaten nu, dat Hartog zich zelven nooit ‘orthodox’ zou hebben genoemd,
omdat hij dat woord alleen kon laten gelden in betrekking tot een of andere bepaalde
kerkleer, - daargelaten ook, dat het op zich zelf niet
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vreemd is en ook niet afkeurenswaardig, als iemand, mits uit overtuiging, van inzicht
verandert en een modern student later een streng Calvinist wordt, of omgekeerd, hij
wil doen uitkomen, dat hij zelf niet veranderd was. In hoofdzaak was hij dezelfde
gebleven, een ‘liberaal’ theoloog, beslist voorstander van de richting, die sedert ‘de
Evangelische’ is genoemd, wier leuze is uitgedrukt in den naam van haar orgaan:
Geloof en Vrijheid.
Een ‘middenman’ was hij, maar niet een van wien de Génestet zou gezegd hebben:
‘wat heb je er an?’ ‘Als Evangelieprediker en als godgeleerde man van naar rechts
en links scherp afgebakende overtuigingen en zeker al zeer weinig plooibaar’, noemt
hem Prof. S. Cramer in een warm woord ter waardeering in de Doopsgezinde
Bijdragen 1904. Hartog heeft altijd gestreden voor de rechten der gematigd liberale
theologie. ‘Zulk een theologie is er altijd geweest, - zegt hij reeds in een aankondiging
van een serie geschriften, die onder den titel Geloof en Wetenschap uitkwamen
(Godgeleerde Bijdragen 1860) - te midden van allerlei woelingen op Godsdienstig
gebied. Veel heeft zij moeten lijden en moest de beschuldiging hooren van
ongeloovigheid en onwetenschappelijkheid, maar zij vervolgde haren weg, terwijl
zij haar voordeel deed met het goede, dat zij èn bij de orthodoxen èn bij de liberalen
vond’. In dien geest heeft hij voortdurend gesproken. Hij wilde zich zelven en zijn
geestverwanten niet laten verdringen en negeeren, door wie alleen aan uitersten recht
van bestaan toekennen. Veel schijnt het hem en anderen, die 't met hem deden, niet
gebaat te hebben. 't Verdringen van de gematigde ‘middenpartij’, 't negeeren van de
nuances, is nog steeds in vollen gang. Maar liet hij den strijd niet rusten tegen een
confessionalisme, dat de Protestantsche vrijheid prijs
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gaf, en tegen een modernisme, dat voor wat wetenschap geacht werd, het geloof
verloor, ‘waar hij - zooals Cramer zegt - in modernen positieve vroomheid zag, heeft
hij die niet alleen gewaardeerd, maar ze ook in geschrifte warm begroet’, terwijl hij
met mannen als Van Oosterzee, Doedes, Beets, in menig opzicht hartelijk
sympathiseerde. In engeren zin vond hij, om nu alleen Utrechtsche Hoogleeraren te
noemen, in B. ter Haar en E.H. Lazonder het meest zijn eigenlijke geestverwanten.
Den eersten heeft hij als zoodanig begroet in een verslag omtrent diens
gedachtenisrede bij zijn 40-jarige Evangeliedienst (Geloof en Vrijheid 1870), den
laatsten wijdde hij in dat tijdschrift (1886) een welsprekend In Memoriam.
Komen wij nu tot een overzicht van Hartogs geschriften, dan hebben wij in de eerste
plaats te vermelden zijn kapitale Geschiedenis van de Predikkunde en van de
Evangelieprediking in de Protestantsche Kerk van Nederland, opgedragen aan zijn
hooggeschatten leermeester in de homiletiek, Prof. Dr. S. Muller. Het werk verscheen
in 1861, het jaar waarin hij naar Utrecht vertrok, maar 't is natuurlijk de vrucht zijner
studiën tijdens zijn verblijf te Zaandam. In dien tijd was hij reeds als schrijver
opgetreden. Enkele opstellen van stichtelijken aard waren geplaatst in De Christelijke
Huisvriend, onder redactie van Chr. Sepp, en in Het Christelijk Album, onder redactie
van W.C. Mauve, waarvan ik slechts een paar onder do oogen heb gehad en die ik,
evenals wat hij later van dien aard in Utrecht leverde, alleen om de wille der
volledigheid noemen kan. Meer in verband met zijn hoofdwerk in die dagen waren
de beoordeelingen van preeken, die hij stelde voor de Godgeleerde Bijdragen, mede
onder
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Sepps redactie. In die voor 1860 vinden wij een recensie van een preek van Prof.
J.H. Scholten, over Marc. IV: 26-29. ‘De Hoogleeraar heeft, naar mij voorkomt, bij
den aanvang zijner Academie-beurten sommige eigenaardigheden zijner Dogmatiek
willen bespreken en nog eens ontwikkelen. Daarom heeft hij in de Gelijkenis
eigenaardigheden gevonden, die er eerst in gelegd moesten worden’, is zijn bedenking
op de preek, waarvoor hij voor 't overige veel lof heeft.
In hetzelfde jaar recenseerde hij een jaargang van de Leerredenen tot bevordering
van Evangelische kennis en Christelijk leven (de zoogenaamde ‘groene preeken’). 't
Komt reeds hierin uit, hoe hij ‘geloof en leven, kennis en godzaligheid niet gescheiden
wil hebben’, als een preek goed zal zijn, terwijl hij krachtig aandringt op goed gebruik
van den tekst. In 1861 beoordeelde hij den preekbundel van Prof. S. Hoekstra: De
Zoon des Menschen de Heiland der Wereld. Hij roemt de scherpzinnigheid, ook met
het oog op ‘de nieuwe denkwijze, die Hoekstra wil uiteenzetten’, maar hij miste ‘'t
preciese’ wel wat veel. Vrijheid van spreken erkende hij als 't onvervreemdbaar recht
van iederen Christen. ‘Maar wat baat het spreken, als men wordt misverstaan? Nieuwe
denkbeelden vragen nieuwe vormen.’
In deze recensies werden reeds openbaar ‘Hartogs homiletische inzichten en
beginselen’, waarom Prof. J.J. Prins in een beoordeeling van zijn Geschiedenis der
Predikkunde (Godgel. Bijdr. 1862) dat werk ‘dubbel lofwaardig’ noemt - ‘een werk,
had zijn beoordeelaar gezegd, waarnaar reeds velen lang reikhalzend hadden uitgezien,
lofwaardig om de stalen vlijt’.
Ik moet de verzoeking weerstaan, om ook maar eenigszins in bijzonderheden te
treden omtrent dit veelomvat-
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tend boek van 463 bladzijden, behalve 't register. Er waren aanmerkingen op te
maken, natuurlijk. Maar ‘een geschiedenis der predikkunde in ons vaderland ontbreekt
ten eene male’, zegt Hartog. 't Was ‘een eerste poging, die hij beproefde, overtuigd
dat zijn arbeid gebrekkig zou zijn, maar in de hoop, dat anderen 't verbeteren zouden’.
't Is goed, dat hij niet heeft gewacht, tot ‘meerbevoegden’ de hand aan 't werk sloegen,
maar alvast gegeven wat hij had - en dat was niet weinig.
Van ‘stalen vlijt’ sprak Dr. Prins. 't Was inderdaad een werk van eerbiedwaardige
studie. Hoeveel preeken en preekbundels, hoeveel redevoeringen en beschouwingen
over predikkunde, gedurende een drietal eeuwen in 't licht verschenen, moesten
worden opgespoord, verzameld, gelezen, beoordeeld, om het meest kenmerkende te
doen uitkomen! Met wat scherpzinnigheid werd aangewezen, wat het eigenaardige
was in verschillende preekmethoden, wat daarin goed en gebrekkig was, gebrekkig
ook in de toepassing van op zich zelf goede beginselen, en welke gevaren aan iedere
methode verbonden waren! De beginselen, waarvan hij bij zijn oordeel uitgaat, zou
ik gaarne met Dr. Prins ‘lofwaardig’ noemen; zij schijnen mij althans door en door
gezond. Hij wil den prediker volstrekt niet gebonden hebben aan willekeurige
schoolsche regelen, maar aan de eenvoudige eischen van logica en gezond verstand.
Alles, inhoud en vorm, verklaring en toepassing, moet dienstbaar zijn aan den opbouw
der gemeente in Christelijke kennis en Christelijk leven. Naar deze beginselen worden
tal van preeken getoetst en tal van proeven, zoowel ter navolging als ter waarschuwing
vooral, worden medegedeeld. 't Is een boek vol wijsheid, vaak met fijnen humor
uitgesproken, wel waard door predikanten en studenten in de theologie te worden
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gekend en ter harte genomen. Maar niet door hen alleen. Te weten, wat en hoe er in
onderscheidene tijdperken door Nederduitsch- en Waalsch-Hervormden, door
Lutherschen, Remonstranten en Doopsgezinden, gepreekt werd, is een kostelijke
bijdrage tot de kennis van het godsdienstig en zedelijk, huiselijk en maatschappelijk
leven van ons voorgeslacht. Immers, hebben die preeken zeer zeker den tijdgeest
helpen vormen, wederkeerig stonden zij even zeker onder den machtigen invloed
daarvan.
In 1887 verscheen een 2de, vermeerderde en verbeterde druk van de Geschiedenis
der Predikkunde. Uit den titel is weggelaten en van de Evangelieprediking. Hartog
had ingezien, gelijk Prins reeds had opgemerkt, ‘zulk een geschiedenis was er volstrekt
niet in te vinden’. Afzonderlijk had hij haar behandeld in het 2de deel van de
Geschiedenis der Chr. Kerk in Nederland in tafereelen (onder redactie van B. ter
Haar en W. Moll) 1869. Hij had het gedaan zeer beknopt, maar zooals alleen een die
zijn onderwerp meester is, 't vermag. In een tweede stuk handelt hij over de Waalsche
predikanten ‘die zich vrij hielden van menig gebrek, jaren lang hier algemeen’. Meer
bepaald spreekt hij over de beroemde redenaars, J. Saurin, S.F.J. Rau, J. Teissèdre
l'Ange en Ath. Coquerel, met waardeering van het goede, met aanwijzing ook van
't minder goede in hun kanselwerk.
De 2de druk van de Geschiedenis der Predikkunde is ‘vermeerderd en verbeterd’.
Een kort overzicht van den arbeid zijner tijdgenooten in die 25 jaren is er bijgevoegd,
waarbij aan Van Oosterzee het leeuwendeel is toegewezen. Ook heeft hij winste
gedaan ‘met de terechtwijzingen, die hij van deze en gene mocht ontvangen’, niet
minder met wat hij zelf in dien tijd nog had gevonden. Zoo was er in 't kort in
opgenomen, wat hij uitvoeriger behandeld
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had in een drietal opstellen in de Godgeleerde Bijdragen 1867, 1869 en 1870.
In het eerste had hij gesproken over Een merkwaardig boek uit het midden der
17de eeuw. 't Is een boek, in 1662 gedrukt, met een langen titel: L'interest de l'Eglise
enz. De onbekende schrijver, blijkbaar een welingelicht en invloedrijk lid der
Waalsche gemeente, pleit daarin voor een betere opleiding van predikanten. De
gebreken van de Kerk in die dagen worden met helderheid, moed en vroomheid in
het licht gesteld, al is 't misschien wat donker gekleurd, met name in zijn oordeel
over het in 1592 gestichte Statencollege. Hij wenscht een Seminarie, dat echter geen
kloosterschool worden mag.
Het tweede artikel Een miskend man is een eerherstel van Jac. Borstius, ook door
Hartog miskend, zooals hij zegt, toen hij in zijn Geschiedenis enz. alleen en niet
zonder ironie de bekende ‘predicatie over 't lange hayr’ had vermeld. Nader onderzoek
had hem geleerd, dat Borstius inderdaad een zeer welsprekend en uitnemend praktisch
prediker was, gelijk hij aantoont door proeven uit preeken over de geldgierigheid en
over de geveinsdheid. Ondanks het platte en gezochte, ‘vond deze man den weg tot
de conscientiën der menschen’. Na de lezing ervan dacht ik: wat zou Borstius een
voortreffelijk Spectator zijn geweest!
Het derde opstel handelt over Een weinig bekende Homiletiek. Het kleine boekje
was inderdaad alleen bekend aan Prof. J. Tideman, die 't in eigendom had. De titel
is: Desiderii Nedlasii Concionator, Utrecht 1655. 't Is een der oudste homiletische
geschriften, kort en krachtig, dat een gezonde methode aanbeveelt. 't Beantwoordt
drie vragen: 1o wie moet een predikatie houden? 2o hoe moet zij worden
samengesteld? 3o hoe moet zij voorgedragen worden? - Behalve dat bij 1o
gewaarschuwd wordt tegen
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't preeken door al te jonge menschen, wordt ook, verrassend, de dwaling afgewezen,
die in zijn tijd vrouwen tot den kansel wilde toelaten. Bij 2o bestrijdt hij o.a. 't gebruik
van vertelsels en van namen, die de gemeente niet kent. Bij 3o verzet hij zich o.a.
tegen oratorie en bloemetjes en tegen een theatrale voordracht. De zegenbede moet
worden uitgesproken met de eigen woorden der Schrift. - 't Is soms, of Nedlasius
een tijdgenoot van ons was.
Wie was Nedlasius? In denzelfden jaargang 1870 deelt Hartog mede, hoe hem na
lang zoeken gebleken was, dat het boekje van 1655 de schets is van een in 1677
verschenen uitvoeriger werk: Concionator Sacer, van den destijds vermaarden
Haagschen predikant Guilelmus Saldenius.
Ik vermeld nog een tweetal recensies van preekbundels in de Godgel. Bijdr. 1862,
beiden getuigende van Hartogs rijke kennis op homiletisch gebied. 't Zijn de
beoordeelingen van Zaalbergs Beelden en roepstemmen en van Muurlings
Geloofsversterking. In de laatste waardeert hij hoog ‘de bezadigdheid,
zachtmoedigheid, Christelijke vriendelijkheid, tegenover den heftigen toon in vele
preeken, vooral verblijdend in een Hoogleeraar, aan wien de opleiding van zoovele
aanstaande predikanten is toevertrouwd’. In de Godgel. Bijdr. 1864 bespreekt hij,
onder den titel Eene verdediging van de nieuwe preekmethode, de Christelijke
toespraken van E.P.J. Jorissen. Een preek zonder tekst acht hij geenszins volstrekt
verwerpelijk, in elk geval beter, dan een preek, waarin de tekst niet behandeld wordt.
Maar hij is overtuigd, dat bij het niet gebruiken van een tekst niets gewonnen, veel
verloren wordt.
In al deze beoordeelingen is Hartog ernstig en bereid
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te prijzen, wat hij prijzen mag, - soms meer dan ik verwacht had. Maar onverbiddelijk
is zijn ironie tegenover het allegoriseeren - tenzij dan, natuurlijk, als dit door den
tekst zelven geëischt wordt.
In een, bij uitzondering niet onderteekend, artikel J. Saurin over J.W. Felix (Godgel.
Bijdr. 1866) vertelt hij, hoe de beroemde Saurin in de eerste helft der 18de eeuw in
een zijner brieven gesproken had van een Utrechtsch predikant, die zeven preeken
gehouden had over den verborgen zin van de voorwerpen in den tabernakel en nog
twee over dien der snuiters. Die Utrechtsche predikant, zegt Hartog, was ‘een schaduw
der toekomende dingen’. Een eeuw later had een ander Utrechtsch predikant een
boekje uitgegeven onder den titel: Christus en zijn Kerk in de schaduwen van het
O.T., praktische bijbeloefeningen. Ik geloof, dat dit ‘praktische’ Hartog wat ondeugend
gemaakt had.
Een dergelijk ironisch verslag gaf hij in Geloof en Vrijheid 1870 onder den titel
De allegoriën van Ds. Hartoghius, waarin hij twee zijner naamgenooten onder handen
neemt.
Met dit jaar 1870 was het tijdperk, waarin hij preeken beoordeelde, ten einde.
Alleen in Geloof en Vrijheid 1884 sprak hij nog eens zijn homiletische inzichten uit,
naar aanleiding van de door hem zeer geprezen Homiletische gedachten van H.C.
Voorhoeve.
Zelf heeft hij geen ‘bundel preeken’ gegeven. Wel kwamen in verschillende jaren
ongeveer twintig preeken in het licht, meestal ‘niet in den handel’. Voor een goed
deel zijn 't gelegenheidspreeken. 't Zijn degelijke stukken, waarin hij toont, aan zijn
homiletische beginselen niet ontrouw te zijn geweest.
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Ik meende wat uitvoeriger te moeten zijn in de aanwijzing van de verspreide en niet
altijd gemakkelijk toegankelijke geschriften, die Hartog als homileet kunnen doen
kennen. De ‘predikkunde’ lag hem na aan het hart. Inderdaad, als er week op week,
jaar op jaar, alom in den lande gepreekt wordt en de preek voor zooveel duizenden
een der voornaamste middelen is tot vermeerdering van Christelijke kennis en tot
bevordering van Christelijk leven, dan is 't van het grootste belang, dat er goed
gepreekt worde!
Over Hartog als theoloog kan ik kort zijn. Verreweg het meeste, dat hij als zoodanig
leverde, is opgenomen in het tijdschrift Geloof en Vrijheid, dat te zijnen huize met
eenige vrienden en geestverwanten werd opgericht1 en van 1867 tot nu toe geregeld
is voortgezet. Tot 1886 was hij een der redacteuren en der ijverige medewerkers.
Zijn bijdragen zijn voor een groot deel van historischen aard. Wij komen er nog op
terug. Van die over godgeleerde, of althans godsdienstige onderwerpen verslag te
geven, zou veel te veel plaats eischen en 't heeft weinig nut, alleen de titels op te
geven. Belangstellenden kunnen die gemakkelijk vinden in den jaargang 1889.
Later gaf hij nog: Iets over de liberale theologie hier te lande in de eerste helft
der vorige eeuw (1895) en 't reeds genoemde: Uit de Broederschap der Doopsgezinden
(1896). In al deze stukken, deels zelfstandige studiën, deels uitvoerige referaten,
evenals in zijn aandeel in de rubriek Verschijnselen des tijds, treedt hij ernstig en
beslist op, soms ontstemd, omdat zijn geestverwanten

1

Toen de Godgel. Bijdr. van redactie veranderden. Sepp had die Nov. 1866 neergelegd ‘nu
de richtingen partijen werden’.
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door de forscher gekleurde partijen van rechts en links werden genegeerd, zoo zij al
niet min of meer hooghartig werden ter zijde gezet, soms wat knorrig, omdat zoo
velen, die het toch met hen eens waren, hen ‘alleen lieten dienen’ maar onvermoeid
strijdend voor geloof en vrijheid beiden en tegen Opzoomers: het geloof door de
vrijheid, de leuze handhavend: de vrijheid door het geloof. (1874)1.
Voor dat zijn tijdschrift nog was opgericht, had hij in de Godgel. Bijdr. 1865 een
beschouwing geplaatst van Schenkels Characterbild Jesu. De slotsom is: ‘Hij
(Schenkel) heeft een beeld gemaakt, waaraan het leven ontbreekt en hij is niet zoo
moedig om, als Prometheus, opteklimmen naar den hemel en zich meester te maken
van het bezielend vuur. Hij heeft het willen doen, maar is halverwege den Olympus
blijven staan, en de mensch, dien hij heeft geformeerd, is nog altijd een lichaam
zonder ziel’.
Een studie onder den titel Eenige opmerkingen ter verklaring van den 22sten Psalm
(een taak waaraan hij reeds als student zijn jeugdige kracht had beproefd) werd
opgenomen in de Jaarboeken voor wetenschappelijke Theologie. N. reeks, Deel VI
(1863).
Ten besluite van ons overzicht van Hartogs werkzaamheid op theologisch gebied,
teeken ik aan dat door hem werden vertaald: Nieuwe leerredenen van P. Colani
(zonder jaartal) als leeraar te Zaandam. - F. Delitzsch: Kommentaar op de Psalmen,
2 deelen (1873 en 75) G.F. Oehler: Theologie van het O.T. (1879). A. Baur: Maarten
Luther in zijn leven en ontwikkeling geschetst (1879). H. Schmid: Handboek der
Kerkgeschiedenis (1883). O.

1

In het voor Hartog kenmerkend artikel: Wat is een Protestant?
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Holtzmann: Geschiedenis van den N.T.-tijd (1898), de laatsten allen voor de firma
Kemink en Zoon, te Utrecht.
De lijst van Hartogs werken is hiermede op verre na nog niet ten einde. Van zijn
meestbekende historische geschriften is nog niet gesproken, en aan die afzonderlijke
uitgaven sluit zich een gansche reeks opstellen in verschillende tijdschriften aan.
Naar ik meen is 't het meest in overeenstemming met het doel van een Levensbericht,
wanneer ik, met een beleefden groet herinnerend aan de boeken, die in ieders handen
kunnen zijn, op die verstrooide tijdschriftartikelen de aandacht vestig.
Het eerste boek is het met goud bekroonde antwoord op de prijsvraag omtrent De
spectatoriale geschriften uit de 2de helft der 18e eeuw, uitgeschreven door het Prov.
Utr. Gen. 't Verscheen in 1872 in het licht. De plechtige uitreiking van het eeremetaal
geschiedde op de algemeene vergadering 24 Juni 1873, bij monde van Van Oosterzee,
die in een welsprekende Eeuwrede op den feestdag van het (toen 100-jarig) Prov.
Utr. Gen. sprak over ‘de beide natuurlijke vragen: Vanwaar? en Waarheen?’
Het werk werd uitverkocht en in 1890 in een ‘tweeden, vermeerderden en
verbeterden druk’ uitgegeven.
Ik meen, dat er een zeker verband bestaat tusschen de veel omvattende studie aan
deze prijsvraag besteed, en Hartogs vroegere onderzoekingen voor zijn Gesch. der
Predikkunde. Op bl. 173 (van de 1ste uitgave) in de noot had hij gewezen op de groote
beteekenis van een spectatoriaal geschrift: De Zeedemeester der Kerkelijken. Naar
aanleiding van die opmerking wees Chr. Sepp, de onvermoeide navorscher en
baanbreker, in een interessant opstel in de Godgel. Bijdr. 1862, getiteld: Bijdragen
tot de gesch. der Prediking in Nederland, op het belang van
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dergelijke geschriften, gelijk ook Dr. Dermout gedaan had in zijn beoordeeling van
Hartogs werk (Konst- en Letterbode 1861). Sepp geeft een ‘kleine’ lijst van
spectatoriale geschriften, die hij deels in eigendom bezat, deels in de rijke Bibliotheca
Thysiana gevonden had. Tusschen 1731 en 1795 noemt hij elf reeksen, te samen ±
70 deelen. Wat hij daaruit ten beste geeft, moet ik laten rusten, hoe belangrijk het
zij. Misschien heeft de studie van zijn vriend Sepp Hartog opgewekt, om zijn aandacht
meer bepaald op deze geschriften te vestigen, op te sporen wat nog nagenoeg
onbekend was gebleven, en over het ‘gesloten boek’ medetedeelen, ‘wat wij er nu
van weten’. In enkele tijdschriftartikelen vóór 1872 vinden wij de bewijzen, dat hij
zich met dit onderwerp bezig hield. In de Godgel. Bijdr. 1868 gaf hij: Nog iets over
‘De Denker’ en in de Doopsgezinde Bijdragen van dat jaar Aanteekeningen van
Johannes Cuperus, waarin de namen van eenige redacteurs en medewerkers van de
‘Denker’ worden genoemd, terwijl hij in hetzelfde jaar in Geloof en Vrijheid op een
door mij geschreven werkje over het in 1797 gestichte Nederl. Zendeling-genootschap
Eenige aanteekeningen plaatste, vermeldende, wat over de wenschelijkheid van zulk
een genootschap reeds in 1773 door De Denker, in 1776 door De Vaderlander
geschreven was. In de Doopsgez. Bijdr. van 1872 deelde hij onder den titel: De
ergernissen van Antje Dirks, uit De Nederl. Spectator van 1755 No VII en uit De
Denker van 2 Juni 1766 een en ander mede tot lof en blaam van de rijke
Amsterdamsche Doopsgezinde dames uit dien tijd.
Ook na de uitgave van de Spect. geschriften gaf Hartog nog een en ander uit die
rijke bronnen: De Rhapsodist over Voltaire (een zeer ongunstig oordeel) in Gel. en
Vr. 1873 en aldaar in 1874, een opstel, overgenomen uit het
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Nuttig en Vermaaklijk Weekblad voor Burgers en Landlieden, getiteld: Beschrijving
van het feest ter eere van het Opperwezen, gevierd te Parijs, 8 Juni 1794, met
opmerkingen van zijne hand. Veel later sloeg hij de Spectators nog wel eens op. Uit
het weekblad De Koopman ‘distilleerde’ hij Eene bladzijde uit de geschiedenis van
de Joden in ons Vaderland (1770), opgenomen in De Tijdspiegel 1898. In hetzelfde
tijdschrift, 1899, plaatste hij een belangrijk opstel: Uit de geschiedenis van de
bestrijding der slavernij, waarin hij o.a. aantoont, met hoeveel kracht door De Denker
in 1764, De Vaderlander in 1775, De Rhapsodist in 1776, door de Letteroefeningen
herhaaldelijk, door De Koopman meer schuchter, tegen dien gruwel was geprotesteerd.
Hij brengt daarbij een eeresaluut aan Prof. Voetius, die er reeds in 1661 met hoogen
ernst tegen had getuigd, evenals de Hoornsche predikant Jacobus Hondius, de schrijver
van Swart Register van duysent Sonden (1674), aan wien Hartog reeds in Gel. en Vr.
1882 als aan Een vergeten zedemeester een opstel had gewijd.
In zeldzame boeken en weinig gebruikte archieven vond hij menig kostelijke
bijdrage tot onze kennis van 't geestelijk leven der voorgeslachten. Als zoodanig
vermeld ik, uit Geloof en Vrijheid, eenige artikelen, grootendeels uit Synodale Acten
geput, - 1870 Een voorbeeldig Gouverneur-Generaal (P.A. van der Parra 1763 tot
1775) - 1875, Een afvallig predikant (P. van Balen, van 1664 tot 1666 predikant bij
onze ambassade te Madrid), over wiens bibliotheek hij eenige bijzonderheden had
medegedeeld in Studiën en Bijdragen enz. verzameld door W. Moll en J.G. de Hoop
Scheffer, 1872, - in 1879: Ketterjacht te Zeist (over de grieven, tegen de Hernhutters
ingebracht, van 1749 tot 1793), - eindelijk, 1884, P.
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Cornelisz. (van 1564 tot 1608 predikant te Alkmaar, vriend en ambtgenoot van den
veel meer bekenden Jan Arentz.).
Ook De Gids gaf een paar bijdragen van dien aard1; die van 1876: Het college der
Sçavanten (een blik in den strijd over 't genot der prebenden, in Utrecht, tusschen
1637 en 1674), veel later die van 1892: Een echte collegiant (die lucht geeft aan zijn
afkeer van alles wat predikant heet).
Van zelf hadden Hartogs spectatoriale studiën hem in aanraking gebracht met den
‘Patriottentijd’. In Geloof en Vrijheid 1875 verscheen De Oranjepredikanten en hun
tegenstanders - in hetzelfde jaar ook afzonderlijk uitgegeven - en in 1881 Het
godsdienstig standpunt van Elisabeth Wolff. De Gids plaatste een viertal belangrijke
stukken: in 1875 De Joden in het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid (hij verhaalt
er van, dat Prof. Goudsmit den schrijver voor een Israeliet had gehouden) - in 1876
Een heftig Patriot (De Leidsche Doopsgezinde leeraar F.A. van der Kemp2) - in 1883
De laatste dagen der heerschende kerk - in 1882 Santhorst (uit het leven van den
Patriot P. Burman). Deze artikelen werden in 1896 te samen afzonderlijk uitgegeven
onder den titel: Uit de dagen der Patriotten. Voorts was in 1882 een boekwerk De
Patriotten en Oranje als premie van Het Nieuws van den Dag verschenen.
In den Patriottentijd verplaatst ons ook de m.i. aller-

1
2

In 1873 had dit tijdschrift zijn beoordeeling opgenomen van Prof. Tideman's: De stichting
der Remonstrantsche Broederschap.
Uit het Notulenboek der D. gemeente te Leiden, deelt L.G. Le Poole in zijn onlangs verschenen
Bijdragen tot de kennis van het kerkelijk leven onder de Doopsgezinden eenige bijzonderheden
over V.d. Kemp als leeraar mede.
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belangrijkste studie Uit het leven van een tijdschrift, opgenomen in De Gids 1877
en 1879, die een boekdeel zou vormen van ruim 250 bladzijden en een afzonderlijke
uitgave alleszins waard zou zijn geweest. Stelt het Bestuur onzer Maatschappij ‘prijs
op eene volledige en nauwkeurige opgave van al hetgeen door den overledene is
geschreven’, terwijl ‘het zeer wenschelijk is, dat de omvang van twee vel druks niet
worde overschreden’, dan moest ik mij bij de opgave van den inhoud van Hartogs
talrijke tijdschriftartikelen zeer beperken en dan kan ik ook van deze in een paar
oude jaargangen van De Gids misschien verloren studie slechts enkele hoofdzaken
opnemen. Het ‘tijdschrift’ is De Letteroefeningen ‘geboren in Jan. 1761, overleden
in Dec. 1876, in den gezegenden ouderdom van 115 jaren’, maar niet de
Letteroefeningen, waarover Bakhuyzen van den Brink reeds in 1852 in de Konst- en
Letterbode de doodsklok had geluid en ‘op wier schuldig hoofd 't uit den hemel van
de Braga bliksems regende’.
Hartog behandelt de eerste 50 jaargangen tot 1811, toen het tijdschrift op Keizerlijk
bevel werd geschorscht. Het eerste deel van dat tijdperk (1761 tot 1790) is opgenomen
in De Gids van 1877, het tweede (1791 tot 1811) in die van 1879. Vooral in die eerste
30 jaren, maar ook in de tweede periode, had het grooten invloed en niet geringe
beteekenis. Het won in degelijkheid en belangrijkheid, maar vooral na 1806 werd
de toon scherper en heftiger.
De grondvesters van de Letteroefeningen behoorden tot den zelfden kring als de
spectators, ‘mannen, die het goed met hun volk meenden en hun stem verhieven
tegen de misbruiken en dwalingen, waardoor 's lands welzijn werd ondermijnd’,
maar zij konden zich veel meer vrij-
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houden van de onvermijdelijke eenzijdigheid, waarop Hartog ook in zijn Spectatoriale
Geschriften gewezen heeft, die hoofdzakelijk op de schaduwzijde het oog vestigde.
Zij wilden zich niet bepalen tot eene of andere wetenschap in 't bijzonder, maar ook
niet optreden ten behoeve van eenige burgerlijke of godsdienstige partij. Onderwerpen
uit het gebied van natuurkunde, ook genees- en heelkunde, werden er overvloedig
in behandeld. - Het Album der Natuur in de 18de eeuw noemt Hartog het tijdschrift,
dat voor de geschiedenis dier wetenschappen, o.a. over den strijd omtrent de
koepokinenting, veel belangrijks bevat. Maar terwijl Hartog als leek in die vakken
zich tot eenige opmerkingen bepaalt, spreekt hij veel uitvoeriger over hetgeen de
Letteroefeningen in die halve eeuw op geestelijk gebied leverden. Wat daaromtrent
in buiten- en binnenland uitkwam, werd in vertoogen, vertalingen, verslagen,
beoordeelingen ter kennisse van het algemeen gebracht. Het voornaamste wordt door
Hartog vermeld en beoordeeld.
Het tijdschrift was een orgaan van Dissenters, of liever van ‘Toleranten’ zooals
men destijds zeide. Cornelis Loosjes, Doopsgezind leeraar te Haarlem (gest. 1792)
en zijn broeder Petrus, de laatste tot 1806, benevens eenige Hervormde predikanten
en een aantal medici, natuurkundigen en historici, ook letterkundigen natuurlijk,
behoorden tot de medewerkers. Omstreeks 1806 kreeg Yntema de leiding.
Aanvankelijk bemoeien zij zich weinig met politiek en den Prins zijn zij volstrekt
niet vijandig. Later worden zij meer beslist democratisch en anti-prinsgezind. Op
godsdienstig gebied zijn zij afkeerig van twisten, voorstanders van ‘gelijk recht voor
allen’, ook voor R. Katholieken en Joden, zooveel mogelijk onpartijdig, maar strijdend
voor geopenbaarde godsdienst tegen deïsten en
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vrijgeesten, gelijk tegen zedebedervende lektuur; van den kant der streng-kerkelijken
vinden zij echter scherpen tegenstand en worden zij als ‘ongeloovigen’ gebrandmerkt.
Vooral in het tweede tijdperk is er te vinden, wat Hartog ‘een schat van homiletische
wijsheid noemt’. Ook bijzonderheden zoowel omtrent de nieuwe Psalmberijming
als omtrent de Evangelische gezangen zijn er in opgenomen.
Van belang is het, na te gaan, hoe de Letteroefeningen oordeelen over de dichters,
wier optreden in deze jaren valt. Aanvankelijk zijn zij nog zeer ingenomen met de
Dichtgenootschappen, Dirk Smits is hun man, Sybrand Feitama hun autoriteit. Betje
Wolff behaagt hun nog niet. Onno Zwier van Haren kan 't hun niet naar den zin
maken. Over Nomsz en Simon Stijl is 't oordeel matig. L.W. van Merken en de
baronesse de Lannoy zijn zeer in de gunst. Allengs wordt de kritiek degelijker en
wijzigt zich soms het oordeel. Feitama's invloed daalt zeer. Betje Wolff wordt meer
gewaardeerd en, al is later de ingenomenheid wat minder, zij zijn verontwaardigd,
omdat zij en haar vriendin, na haar terugkeer in het vaderland, van een Fransch
pensioentje moeten leven. Bij beider dood is 't een warme lofspraak. Bellamy is een
tijd lang een bevriend medewerker, totdat er verwijdering komt door een parodie op
het sentimenteele. Feith wordt steeds geroemd, Bilderdijk eerst kalm, later hoog
gewaardeerd, maar zij spotten wat met zijn voortdurende aankondiging van zijn
‘naderend einde’ en zijn wispelturigheid; - 't eindigt met een volledige breuk. Staring
wordt zeer gunstig ontvangen evenals D.J. van Lennep. Helmers wordt van plagiaat
beschuldigd, maar niettemin als ‘puikpoeet’ erkend (De Hollandsche Natie verscheen
eerst in 1812). Loots is meer in de gunst. Tollens, wiens, ook door hem zelven
veroordeelde, Eerstelingen hun niet be-
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hagen, wordt geprezen om zijn vertalingen, tooneelspelen en latere gedichten.
Voor de grootheid van Shakespeare krijgen zij meer oog, dan zij vroeger hadden.
Schiller wordt in zijn verdiensten erkend, Klopstock aarzelend beoordeeld, Iffland
en Von Kotzebue krijgen bovenal lof. Met Van Alphens Theorie der schoone kunsten
en wetenschappen (vertaling van Riedel) zijn zij ingenomen, Hofhams geestige
Theorie der Nederlandsche poezy begrijpen zij niet recht. Op wijsgeerig gebied staan
zij bovenal onder Engelschen invloed. Met de Fransche philosofen kunnen zij 't niet
eens zijn.
Slechts enkele grepen uit de rijke stof konden wij doen. Voor de kennis van het
geestelijk leven onzer vaderen in de laatste helft der 18de eeuw openen de
Letteroefeningen, nevens de pamfletten en de Spectators, mild vloeiende bronnen.
Ten slotte zij opgemerkt, dat zij met bewondering de ster van ‘Buonaparte’ zien
rijzen, totdat hij Keizer wordt. Koning Lodewijk wordt met kalmte begroet en in den
toestand berusten zij met waardigheid, maar het Hollandsch hart kan 't niet laten, de
vaderlandslievende taal van Loosjes (Maurits Lijnslager) Loots, Tollens e.a. toe te
juichen, totdat in 1811 het vonnis der schorsing over hen komt.
De Letteroefeningen, waarin ons gewone menschen toespreken, vormen een
noodige aanvulling en een heilzaam tegenwicht van wat ons de geschiedkundige
werken over den Patriottentijd uit den aard der zaak het meest te zien geven, de
schreeuwers en vechters, die op den voorgrond treden. Hier vinden wij onze vaderen
in huiskamer en studeervertrek. Voor 't overige, men kan niet meer klagen, dat dit
tijdperk uit onze geschiedenis verwaarloosd wordt. Na Hartogs geschriften zijn er
weer vrij wat in 't licht gekomen! (Als ik in dit verband alleen Colen-
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branders omvangrijk werk noem, dan is 't, omdat Hartog in het maandblad Museum
van 1897 en '98 de twee eerste deelen heeft aangekondigd).
Ik geloof niet, dat ons oordeel over dien tijd door die nieuwe uitgaven in de
hoofdzaken gewijzigd behoeft te worden. Met name het gros der regenten is voor
mij niet aantrekkelijker geworden, door de blikken achter de schermen, ons telkens
meer vergund. Maar wij vergeten niet, wat ook Hartog niet voorbijgezien wil hebben,
dat de Patriotten veel van het goede, dat wij genieten, hebben gewild en gezocht en
voorbereid. Ergerlijk doorgaans, belachelijk niet zelden, is de overdreven en
opgewonden taal, waarin de tegenstanders in dien tijd elkander te lijf gaan. Een der
laatste schrijvers over dit tijdvak (W.P. Kops in De Tijdspiegel Dec. 1904) deelt er
een paar krasse staaltjes van mede. En als hij dan spreekt van ‘de niet minder felle
uitingen van den partijstrijd onzer dagen’, dan zou ik wel willen vragen, of - zelfs
in verkiezingsdagen - de toon onzer strijdschriften, en ik voeg er de spotprenten bij,
niet zóóveel fatsoenlijker geworden is, dan wat de Patriottentijd op dit gebied heeft
geleverd, dat, als 't zoo voortgaat, over een goede honderd jaar het felste partijschrift
louter minzame herderskout worden zal.
Karakteristiek is de opmerking, waarmede Hartog het tweede gedeelte van zijn Uit
de geschiedenis van een Tijdschrift (Gids 1879) begint. ‘Een welmeenend man gaf
mij voor weinige maanden den vriendschappelijken raad, de Letteroefeningen maar
te laten rusten en mijn krachten liever aan iets anders te beproeven. Waarom, heeft
hij mij niet gezegd, noch willen zeggen. Misschien vond hij het minder aangenaam,
te luisteren naar al die
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Dissenters, die hier aan het woord waren. Dat dit mij echter juist aantrok is licht te
verklaren. Het is vleesch van mijn vleesch en been van mijn been, al behoor ik,
volgens sommigen in de familie, tot de ontaarden. Maar onder de Dissenters is altijd,
het ga hoe het ga, veel familiezwak’. Dit familiezwak heeft hij nooit verloochend.
Hij had hart voor de Broederschap der Doopsgezinden. Maar een chauvinist was hij
alles behalve. Zij mocht hem noemen: ‘een vriend, die mij mijn feilen toont’, een
vriend, ook al zou zij niet hebben toegegeven, dat het altijd feilen waren, wat hij in
haar te misprijzen vond. Haar beginsel had hij hartelijk lief, omdat het des Christens
heilig recht op zelfstandig geloof erkende. Op de kracht van dat beginsel vertrouwde
hij en wel verre van angstig te verbergen, wat ten nadeele van de Doopsgezinden
kon worden gezegd, heeft hij er, naar het schijnt, genoegen in gehad, optedelven en
wereldkundig te maken, wat haar van vijandigen kant werd nagehouden. Hij durft
het wel zeggen. Was 't rechtvaardig, laat dan de tijdgenoot het vermijden. Was 't
onbillijk, dan valt het op den beschuldiger terug. Een aantal kleinere bijdragen van
dien aard vonden haar plaats in het weekblad De Zondagsbode, die tevens toonen,
dat hij tot in zijn laatste levensjaren de zucht tot onderzoeken en nasporen behield.
In de Doopsgezinde Bijdragen gaf hij: De Doopsgezinden te Utrecht (1863), Iets
over de publieke opinie over de Doopsgezinden in het midden der 18e eeuw (1867),
Aanteekeningen van Joh. Cuperus (1868), De laatste resolutie van den Magistraat
te Deventer tegen de D. in die stad (1870), De ergernissen van Antje Dirks (1872).
In hetzelfde jaar herdacht hij in den bundel Voor driehonderd jaren (4de jaarg. no
4), Doopsgezinde martelaren uit het jaar 1572, onder wie twee vrouwen, Adriaanken
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Jansz. te Dordrecht en Pierijntje Loosvelt te Gent, zeven mannen te Breda en twee
te Delft, in 't bijzonder werden behandeld.
Een strijd om de confessie te Utrecht in de 2de helft der 17de eeuw werd opgenomen
in Geloof en Vrijheid 1874, terwijl in 1877 (Een onjuiste wederlegging) en in 1878
(Nog eens Zwingli) de verhouding van dien Hervormer tegenover de Doopers wordt
ter sprake gebracht. Het uitvoerige artikel Uit de Broederschap der Doopsgezinden,
1896, is reeds vermeld. Dat hij op den gedenkdag van Menno Simons geboorte, diens
persoon en werk herdacht in een preek, 6 Nov. 1892 uitgesproken, spreekt vanzelf
en dat die op verzoek van den Kerkeraad werd uitgegeven, getuigt dat zij in goede
aarde gevallen was.
Voor zoover ik weet, heb ik, behalve een stukje in Eigen Haard 1880, De
paardenmarkt te Utrecht, dat een kort overzicht geeft over den ouden handel in de
bisschopsstad, nog slechts te noemen het opstel in het eerste No. van den Gulden
Winckel (Jan. 1901) naar aanleiding van den 21sten druk van de Camera Obscura. In
No. 8 van dien eersten jaargang is gereproduceerd het briefje, waarin Beets den
schrijver voor zijn artikel en voor de toezending ervan dankt.
Ik heb ergens gelezen: ‘niet zelden zijn degelijke menschen het tegenovergestelde
van toeschietelijk. Eerst als ge hun hart hebt, openen ze u hun deur. Te onrechte
wordt dit door velen trotschheid genoemd’. Of dit van Dr. Jan Hartog geldt, mag ik
niet beoordeelen. Maar toen ik het las, dacht ik aan hem. Wie zijn hart hadden,
getuigen, dat het een trouw en nobel hart was.
April 1905.
J. CRAANDIJK.
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Levensbericht van C.J. Sickesz.
Cornelis Jacob Sickesz, zoon van Jan Balthazar Christiaan Sickesz, kapitein der
infanterie en Philippe Aletta Bachiene, zag op 19 Februari 1839 te Amersfoort het
levenslicht. Eenige weken na zijne geboorte stierf de moeder en belastte zijne
grootmoeder, Mevrouw de weduwe Bachiene geb. Clifford, zich aanvankelijk met
zijne verzorging. Op zijn vijfde jaar kwam hij weder ten huize van zijn vader, die
inmiddels hertrouwd was met Anna Jacoba van Harlingen en die zijn woonplaats
naar Arnhem had overgebracht. Sickesz bezocht de lagere school van meester Swaters
aldaar en vervolgens het gymnasium.
Het schijnt, dat de tweede moeder niet den waren slag had den teergevoeligen
knaap te begrijpen en de opvoeding dienovereenkomstig in te richten. Als eenig kind
werd hij aan de eene zijde door te veel zorgen omringd, terwijl aan den anderen kant
te weinig werd gedaan, om hem het eenzame gevoel, waaronder hij leed, te vergoeden.
Hij mocht nooit met andere kinderen spelen, moest altijd keurig netjes voor den dag
komen en miste op die wijze maar al te zeer den vormenden invloed van den omgang
met andere kinderen van zijn leeftijd. Zijn jeugd was
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dan ook verre van vroolijk, en ten gevolge hiervan heeft zich al vroeg eene ernstige
levensbeschouwing bij hem ontwikkeld en werd tevens de lust tot studie in hem
opgewekt. Lezen en studeeren was, van zijn jeugd af aan, zijn lust en zijn leven en
als de huisgenooten 's zomers uit rijden gingen, wendde de jeugdige Cornelis
meermalen hoofdpijn voor, om thuis te kunnen blijven en ongestoord te kunnen
lezen. Hij ging ter catechisatie bij ds. Sannes en deze had zooveel genoegen in zijn
jeugdigen leerling, dat hij hem zelfs afzonderlijk les gaf. Reeds vroeg ontwikkelde
zich bij Sickesz eene groote belangstelling in alles, wat godsdienst en kerk betrof,
en deze belangstelling is hem zijn geheele leven bijgebleven.
Voor geschiedkundige studiën toonde hij ook groote voorliefde en zelfs schijnt
het denkbeeld ernstig door hem te zijn overwogen, van die studie zijn levenstaak te
maken. Zijn gevoel voor kunst was ook al vroeg ontwikkeld, vooral tot de
schilderkunst voelde hij zich aangetrokken en in zijne vrije uren beoefende hij op
niet onverdienstelijke wijze teekenstift en penseel.
In 1858 werd Sickesz student aan de Hoogeschool te Utrecht, alwaar hij zich in
de juridische faculteit deed inschrijven. Hij promoveerde den 25sten Januari 1864 op
een academisch proefschrift, getiteld: ‘De schutterijen in Nederland’. De
studentenjaren vormden voor hem eene gelukkige periode in zijn leven, waarop hij
later met veel voldoening kon terugzien. Dat hij in de studentenwereld gezien was,
blijkt o.a. uit zijne benoeming als jong student tot lid der Commissie ter beslechting
der geschillen tusschen de Corpsstudenten eenerzijds en de leden van het gezelschap
Mutua fides, welke geschillen de in Utrecht studeerenden eenige jaren hadden
verdeeld; verder uit zijne benoeming tot lid van den Senaat en uit het
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werkzaam aandeel, dat hij nam in de voorbereiding van de maskerade, welke in 1861,
ter eere van het 225ste lustrum der Hoogeschool, met bijzonderen luister werd
gehouden. Zijn zin voor geschiedenis en kunst kwamen hem bij de voorbereidende
werkzaamheden uitmuntend te stade en zijne bemoeiingen in dezen werden zeer
gewaardeerd.
Tot de groote vragen van den dag, zoowel op politiek, als vooral op kerkelijk
gebied, welke de geesten in die dagen in spanning hielden, voelde Sickesz zich in
hooge mate aangetrokken. Hij sloot zich reeds spoedig bij de moderne richting aan,
en zijn geheel volgend leven is hij aan deze keuze trouw gebleven.
In zijn academisch proefschrift vond Sickesz gelegenheid van zijn historischen
zin blijk te geven. In dit geschrift gaf hij eene vrij uitvoerige uiteenzetting van de
ontwikkeling der schuttersgilden en der latere schutterijen of burgervendelen bij ons
te lande en toonde de jeugdige schrijver zich een voorstander van een goed geoefend
volksleger. Van zulk een volksleger sprekend, noemt hij dit: ‘een toestand, die men
den Zwitsers zoo benijdt, doch die men al te veel bewondert, zonder dat men tracht,
die zoo mogelijk op zij te streven’. Onmiddellijk na zijne promotie werd zijn
engagement publiek met zijne nicht Marie van Harlingen, wier grootmoeder een
zuster was van zijn grootvader. Als kinderen hadden zij elkaar veel ontmoet op de
Cloese, destijds toebehoorende aan Mr. A. Ph. P. Hubert, op welk buitengoed zij
vaak te zamen de vacanties doorbrachten en gezamenlijk les hadden van onderwijzers
uit Lochem. Nog hetzelfde jaar (1864) werd het huwelijk voltrokken.
Met het oog op zijn huwelijk dong Sickesz, onmiddellijk na zijn promotie, naar
de opengevallen burgemeestersplaats
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van Laren, met welke gemeente hij door zijn veelvuldig verblijf op de Cloese uit den
aard der zaak goed bekend was. Toen hij hiertoe bij minister Thorbecke op audientie
‘ging, zeide deze o.a.: Gij zijt nog wel wat jong voor deze betrekking, nog zoo kort
geleden hebt gij mij uwe dissertatie aangeboden’. Sickesz' antwoord luidde:
‘Excellentie, dat is een gebrek dat met den dag beter wordt’; waarop de minister
hernam: ‘jongmensch, gij schijnt al vroeg van den tongriem gesneden te zijn’. Korten
tijd daarna volgde de benoeming.
Tot dit tijdstip had Sickesz zich niet bijzonder aan landbouwaangelegenheden
gelegen laten liggen. Wel bezat zijn vader sedert 1845 een groote ontginning te
Hoenderlo op de Veluwe, en werd deze ontginning meermalen door hem bezocht,
maar met landhuishoudkundige studiën had hij zich in zijn jonge jaren niet bezig
gehouden. Onder de stellingen, achter het academisch proefschrift afgedrukt, is er
dan ook slechts een, die getuigt van zijn bekendheid met ontginning en landleven,
en wel stelling XIV, luidende: ‘het in brandsteken van heide is strafbaar volgens den
C.P.’
Na zijne benoeming tot burgemeester van Laren is dat echter spoedig anders
geworden. Daartoe droeg zeker niet weinig bij de omstandigheid, dat zijn vrouw
erfgename was geworden van het landgoed de Cloese1, waardoor hij in den kring der
groot-grondbezitters werd ingelijfd. Bovenal hebben daarop echter invloed uitgeoefend
zijne bemoeiingen

1

Van de Cloese wordt reeds in 1379 gewag gemaakt, toen het als pondig leen aan Hendrik
Reynevink werd geschonken. Het goed kwam achtereenvolgens in handen van de Keppels,
de Schimmelpenninck's van der Oye en de Heeckerens. In het begin der vorige eeuw werd
het verkocht aan Mr. W.P. Hubert. Door vererving en huwelijk kwam het aan de familie
Sickesz. Door aankoop werd het aanzienlijk uitgebreid. In 1886 werd het huis geheel
gerestaureerd.
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met het Berkelvraagstuk, waarbij hij als burgemeester van eene daarbij zeer
geïnteresseerde gemeente al spoedig betrokken werd. De Berkelkanalisatie heeft
zulk een belangrijke rol gespeeld in Mr. Sickesz' leven, dat er gereede aanleiding toe
bestaat dit in zijn levensbericht eenigszins nader in het licht te stellen.
De Berkel behoorde tot de kleine rivieren, welke rijkseigendom zijn, doch waaraan
het Rijk zich zoo goed als niet liet gelegen liggen tot aan het jaar 1874, toen de
verbetering van den Dommel werd ter hand genomen. De toestand van al die kleine
rivieren was volkomen heerloos en dit had ten gevolge, dat de aangelanden groote
schade ondervonden, wanneer, zooals vaak gebeurde, de stroom op ongelegen tijden
buiten zijne oevers trad. Wat den Berkel betreft, zoo heeft het in de vorige eeuw niet
aan plannen ontbroken, verbetering in den onhoudbaren toestand te brengen; o.a.
had Dr. W.C.H. Staring in 1842 in zijn geestig geschrift, getiteld: De Berkelnooden,
handboek voor verdrinkenden er reeds de aandacht op gevestigd. Dit geschrift had
ten gevolge dat de Provinciale Staten van Gelderland een plan lieten ontwerpen ten
einde den Berkel zoowel voor waterafvoer als voor scheepvaart geschikt te maken.
Van dit plan is echter niets gekomen en de toestand verergerde van jaar tot jaar. Een
en ander leidde er toe, dat in 1862 op voorstel van Mr. J.E.H. baron van Nagell,
destijds burgemeester van Laren, uit de besturen der bij de zaak betrokken gemeenten,
gecommitteerden werden benoemd, die zich tot een vast college vormden, met een
dagelijksch bestuur waarvan baron van Nagell tot voorzitter en (in 1864) Mr. Sickesz
tot secretaris werd gekozen. Aan den bekenden ingenieur Stieltjes werd de bewerking
van een nieuw plan tot verbetering opgedragen, hetgeen de oprichting van een water-
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schap ten gevolge had, waarvan Sickesz tot Watergraaf werd benoemd. Met groote
energie werd deze nieuwe taak door Sickesz aanvaard en moeiten noch lasten ontzag
hij, om het plan te doen slagen. Talloos waren de moeilijkheden, die hij op zijn weg
ontmoette en grievend in hooge mate was de tegenwerking daarbij ondervonden. De
geschiedenis van het waterschap van den Berkel vormt een stuk
plattelandsgeschiedenis, welke voor hen, die er bij betrokken waren, tal van
teleurstellingen opleverde1. Het tot stand komen van het werk, reeds in 1862 op touw
gezet, werd eerst in 1893 verzekerd, ten gevolge van het votum der Tweede Kamer,
waarbij van Rijkswege 2/3 der kosten voor de geheele verbetering werd toegestaan.
Tusschen deze 31 jaren ligt eene lange lijdensperiode, welke in 1891 haar hoogtepunt
bereikte, toen de Tweede Kamer de door de Regeering voor de verbetering
aangevraagde gelden weigerde, op welk besluit zij echter twee jaar later terugkwam.
In 1899 was het geheele werk voltooid en thans behooren de Berkelnooden voorgoed
tot het verleden.
Ook in het vereenigingsleven op het eigenlijke gebied van den landbouw trad
Sickesz al spoedig op den voorgrond. Reeds kort na zijne benoeming tot burgemeester
werd hij in het bestuur van de afdeeling Zutphen der Geldersche Maatschappij van
Landbouw gekozen en toen in 1877 de toenmalige voorzitter dier maatschappij,
baron Mackay van Ophemert (thans Lord Reay) wegens zijn vertrek naar Engeland
den presidentshamer nederlegde, werd Mr. Sickesz reeds dadelijk aangewezen als
de meest geschikte man om diens zetel in te nemen. Velen achtten

1

Zie: De Berkelverbetering, door B.H. Schroven. Tijdschrift van het Kon. Nederlandsch
aardrijkskundig genootschap 1899.
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echter toen het oogenblik nog niet gekomen, maar toen twee jaren later in 1879 de
zetel weder open kwam, werd hij met algemeene instemming tot voorzitter gekozen
en hij bleef zulks tot 1889. Onder zijn presidium werd het besluit genomen dat de
voorzitter der Maatschappij als zoodanig ook voorzitter der Algemeene Vergadering
zou zijn. Van die hoedanigheid maakte Sickesz gebruik om de bijeenkomsten telken
jare met een uitvoerige rede te openen, waardoor hem de gelegenheid werd geboden
herhaaldelijk belangrijke onderwerpen aan de orde te stellen. Het ligt buiten het
bestek dezer levensschets hier eene uitvoerige opsomming te geven van al hetgeen
onder zijn voorzitterschap is voorbereid en tot stand gebracht. Wij bepalen ons tot
de mededeeling van twee belangrijke gebeurtenissen. In dit tijdvak breidde het
arbeidsveld der Geldersche Maatschappij zich aanzienlijk uit door annexatie van een
deel van Overijsel, hetgeen een stap was in de richting van één groote
Landbouwmaatschappij voor geheel Nederland, voor welk denkbeeld Sickesz steeds
krachtig heeft geijverd. Maar bovenal zij in herinnering gebracht, dat Sickesz als
voorzitter der Geldersch-Overijselsche Maatschappij van landbouw een zeer werkzaam
aandeel heeft genomen in het tot stand komen der Nederlandsche Heidemaatschappij.
Op de agenda der 42ste Algemeene Vergadering kwam als vraagpunt voor: Welke
maatregelen kunnen door onze Maatschappij genomen worden, tot bevordering van
den aanleg van bosschen? Deze vraag was gedaan naar aanleiding van het tot stand
komen der Markenwet in 1886. Als besluit der uitvoerige debatten werd eene
commissie van drie personen benoemd met de opdracht een nader voorstel
uittewerken. Dit voorstel werd spoedig ingediend en had de strekking eene
maatschappij in het leven te roepen,
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welke, op het voetspoor der Deensche Heidemaatschappij, het ontginningswerk niet
voor eigen rekening zou uitvoeren, maar zich zou bepalen tot het verstrekken van
raad bij ontginning en bebossching, terwijl zij zich tevens zou belasten met de
uitvoering van zoodanige werken voor derden. De Algemeene Vergadering vereenigde
zich met dit denkbeeld en als gevolg daarvan werden in het begin van 1888, door
den voorzitter der Geldersch-Overijselsche Maatschappij, alle belangstellenden in
de oprichting eener ontginningsmaatschappij uitgenoodigd, te Arnhem bijeen te
komen. Staande deze zeer goed bezochte vergadering werd met algemeene stemmen
besloten tot oprichting eener Nederlandsche Heidemaatschappij. Tot voorzitter der
nieuwe vereeniging werd Sickesz gekozen en hij bleef zulks slechts een jaar, toen
hij wegens gezondheidsredenen het land moest verlaten. Van beide maatschappijen,
de Geldersch-Overijselsche en de Heidemaatschappij werd hem het
Eerevoorzitterschap aangeboden en zulks door hem aanvaard. De Heer A.J. Blijdestein
volgde hem op als voorzitter der Heidemaatschappij, en toen de dood in 1896 aan
diens energieke leiding een einde maakte, werd de Eerevoorzitter, die inmiddels
weder in het land was teruggekeerd, opnieuw door de Algemeene Vergadering tot
voorzitter benoemd en hij bleef zulks tot aan zijn dood.
Het is van algemeene bekendheid hoe snel de Heidemaatschappij zich in de korte
jaren van haar bestaan heeft ontwikkeld en welk een eervolle plaats zij thans onder
de zustervereenigingen bekleedt. Verschillende oorzaken hebben tot dien snellen
groei medegewerkt. In de eerste plaats zeker de omstandigheid, dat in Nederland aan
zoodanige vereeniging groote behoefte bleek te bestaan; met recht kan worden
getuigd, dat voor haar de volheid der tijden was aangebroken. Maar behalve de
omstandig-
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heden hebben verschillende personen tot dien bloei zeer krachtig bijgedragen. Zonder
hier nu namen te noemen, kan buiten tegenspraak worden getuigd, dat Sickesz onder
die personen een eerste plaats toekomt. De Heidemaatschappij was zijn troetelkind;
voor haar was niets hem te veel en voor haar was hij steeds bereid al zijn werkkracht
en al zijn talenten beschikbaar te stellen. De Maatschappij heeft dan ook
ontegenzeggelijk aan hem zeer groote verplichtingen. Dat dit algemeen wordt erkend
bleek o.a. op ondubbelzinnige wijze op de eerste Algemeene Vergadering na zijn
overlijden, alwaar onder algemeene instemming, zoowel door den nieuw opgetreden
voorzitter als door den Directeur, de verdienste van den overledene op treffende
wijze werden herdacht en waar het besluit werd genomen een blijvend gedenkteeken
te zijner eere op te richten.
Alvorens nu over te gaan tot de beschrijving der belangrijke rol, welke Mr. Sickesz
gespeeld heeft in den ontwikkelingsgang der agrarische beweging bij ons te lande,
achten wij het wenschelijk, tot goed begrip van zaken, hier eene korte beschrijving
te doen vooraf gaan van de toestanden in die dagen. Aan het tijdperk van ongekenden
geldelijken voorspoed van de boeren, den zoogenaamden gouden tijd, was zoo
ongeveer met het jaar 1878 een eind gekomen en waren deze vette jaren gevolgd
door de magere, welke in geheel Europa en ook bij ons te lande, een ernstige
landbouwcrisis in het leven riepen. Ten gevolge der omstandigheden hadden zich
de denkbeelden ten opzichte van het standpunt, dat de Regeering tegenover den
landbouw heeft in te nemen, aanmerkelijk gewijzigd, en werd door de
belanghebbenden meer en meer de behoefte gevoeld van nauwere aaneensluiting.
Pogingen door minister Heemskerk aangewend
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om het tot stand komen van een landbouwraad te bevorderen, hadden in de Tweede
Kamer schipbreuk geleden en vervolgens trad het denkbeeld van samenwerking der
Provinciale Landbouwmaatschappijen meer op den voorgrond. Toen echter ook deze
plannen geen vasten vorm konden aannemen, vatte het Dagelijksch bestuur der
Geldersche Maatschappij van Landbouw in 1882 het denkbeeld op, om, met behulp
der zustermaatschappijen, eene groote Internationale Landbouwtentoonstelling tot
stand te brengen. Na heel wat onderhandelingen vereenigden zich ten slotte alle
maatschappijen met het plan, en gesteund door een belangrijk Rijkssubsidie van ƒ
100.000, kwam in 1884 de Internationale Landbouwtentoonstelling te Amsterdam
tot stand. Van deze tentoonstelling was Sickesz de voorzitter en de ziel, daarbij
krachtig bijgestaan door allen, die in die dagen op landbouwgebied wat beteekenden
en waarbij de namen van Waldeck en Bauduin op den voorgrond treden. Die
tentoonstelling werkte voor velen als eene openbaring en tevens in hooge mate
ontnuchterend, want behoudens enkele uitzonderingen werd Nederland over de
geheele linie door het buitenland geslagen. Algemeen drong de overtuiging zich toen
op, dat het zoo niet langer mocht blijven, dat wij in een verkeerden koers waren
verzeild, dat het dus hoog tijd was maatregelen te beramen om het verlorene in te
halen en dat samenwerking daartoe onmisbaar was. Aanvankelijk scheen het
denkbeeld, door Mr. Sickesz bepleit, om één Nederlandsche maatschappij van
landbouw te vormen, met de Provinciale Maatschappijen als leden - een Federatie
dus - kans van slagen te hebben, maar het stuitte af op provincialistische
overwegingen. De slotsom der bemoeiingen was, dat de Commissie van
afgevaardigden uit de Provinciale Maatschappijen, die de Inter-
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nationale tentoonstelling had tot stand gebracht, bijeenbleef en onder den naam:
Landbouw-Comité, met daarvoor vastgestelde koninklijk goedgekeurde statuten tot
vertegenwoordiging van den Nederlandschen landbouw werd verheven.
De Internationale tentoonstelling had echter niet alleen de noodzakelijkheid
aangetoond van krachtiger samenwerking van belangstellenden, maar ook, dat de
Regeering van houding moest veranderen. Tot op dat tijdstip had de Nederlandsche
Regeering zich zoogoed als geheel van directen steun van den landbouw onthouden.
Toen nu van alle zijden een beroep op de Regeering werd gedaan om krachtig
handelend op te treden en haar lijdelijke rol te laten varen, besloot zij, na gehouden
overleg met het jeugdige Landbouw-Comité, eene Staatscommissie in het leven te
roepen. Aan deze werd ten taak gesteld in de eerste plaats een nauwkeurig onderzoek
in te stellen naar den bestaanden toestand van den landbouw in Nederland en
bovendien tot de Regeering voorstellen te richten, welke konden dienen om den
landbouw uit zijn gedrukten toestand op te heffen.
Van deze Staatscommissie, welke geroepen was zulk een belangrijke rol te spelen,
werd Mr. Sickesz bij kon. besluit van 18 September 1886, tot voorzitter benoemd.
In 4 lijvige deelen gaf de commissie, als uitkomst van haar onderzoek, een overzicht
van de agrarische toestanden in een 95-tal, met zorg gekozen, type-gemeenten,
waardoor dus een getrouw beeld werd verkregen van de landbouwtoestanden in het
geheele land. De bestudeering dezer uitkomsten nu leert maar al te duidelijk, hoe
treurig het met den Nederlandschen landbouw in die dagen geschapen stond.
Maar behalve dit meer beschrijvende deel van haar taak
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bracht de Staatscommissie aan de Regeering een 12-tal afzonderlijke adviezen uit,
die eerst in de Staatscourant zijn verschenen, doch later als boekdeel zijn verkrijgbaar
gesteld. In die adviezen werden, voor verschillende onderdeelen, bepaalde voorstellen
tot de Regeering gericht, welke gaandeweg als wetten of als koninklijke besluiten
grootendeels zijn verwezenlijkt. De leden der Staatscommissie en niet het minst haar
voorzitter, die in al die bemoeiingen zulk een werkzaam aandeel had genomen,
konden met groote voldoening op hun arbeid terugzien. Weinig Staatscommissies
zijn met zooveel vrucht werkzaam geweest als deze.
Gedurende de jaren, dat de Staatscommissie aan het werk was, had het jeugdige
Landbouw-Comité weinig van zich doen hooren en had het eene meer afwachtende
houding aangenomen. Na de ontbinding in 1892 trad het echter weer meer op den
voorgrond. Er werden allereerst onderhandelingen met de Regeering geopend om
geldelijken steun, welke werd toegezegd, mits de statuten werden gewijzigd en het
Comité op eenigszins anderen grondslag gevestigd.
Het alzoo georganiseerde Landbouw-Comité kwam voor het eerst bijeen op den
21sten Februari 1893 in de Statenzaal van het Ministerie van Waterstaat, Handel en
Nijverheid. Bij die gelegenheid werd een dagelijksch bestuur benoemd en Mr. Sickesz,
de oudvoorzitter van de landbouwcommissie, met nagenoeg algemeene stemmen tot
voorzitter gekozen.
De officieele inwijding van het Comité had plaats op 12 Mei 1893 in de
vergaderzaal der Eerste Kamer der Staten-Generaal. Deze plechtige vergadering
werd door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid met een uitvoerige
rede geopend, welke rede door den voorzitter
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werd beantwoord. Aanstonds daarop werd met de werkzaamheden aangevangen.
Met kracht werd door Sickesz aan de ontwikkeling van deze eerste officieele
vertegenwoordiging van den Nederlandschen landbouw gearbeid. Gezondheidsredenen
noopten hem echter reeds in 1894 als voorzitter af te treden en hij werd toen als
zoodanig vervangen door den Heer H.F. Bultman.
Noode gaf hij de taak uit handen, maar de toestand zijner gezondheid dwong hem
daartoe. Reeds in 1885 had hij gedurende eenige maanden herstel gezocht in de
zuivere berglucht van Zuid-Tyrol en hij had daar aanvankelijk ook baat bij gevonden.
Het scheen wel, dat de Cloese, met het oog op de periodieke overstroomingen, geen
geschikte verblijfplaats voor hem opleverde, zoodat dan ook in 1891 de vaste
woonplaats naar Den Haag werd verlegd. Het Haagsche klimaat bleek echter ook
niet de gewenschte verbetering te brengen, zoodat op raad van den geneesheer besloten
werd, dat Sickesz zich gedurende een drietal jaren geheel aan den invloed van ons
grillig klimaat zou onttrekken. In 1894 vestigde hij en zijne familie zich toen in
Meran; 's zomers vertoefden zij in de bergen en slechts gedurende enkele weken
vertoonden zij zich in Holland. Het aangeraden middel scheen doeltreffend. In 1897
keerde Sickesz, schijnbaar zoogoed als geheel hersteld, in het vaderland terug. Hij
vestigde zich opnieuw op de, thans van wateroverlast bevrijde, Cloese, met het vaste
voornemen, zooal niet van zijn rust te genieten, dan toch grooter zelfbeperking in
acht te nemen, dan voorheen.
Die rust werd hem echter niet gegund.
Door den arbeid der Landbouwcommissie was de steen aan het rollen gebracht en
dit had ten gevolge dat de
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Regeeringsbemoeiing ten opzichte van den landbouw zich zeer snel uitbreidde. Die
Staatszorg was echter niet in eene hand vereenigd, maar over de verschillende
departementen van algemeen bestuur verdeeld en dit nu bleek voor eene doelmatige
behartiging der belangen allerminst bevorderlijk. Van vele zijden werd dan ook
aangedrongen op de vorming van een afzonderlijk Departement van landbouw, in
den geest als in de omringende landen reeds bestonden. Anderen daarentegen zagen
meer heil in eene afzonderlijke afdeeling aan een der bestaande ministeriën, aan het
hoofd van welke afdeeling men dan een met groote mate van zelfstandigheid
bekleeden Chef wenschte te zien geplaatst. Toen nu in 1897 het ministerie Pierson
optrad, was een der eerste regeeringsdaden van dit kabinet aan de geuite verlangens
te gemoet te komen en wel door het in het leven roepen van een zelfstandige afdeeling
voor landbouw aan het ministerie van Binnenlandsche Zaken. Het lag in de bedoeling
aan deze afdeeling de geheele Staatszorg voor den landbouw te concentreeren, met
een Directeur-Generaal aan het hoofd. Voor deze hooge betrekking nu was Sickesz
de aangewezen man en hij werd daartoe dan ook aangezocht.
Alhoewel hij in die jaren voortdurend de wenschelijkheid had bepleit van een
afzonderlijk Ministerie, zoo besloot hij toch, na rijp beraad, over zijne bezwaren
heen te stappen en de hem aangeboden betrekking te aanvaarden. En zoo zien wij
hem dan ook in 1897 weder naar de residentie verhuizen, alwaar de villa ‘Agricultura’
betrokken werd.
Tot 1900, toen ten gevolge der periodieke verkiezingen het Ministerie Pierson
werd vervangen door het ministerie Kuyper, bleef Mr. Sickesz op zijn post. Aan den
eersten Directeur-Generaal van landbouw zijn de groote moeilijk-
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heden, aan dit ambt verbonden, zeer zeker niet gespaard gebleven. Hij was geenszins
voor ambtenaar in de wieg gelegd, en het kostte hem vaak groote moeite zich in het
ambtelijk gareel te voegen en dit leidde dikwijls tot kleingeestige tegenwerking,
waardoor hij diep werd gegriefd. Door het aanvaarden van een ambtelijke betrekking
had Sickesz niet alleen een goed deel van zijne vrijheid van beweging ten offer
gebracht, maar daardoor was ook zijne positie in den lande gewijzigd. In vroeger
jaren was hij, als woordvoerder voor de landbouwmaatschappijen, voor de Regeering
vaak een raadsman, maar ook meermalen een censor geweest. En toen hij nu zelf
Regeeringspersoon werd, kwam hij tegenover die maatschappijen in eene andere
verhouding te staan en is het hem maar al te dikwijls, ook van die zijde, niet
gemakkelijk gemaakt.
In die vier jaren van het Directeur-Generaalschap is door Sickesz een buitengewone
werkkracht ontwikkeld, en vergde hij veel te veel van zijne krachten. Zijn
organiseerend talent kwam hem bij de inrichting van de nieuwe afdeeling uitmuntend
te stade, hij wist bovendien bezieling bij zijn personeel op te wekken, zoodat in die
jaren veel is voorbereid en niet weinig is tot stand gebracht1. Toch vond hij in de
vervulling zijner taak niet de volle bevrediging voor de door hem in 's lands belang
gekoesterde wenschen. Het was dan ook met een gevoel

1

Onder hetgeen tot stand is gebracht zij hier vermeld:
Inrichting van het Staatsbosch beheer als afzonderlijke tak van Staatszorg.
Boterwet 9 Juli 1900.
Wet houdende bepalingen betreffende de Staatszorg voor de paardefokkerij 21 Juni 1901.
De stichting van drie nieuwe gebouwen voor de Rijkslandbouwproefstations werd in deze
periode verzekerd alsmede van het Rijkszuivelstation te Leiden.
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van verlichting, dat Sickesz in 1900 zijn taak nederlegde, alhoewel het hem zeer
zeker niet gemakkelijk viel, het vele, door hem voorbereid, aan andere handen te
moeten toevertrouwen.
Door de overspanning, waarin hij die vier jaren had geleefd, was de
gezondheidstoestand er niet op vooruit gegaan, maar toch koesterden hij en zijn
vrienden de hoop, dat een rustiger leven hem weer geheel zou doen herstellen. In de
eerste plaats wenschte hij zich nu geheel te wijden aan de behartiging der belangen
van de Nederlandsche Heidemaatschappij, waarvan hij het voorzitterschap tijdens
zijn Directeur-Generaalschap niet had neergelegd. Verder was het zijn voornemen,
zich aanvankelijk buiten beslommeringen te houden, doch den loop van zaken meer
als toeschouwer te volgen en zich tevens aan de belangen zijner uitgestrekte
bezittingen te wijden. Het groote huis op de Cloese werd opnieuw betrokken en kort
daarop de inmiddels opengevallen betrekking van Watergraaf van den Berkel weder
door hem aanvaard. Tweemaal trad hij toen nog in het openbaar op. De eerste maal
op het Landhuishoudkundig Congres te Zierikzee in 1902, alwaar hij een lans brak
voor eene wettelijke vertegenwoordiging van den landbouw en waar hij bij de
beraadslagingen over het door hem ingezonden vraagpunt betrekking hebbende op
den omvang van de oorzaken van het toenemend gebrek aan arbeidskrachten bij den
landbouw, met kracht opkwam tegen de bewering, dat de grootgrondbezitters in
Nederland hunne plichten tegenover hunne pachters zoo slecht naleefden.
De tweede maal van zijn optreden was op 5 Augustus van datzelfde jaar, toen hij
op de 59ste Algemeene Vergadering der Geldersch-Overijselsche Maatschappij van
Landbouw het vraagpunt inleidde: Voldoet de Rijksland-
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bouwschool te Wageningen aan de behoefte aan middelbaar en hooger
landbouwonderwijs in ons land? Het komt ons voor dat Sickesz bij zijne beoordeeling
van de uitkomsten der Rijkslandbouwschool te Wageningen niet in alle opzichten
billijk was, en dat hij het vele goede over het hoofd zag, wijl hij het betere niet
aanwezig achtte. Men houde echter in het oog, dat een der idealen van Mr. Sickesz
was het in het leven roepen van eene passende landhuishoudkundige opleiding voor
de aanstaande grootgrondbezitters in Nederland aan de Universiteit. Hij, als
behoorende tot dien stand, gevoelde maar al te zeer, wat het voor hem waard zou
zijn geweest, indien hij, in plaats van de uitsluitend juridische studiën, zich meer aan
de studie van de landhuishoudkunde had gewijd. De gelegenheid daartoe open te
stellen was zijn illusie en hij stelde zich bij de beoordeeling der bestaande toestanden
wel eens te veel op een eenzijdig standpunt, hoeveel waars er overigens aan zijne
beschouwing ten grondslag lag.
Al zien wij Sickesz dus nog af en toe als woordvoerder optreden voor het bepleiten
van algemeene agrarische belangen, zoo wijdde hij toch verreweg het leeuwenaandeel
zijner bemoeiingen aan de Heidemaatschappij, aan wier verdere ontwikkeling hij
voortaan zijne beste krachten wilde geven. Helaas, dat zulks niet lang heeft mogen
duren. In den loop van den zomer van 1903 begonnen zich verschijnselen te vertoonen,
die aanleiding gaven tot ernstige bezorgdheid. Met aandrang werd hem dan ook
aangeraden, met het oog op zijne wankele gezondheid, zich voor goed aan alle
beslommeringen te onttrekken. Aan dien raad gaf hij in zooverre gehoor, dat hij voor
alle betrekkingen en eereambten bedankte, behalve voor dat van voorzitter van de
Nederlandsche Heidemaatschappij; dien band wilde hij niet verbreken.
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In de dagen, toen hij in September van dat jaar de Algemeene Vergadering te Lochem
presideerde, was het voor de aanwezigen echter maar al te duidelijk, dat hij ook die
taak spoedig uit handen zou moeten geven. Aan de excursie, verbonden aan de
Algemeene Vergadering, nam hij geen deel, maar aan de beraamde
huldigingsbetooging aan het graf van zijn ouden vriend en voorganger Dr. Staring
wilde hij zich niet onttrekken, en het is aandoenlijk, de schoone woorden thans te
herlezen, door hem bij die gelegenheid gesproken, aandoenlijk te meer, wijl het de
laatste waren door hem in het openbaar geuit.
Zeer spoedig na de Algemeene Vergadering verliet hij het vaderland, om nogmaals
herstel van gezondheid te zoeken in Zuid-Tyrol, dat gaandeweg een tweede vaderland
voor hem en de zijnen was geworden. Ditmaal zou hij er echter geen baat meer
vinden. Zijn toestand verergerde gaandeweg en werd spoedig hopeloos. De 19de
Februari 1904, zijn 65ste geboortedag, was tevens zijn sterfdag. Volgens zijn
uitdrukkelijk geuit verlangen werd zijn stoffelijk overschot niet vervoerd, maar werd
hij te Meran begraven.
Hoezeer Sickesz zich ook in zijn tweede vaderland bemind had weten te maken
en hoezeer hij daar de algemeene achting had verworven, daarvan legde de groote
belangstelling gedurende zijn laatste ziekte aan den dag gelegd, een welsprekend
getuigenis af. De deelneming bij zijn overlijden bij rijk en arm was dan ook algemeen.
Op de mare van zijn dood werd ten teeken van rouw van de kerk de zwarte vlag
uitgestoken en luidde de kerkklok dagelijks van 12-1 uur tot op den dag der begrafenis.
Op het nieuwe kerkhof, door hem zelf ontworpen, werd hij begraven en werden zijne
verdiensten herdacht, o.a. door den ondervoorzitter der Nederlandsche
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Heidemaatschappij, die namens die vereeniging eenige gevoelvolle woorden sprak
van weemoedige hulde. Zijn graf dekt thans een groote steen van porphier met een
medaillon van graniet, waarop enkel vermeld staat Sickesz' naam met den datum en
het jaartal van zijn geboorte en overlijden.
In bovenstaande schets is door mij gepoogd een beeld te geven van Sickesz ais strijder
voor de agrarische belangen van zijn land. Zonder twijfel ontleent hij zijne groote
beteekenis aan hetgeen door hem op dit gebied is tot stand gebracht, maar dit neemt
niet weg dat hij zich geenszins in dezen kring opsloot; daarvoor was zijn geest te
veelzijdig.
In 1872 werd hem reeds de candidatuur voor de Tweede Kamer aangeboden,
waarvoor hij toen echter bedankte, maar aan het verkiezingswerk in zijne omgeving,
ten behoeve van den liberalen candidaat, nam hij een werkzaam aandeel. Twee jaar
later, in 1874, werd hij aangezocht het burgemeesterschap van de hoofdstad van
Gelderland te aanvaarden, waarvoor hij echter bedankte, omdat hij zich aan de
behartiging der agrarische belangen wilde blijven wijden. In 1873 werd hij verkozen
tot lid der Provinciale Staten van Gelderland en in 1877 tot lid der Tweede Kamer
der Staten Generaal voor het district Zutphen. Hij bedankte toen als burgemeester
van Laren. In 1882 werd hij door de Provinciale Staten van Gelderland naar de Eerste
Kamer afgevaardigd, maar in 1888, toen de Provinciale Staten ‘om’ waren gegaan,
werd zijn mandaat niet vernieuwd. In 1896 werd hij echter opnieuw naar de Eerste
Kamer afgevaardigd, ditmaal door de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij bleef
daar zitting houden tot 1897, toen hij tengevolge zijner be-
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noeming tot Directeur-Generaal van Landbouw ontslag uit dit Hooge Staatscollege
nam. Als lid van de Tweede Kamer heeft Sickesz zich voor landbouwzaken nooit
bijzonder in de bres gesteld en wel hoofdzakelijk, wijl in die dagen Ceres nog niet
haar intrede in 's lands Regeeringskringen had gemaakt. Aan het tot stand komen der
eerste Drankwet nam hij een zeer werkzaam aandeel. Met zijn vriend Goeman
Borgesius was hij rapporteur voor het wetsvoorstel en met minister Modderman werd
over deze aangelegenheid vaak tot diep in den nacht geconfereerd.
In de Eerste Kamer daarentegen trad hij herhaaldelijk voor de landbouwbelangen
in het krijt, en men kan zeggen, dat als het glanspunt van zijn parlementair leven is
te beschouwen de rede, die hij in 1897 hield ten gunste van de concentratie der
verschillende landbouwbelangen bij één Ministerie. In het voorloopig verslag der
Eerste Kamer op de begrootingsvoorstellen was verreweg het leeuwenaandeel
toebedeeld aan de behandeling der landbouwbelangen, en toen de begrooting in
openbare behandeling kwam, werd Sickesz de woordvoerder der Hooge Vergadering.
In zijn doorwrochte rede gaf hij allereerst een geschiedkundig overzicht van den loop
der agrarische beweging, sedert het ontstaan van de landbouwcrisis bij ons te lande.
De verschillende Regeeringsmaatregelen werden vervolgens nagegaan en een
programma voor de toekomst ontvouwd. Dankbaar werd erkend, dat de Regeering
wel het goede wilde, maar ten gevolge van de gebrekkige organisatie te veel stukwerk
geleverd had, hoofdzakelijk, wijl de Regeeringszorg te veel over de verschillende
departementen was verdeeld. Aan het slot zijner rede stelde hij namens de
vertegenwoordigers van den landbouw den eisch: geef ons in plaats van zoo-
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vele halve of kwart-Ministers van landbouw één Minister, geef ons concentratie van
de Staatszorg voor den landbouw in ééne hand. Dit denkbeeld nader uitwerkende
bepleitte hij ten slotte de vorming van een Ministerie van landbouw, handel en
nijverheid, onder wier hoede die drie bronnen van welvaart zich harmonisch zouden
ontwikkelen.
Spoedig daarop, nog in den loop van datzelfde jaar, werd hij geroepen de door
hem ontwikkelde denkbeelden zelf in toepassing te brengen.
Dat Sickesz behalve in de door mij reeds genoemde betrekkingen ook nog menigmaal
zitting had in belangrijke commissiën zal wel niemand verwonderen. Zoo was hij
lid van de bij Kon. Besl. van 8 September 1892 ingestelde Staatscommissie, die ten
taak had voorstellen te doen aangaande de afsluiting en droogmaking der Zuiderzee.
Door zijne medeleden werd hij tot voorzitter verkozen van afdeeling II, meer in het
bijzonder ingesteld ter behandeling van de oeconomische, agrarische en financiëele
vraagpunten. Deze subcommissie leverde o.a. een antwoord op de vraag: op welke
wijze moeten de drooggemaakte gronden ten gebruike worden uitgegeven? In dit
zeer lezenswaardig rapport wordt aangetoond, dat het doel van den Staat moest zijn
op die nieuwe gronden zooveel doenlijk een eigengeërfden boerenstand te verkrijgen
en te behouden, terwijl tevens de middelen werden aangegeven, om dit doel te
bereiken.
Van de droogmaking der Zuiderzee is Sickesz sedert een overtuigd voorstander
gebleven.
In het jaar 1892 werd hij benoemd tot lid der Commissie voor de handelspolitiek.
Bij Kon. Besl. van 6 Februari 1897 werd hij benoemd
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tot lid der Centrale Commissie voor de Wereldtentoonstelling te Parijs en vervolgens
gekozen tot voorzitter van groep VII (agriculture). Hij bleef zulks tot 1899, toen hij
zich wegens drukke bezigheden terugtrok.
Behalve op het gebied van het eigenlijke openbare leven heeft Sickesz zich ook nog
met voorliefde bewogen op kerkelijk terrein. Reeds als student, wij maakten er boven
al melding van, schaarde hij zich uit volle overtuiging in de rijen der vrijzinnigen
van die dagen, en die overtuiging heeft hij niet verzaakt. Hij was een geloovig man
en de woorden door hem als Eerevoorzitter van den veertienden Nederlandschen
Protestantendag uitgesproken, leveren daarvan een welsprekend getuigenis. Na in
de openingsrede er op gewezen te hebben, hoe de tijd nog niet verre was, waarin
men geen woorden genoeg kon vinden om te roemen op onze negentiende eeuw en
om te loven en te prijzen de ontwikkeling, die zij ons bracht, toonde hij aan, ‘dat in
eigen kamp een vijand was binnen gedrongen, die zich den schijn gaf, een bondgenoot
te willen zijn, doch die inderdaad onze kracht verlamt, ons den moed doet ontzinken,
ons vertrouwen schokt. Ongeloof, onverschilligheid, ongodsdienstigheid, realisme,
dat zijn de namen en de gevaren, welke ons bedreigen, en deze gevaren zijn wellicht
de grootste, die onze hedendaagsche maatschappij te verduren heeft’.
Als burgemeester van Laren was hij een steunpilaar van de kleine protestantsche
gemeente in het naburige Barchem, en wanneer hij op de Cloese verblijf hield, ontbrak
hij zelden onder het gehoor van den predikant, die op het heerenhuis ook steeds een
welkome gast was. Toen nu de strooming op kerkelijk gebied zoowel te Lochem als
te Barchem eene andere bedding koos, zoodat de mo-
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dernen daar in de minderheid kwamen, wendden deze zich tot Sickesz om raad en
voorlichting. Na heel wat overwegingen luidde zijn advies, te trachten te Lochem
eene Remonstrantsche gemeente te doen verrijzen. Deze kwam in 1879 tot stand en
zij vond in Sickesz, gedurende al de jaren van haar bestaan, een krachtigen
beschermer. Tijdens zijn verblijf in 's-Gravenhage maakte hij ook deel uit van het
bestuur der Remonstrantsche gemeente daar ter stede.
Maar ook gedurende zijn verblijf te Meran werd hij, door een samenloop van
omstandigheden, als het ware gedwongen op kerkelijk gebied op den voorgrond te
treden. Tijdens zijn verblijf aldaar in 1894 moest er een nieuwe predikant van de
Evangelische Gemeente beroepen worden en daar men Sickesz als een ernstig en
onpartijdig man had leeren waardeeren, werd hij vanwege het Kerkbestuur
uitgenoodigd zich met de verkiezing te willen bemoeien. Daar de godsdienstige
richting dier gemeente, welke streng orthodox was, niet strookte met Sickesz'
overtuiging, maakte hij aanvankelijk bezwaar aan het verlangen te voldoen, maar op
herhaald verzoek verklaarde hij zich bereid te zullen helpen zooveel hij kon. De op
die wijze geknoopte band met de kleine protestantsche gemeente bleef ook in later
jaren bestaan en hij bleef er sedert steeds aan verbonden. Onder zijne leiding is eene
pastorie gebouwd en werd besloten eene nieuwe begraafplaats aan te leggen, wijl de
oude bijna geheel bezet was. Gedurende de jaren van het Directeur-Generaalschap
werd Meran slechts vluchtig bezocht. Na zijne terugkomst in 1901 werd Sickesz
echter benoemd tot curator of president der evangelische gemeente. Daar er in den
boezem der gemeente nogal wat verschil van gevoelen bestond, gaf deze betrekking
aan den nieuwen
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curator heel wat hoofdbrekens, niet het minst wijl de Oostenrijksche kerkelijke wetten
zoozeer van de onze afwijken. Op zijn voorstel werd een hoofdelijke omslag
ingevoerd, ten einde de financiën der gemeente op vasten grondslag te vestigen en
deze meer onafhankelijk te maken van de wisselende bijdragen der kurgasten. Ook
aan zijn initiatief is het te danken, dat er een nieuw schoolgebouw verrees, waarvoor
de gelden grootendeels door vrijwillige giften werden bijeengebracht.
Dat Sickesz door al deze bemoeiingen in de oogen der bevolking van Meran een
populaire figuur was, zal niemand verwonderen, maar ook onder de meer vlottende
bevolking, bestaande uit de jaarlijks terugkeerende kurgasten, bekleedde hij eene
eigenaardige plaats. Door zijne uitgebreide kennis, zijne beschaafde vormen en zijne
gezelligen omgang was hij in dien kring zeer gezien en was hij daar toongever.
Trouwens in ieder gezelschap had hij in den goeden zin van het woord wat te zeggen,
en daar hij dit op onderhoudende wijze wist te doen, luisterde men gaarne naar hem.
Hij hield van menschen zien en had graag menschen om zich heen. Dat hij een goed
gastheer was, daarvan kunnen velen getuigen.
Sickesz sprak met groote gemakkelijkheid in het openbaar, en alhoewel eene
zekere breedsprakigheid hem kenmerkte, zoo was de gang van zijn betoog logisch
en zijn woordenkeus in den regel zoo gelukkig, dat men het door hem voor de vuist
gesprokene veelal zonder wijziging kon doen afdrukken.
Als leider eener groote vergadering bezat hij bijzondere hoedanigheden. Hij voelde
zich bij die bezigheid in zijn element en hij wist met zeldzame tact vaak verwarde
discussies steeds tot een goed einde te brengen.
Wat zijn persoon aangaat, zoo beheerschte orde en
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regelmaat zijn geheele doen en laten en van de gewoonten van het huis werd niet
dan noode afgeweken. Teekenend is het b.v. dat hij zich als regel gesteld had, van
alle kleine dagelijksche uitgaven steeds geregeld aanteekening te houden.
Sickesz stelde bijzonder gemakkelijk en schrijven was voor hem een genot. Met
tal van personen onderhield hij dan ook eene geregelde briefwisseling, die zelfs in
drukke tijden niet door hem werd veronachtzaamd. Van die particuliere briefwisseling
is uit den aard der zaak geen afschrift genomen en ook van de briefwisseling door
hem over tal van belangrijke aangelegenheden gevoerd is weinig bekend. De
briefwisseling met wijlen koning Willem III maakt daarop echter eene uitzondering.
Het is voldoende bekend, dat Willem III levendig belang stelde in land- en
boschbouwaangelegenheden. Daarvan had Sickesz meermalen de bewijzen
ondervonden, zoowel als voorzitter der Internationale landbouwtentoonstelling als
tijdens zijn voorzitterschap der Rijkslandbouwcommissie. Maar die belangstelling
bleek vooral gedurende de eerste jaren van het bestaan der Nederlandsche
Heidemaatschappij. De Koning gaf den wensch te kennen tot in bijzonderheden van
den gang van zaken op de hoogte te worden gehouden en Z.M. benoemde zelfs te
dien einde een koninklijken Commissaris, die gedurende eenigen tijd geregeld de
vergaderingen van het Dagelijksch bestuur dier maatschappij bijwoonde. Bovendien
stelde de Koning een belangrijk geldelijk bedrag ter beschikking der jeugdige
vereeniging, wat er niet weinig toe heeft bijgedragen de moeilijke aanvangsjaren te
verlichten.
De briefwisseling over al deze aangelegenheden werd persoonlijk met den voorzitter
gevoerd en deze is met zorg bewaard.
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Voor de pers heeft Sickesz niet veel geschreven. Wanneer wij de verslagen der door
hem uitgesproken redevoeringen uitzonderen, dan beslaat zijne litteraire nalatenschap
slechts een zeer bescheiden plaats in de boekenkast. Behalve het reeds boven door
mij aangehaalde academisch proefschrift, handelende over de schutterijen in
Nederland, heeft Sickesz nimmer een boekwerk van eenige beteekenis geschreven
en ook voor Tijdschriften heeft hij weinig bijdragen geleverd. In de Economist schreef
hij een drietal artikelen en wel Een landbouwindustrie in nood (1893), handelende
over vlasbouw in Nederland; Het eerste Nederlandsche landbouwblauwboek (1894)
en De Nederlandsche landbouw en de malaise (1895). Vooral de beide laatste artikelen
zijn nog steeds lezenswaard, niet het minst wijl men daaruit zijn standpunt leert
kennen ten opzichte van verschillende groote vraagstukken op agrarisch gebied.
Verder schreef hij op uitnoodiging der Nederlandsche Juristenvereeniging (1892)
een preadvies ter toelichting van de vraag: Is wijziging van de wetgeving omtrent de
jacht wenschelijk? Zoo ja, welke? In dit met veel zorg gestelde stuk toonde hij zich
een groot tegenstander van onze jachtwet van 1857, die hij, niet zonder eenige
overdrijving, als de slechtste van Europa betitelde. Bovendien verscheen van zijn
hand, in samenwerking met schrijver dezer regelen, een hoofdstuk in het Gedenkboek
uitgegeven ter gelegenheid der inhuldiging van Koningin Wilhelmina, getiteld Een
halve Eeuw, waarin een overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling van landbouw
en veeteelt in de tweede helft der 19de eeuw.
In de Mededeelingen en Verslagen der Geldersch-Overijselsche Maatschappij van
landbouw en in het Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij vindt men in
extenso de verslagen van de door hem, als voorzitter dier ver-
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eenigingen uitgesproken redevoeringen, en uit den aard der zaak in de Handelingen
der Eerste en Tweede Kamer, de verslagen van het door hem in die hooge
Staatscolleges gesprokene.
De litteraire nalatenschap is dus niet groot en wel is het jammer, dat zulks het
geval is. Het zou toch hoogst belangwekkend zijn geweest, indien Sickesz, die meer
dan iemand anders betrokken was bij de beweging op landbouwgebied in het tijdperk,
dat achter ons ligt, dien ontwikkelingsgang had te boek gesteld. Dat hij daartoe het
voornemen koesterde, is schrijver dezes door persoonlijke mededeelingen bekend,
doch de onverbiddelijke dood heeft zulks belet. Trouwens door zijn dood zijn tal van
goede voornemens mede ten grave gedaald. Sickesz had nog heel wat op zijn
programma, en ware hij gezond gebleven, dan zou hij naar alle waarschijnlijkheid
nog bestemd geweest zijn in het openbare leven een belangrijke rol te spelen.
Zijn groote verdiensten zullen echter niet worden vergeten. In het tijdperk, toen
bij ons te lande Regeering en Volksvertegenwoordiging ten opzichte van het
behartigen van landbouwbelangen het stelsel van non-interventie tot hoogste wijsheid
stempelden en de belanghebbenden daar als het ware dommelend mede instemden,
is hij het geweest, die zijn krachtige stem tegen dit verderfelijke stelsel heeft doen
hooren. En hij deed dit zoo aanhouden den met zooveel gloed en overtuiging, dat hij
dwong tot luisteren en tot handelen. Zelf nam hij in die handelingen zulk een
werkzaam aandeel, dat het schrijven van een levensbericht van Mr. Cornelis Jacob
Sickesz als het ware tevens is, het geven van eene beschrijving der
landhuishoudkundige ontwikkeling van Nederland in de laatste twintig jaren der
vorige eeuw.
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In de periode, die achter ons ligt treedt zijn bezielende persoonlijkheid op agrarisch
gebied geheel op den voorgrond en is hij het dan ook geweest, die het tijdperk der
zoo uitgebreide en gezonde staatsbemoeiïng dat wij thans beleven, heeft voorbereid
en ingewijd.
Zijn naam zal dan ook blijven voortleven als van den man, die meer dan iemand
anders in zijn tijd voor den Nederlandschen landbouw heeft gewerkt en gestreden
en heeft voorbereid en tot stand gebracht.
F.B. LÖHNIS.
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Levensbericht van Mgr. Dr. W. Everts1.
Willem Everts, de zoon van P. Everts en M.G. Houben, werd den 8sten Maart 1827
te Sevenum geboren. Hij bezocht de lagere school van zijne geboorteplaats en daarna,
1838, de zoogenaamde École normale te Rolduc. Deze normaalschool, een aanhangsel
van het te Rolduc gevestigd Klein-Seminarie van het Bisdom Luik, was niet uitsluitend
voor de opleiding van onderwijzers bestemd, maar diende tevens als Burgerschool.
Everts' eerste verblijf te Rolduc duurde niet lang. In het jaar 1840 vinden we hem
als student van het Gymnasium te Venray. Waarschijnlijk is deze verandering het
gevolg geweest van den eigenaardigen toestand, die er tusschen de jaren 1839 en
1843 in ons gewest heerschte. In 1839 kwam namelijk een deel onzer provincie, dat
vóór dien tijd tot België behoord had, aan Holland; de Katholieke bewoners dier
streek kwamen tevens onder het kerkelijk gezag van den Apostolischen-Vicaris van
Limburg, later den Bisschop van Roermond. Rolduc bleef echter tot 1843 het
Klein-Seminarie van het bisdom Luik. De opleiding aan een Belgisch Klein-Seminarie
schijnt

1

Everts werd den 8sten Mei 1887 door de Universiteit van Leuven tot Doctor honoris causa
in philosophie en letteren benoemd.
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Everts, die als priester in zijn landstreek werkzaam wilde blijven, en die daarbij
volstrekt niet Belgisch gezind was, minder geschikt voorgekomen te zijn, want hij
begon zijne latijnsche studie te Venray, ofschoon hij zeer aan Rolduc gehecht was.
Zoodra was echter Rolduc, in 1843, niet het Klein-Seminarie van het
Apostolisch-Vicariaat van Limburg geworden, of Everts keerde er terug als leerling
van het vierde studiejaar, de zoogenaamde Syntaxis.
De eerste Directeur der nieuwe inrichting, Mgr. E.H. Peters, die den 1sten Mei 1843
met zestig leerlingen ‘Rolduc begon’ zooals men gewoon was te zeggen, - en dat
beginnen geschiedde in een leeg huis, zonder meubels en zonder middelen - had een,
met het oog op den toestand, onzinnig-vermetel plan. Bij zijne benoeming in 1842
schreef hij aan een zijner vrienden: ‘Om u niets te verhelen, mijn plan is grootsch:
ik zou schier voorslaan het heerlijk Rolduc tot een Katholiek instituut voor geheel
Nederland en de aangrenzende landen te maken’1. Toch heeft hij, dank zijne
onvermoeide werkzaamheid en den steun, dien hij wist te verkrijgen en te verdienen,
zijn plan voor een goed deel verwezenlijkt gezien, de rest van de taak aan zijne
navolgers, aan Everts vooral, overlatende.
Rolduc was dan Hollandsch - maar het onderwijs bleef op Belgische leest
geschoeid. De meeste lessen werden in 't Fransch gegeven en de handboeken waren
Fransche Manuels. Naar 't ons voorkomt heeft zelfs de tweede directeur, de
HoogEerw. Heer E. Janssen meer in de Belgische of Fransche richting gestuurd dan
Mgr. Peters. 't Is wel der moeite waard Everts' Nederlandsche ontwikkeling onder
die ongunstige omstandigheden na te gaan. Want,

1

Aangehaald in ‘Rolduc in Woord en Beeld’ bl. 165.
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al heeft hij als schrijver weinig in het licht gegeven en is de ‘Geschiedenis der
Nederlandsche letteren’ benevens eenige, zonder naam gedrukte, gelegenheidsstukken
en een paar opstellen in tijdschriften alles, wat van hem in druk verschenen is, zijn
Nederlandsch-letterkundige invloed was groot.
‘Als leeraar der klassieke en moderne talen - schrijft een zijner oud-leerlingen heeft hij zijne ongewone talenten bijna uitsluitend gewijd aan de letterkundige
opleiding en de algemeene artistieke ontwikkeling zijner leerlingen, onder wie menig
letterkundige van naam later welverdiende hulde bracht aan de hooge begaafdheden
van den docent, die door zijne boeiende voordracht, zijne oordeelkundige verklaringen
en opmerkingen zijne jeugdige toehoorders de onvergankelijke schoonheden der
meesterwerken van de oudheid en der nieuwere tijden te genieten gaf, hun kunstsmaak
vormde, hun schoonheidszin ontwikkelde en hun gevoel veredelde. Door zijn
bezielend woord wekte hij geestdrift bij zijne leerlingen, liefde en lust tot eigen studie
en moedigde hen aan door stage oefening zoo in gebonden als ongebonden stijl zich
meesterschap te verwerven over de taal’1.
Wij schrijven deze woorden over, niet omdat zij eene lofrede bevatten, maar omdat
zij het werk van Everts teekenen en wij voegen er bij, dat deze invloed, behalve dat
hij zich over de grenzen der provincie uitstrekte, vooral krachtig heeft medegewerkt
om het rijksgebied onzer taal uit te breiden naar het Zuiden en hare heerschappij te
bevestigen in het overige van ons gewest. De studenten, die onder Everts' leiding
hebben gestaan, hebben onze taal en de voortbrengselen harer letterkunde

1

Aangehaald in ‘Rolduc in Woord en Beeld’ bl. 176.
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lief gekregen en de directeur Everts heeft van de school, die op vaderlandschen
bodem nog sterk Belgisch gebleven was, eene Nederlandsche inrichting voor
onderwijs gemaakt, waar een Nederlandsch Klein-Seminarie, een Nederlandsch
Gymnasium en eene Nederlandsche Hoogere Burgerschool bloeien.
Wij noemden de omstandigheden waaronder Everts studeerde ongunstig. Zij waren
dit met betrekking tot de Nederlandsche ontwikkeling, niet tot de ontwikkeling in 't
algemeen en zeker niet met betrekking tot de litteraire ontwikkeling. De
Real-Encyclopädie des Klassischen Alterthums werd weinig gebruikt, met variae
lectiones werden de studenten niet geplaagd, het hoognoodige der antiquiteiten werd
slechts ter loops medegedeeld en als kantteekening op boek of schrift gekrabbeld,
maar er werd veel gelezen en de jongens werden warm gemaakt voor de schoonheden
der meesterstukken van de oude en nieuwe letterkunde. Bij Everts, die van nature
aanleg voor taal en letterkunde had, wekte dat alles een echo in verzen: Latijnsche,
Fransche, Duitsche; maar vooral Nederlandsche.
Zoowel de Latijnsche en Fransche als de Duitsche getuigen, dat hij van die talen
op jeugdigen leeftijd reeds een groot gemak had; de Nederlandsche dragen het merk
van eene groote liefde voor zijne moedertaal en zijne zorg om ze toch vooral zuiver
te schrijven. Want herhaaldelijk - men kan 't aan den inkt en het schrift zien - is hij
in latere jaren aan 't betuttelen en aan 't verbeteren geweest, alleen om der wille van
taal en stijl; want het daglicht hebben de meeste dier verzen nooit gezien en, ofschoon
hij ze zorgvuldig bewaarde en het datum der vervaardiging er bij opteekende, ze
bleven letteroefeningen tot eigen nut en niet ten gerieve van een of ander
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publiek. Slechts een of ander stukje is in een tijdschrift terecht gekomen of bij
gelegenheid eens voorgedragen.
Meesterstukken zijn ze niet, goede verzen zijn vele wel.
In bonte rij volgen daar: Aan de Zanggodinnen (1843), Aan het vergeet-mij-nietje,
De Dood van Johanna d'Arc (vertaling), Een schipbreuk, Uit den 43sten Psalm (naar
het Fransch) De Vriendschap, Les deux ruisseaux, Uitbreiding v.d. Hymnus ‘Nunc
dimittis’, De vos zonder staart, de Nacht, de Wolf en de Hond, Lob der Grossen, Lof
der kleinen, Le beau milieu, Vertalingen uit Horatius enz. enz. De Latijnsche verzen
komen later en wij weten niet, of ze uit zijn studenten- of zijn leeraars-tijd zijn. Van
zijne liefde voor al wat Nederlandsch is spreken uitdrukkelijk o.a.: Nederland; Je
maintiendrai, en - als gevolg van een toen ter tijd obligaat enthousiasme - een
onvoltooid heldendicht Claudius Civilis; terwijl een afscheid aan een vriend in
Middel-nederlandsch bewijst dat Everts' met zijn studie der taal over het jaar 1550
heen was. Zóó is Everts blijven werken en zóó eischte hij, leeraar te Rolduc geworden,
(1852), dat zijne studenten werkten. Taalfouten, fouten tegen de interpunctie, werden
zwâar onderstreept, Duitsche of Fransche woorden in een Nederlandsch kleedje
meedoogenloos aan de deur gezet - ofschoon hij zelf aan een of ander
herbergzaamheid verleende - verkeerde beeldspraak onbarmhartig aan de kaak gesteld,
maar tevens elke, zelfs ten halve geslaagde poging, om iets dragelijks te leveren,
zeer geprezen.
De ‘Geschiedenis der Nederlandsche Letteren’ is het werk der laatste jaren van
zijn professoraat. J. van Vloten1 heeft de verdienste en de tekortkomingen van dit
boek naar waarde gewogen. Volledigheid, onpartijdig-

1

Taal en Letterbode.
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heid, eenvoud - ziedaar de goede hoedanigheden; te veel dorre opsommingen, te
weinig verband met de letterkundige en vooral met de algemeene ontwikkeling van
het volk in de verschillende tijdsgewrichten, ziedaar de fouten.
Van de fouten, die het boek aankleefden, verdwenen wel is waar de beide eerste,
wanneer men Everts hoorde en zijn boek dan las; maar de laatste bleef. Everts was
wel een letterkundige, kende wel de letterkundige geschiedenis en zijn oordeel ging
op eigen lezen en bestudeeren af, maar in de geschiedenis van het volk en van het
volksleven was hij minder te huis.
De echt Nederlandsche invloed die van Everts uitging zou echter niet zoo groot
zijn geweest, indien Rolduc op Belgische leest geschoeid was gebleven. Dat kon
echter de leeraar niet veranderen maar de Directeur Everts (1868) kon dat wel.
Het Nederlandsch werd de taal die in de lessen werd gesproken, en de aanstaande
leeraren werden voorbereid voor Nederlandsche akte-examens of gingen studeeren
aan onze Nederlandsche Universiteiten. De voor de bewoners van een klein land
hoogst nuttige en voor velen noodzakelijke veeltaligheid deed hem echter het Fransch
als omgangstaal behouden, terwijl de zon- en feestdagen officiëel voor Neerlandsch
of Duitsch beschikbaar bleven. Onze gewestelijke taal, ons plat, was officiëel
verboden, maar daarmee ging 't ‘chassez le naturel enz.’.
Everts overleed den 8sten Juni 1900.
En nu meenen wij dat Everts door zijn arbeid als leeraar en zijn arbeid als Directeur
veel en goed Nederlandschletterkundig werk verricht heeft, al heeft hij zeer weinig
laten drukken.
Roermond.
J.M.L. KEULLER.
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Levensbericht van Mevr. Elise van Calcar.
Toen in 1892 de zeventigste verjaardag van Mevrouw Elise van Calcar door hare
vrienden voor haar tot een dag van zonneschijn en genot was gemaakt, schreef zij
in haar tijdschrift Op de grenzen van twee werelden: ‘Landgenooten, die mij vergeten
hadden, ontwaarden eensklaps dat ik er nog ben’. En zij zal wel gelijk hebben gehad.
Menigeen had haar vergeten, in dien tijd misschien reeds, maar zeer zeker twaalf
jaar later, toen op een zomerdag van 1904 de kranten het met wat meer of minder
woorden vermeldden, dat den 13den Juli Mevrouw Elise van Calcar te 's-Gravenhage
was overleden.
Zij had den laatsten tijd zich teruggetrokken in kleinen kring, al bracht haar
persoonlijkheid zeker mede, dat zij ook in dien kring de eerste was. Door de richting
harer geestelijke ontwikkeling had zij velen der vroegere vrienden van zich vevreemd.
Aan het openbare leven nam zij door haar hoogen leeftijd weinig deel meer. Het
grootste gedeelte van het jonge geslacht kende haar nauwelijks en dan meestal nog
alleen bij naam.
En toch was er een tijd, waarin die naam onder het jonge geslacht van toen bekend
en geliefd was als die van een der grooten onder de vrouwen, waarin hare
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romans werden bewonderd en hare stichtelijke geschriften gewaardeerd als weinig
andere. Dat was de tijd, toen de eerste gedachte aan vrouwenontwikkeling en
vrouwenrecht opkwam, de tijd toen de flauwe teekenen van den komenden strijd op
kerkelijk gebied zich openbaarden, een tijd, waarin veel nieuws en vreemds vooral
op godsdienstig gebied hoofden en harten vervulde. De schrijfster van Hermine leefde
in dat alles mee met geheel haar ziel.
Thans is de dwepende bewondering lang voorbij. De gedachten en bedoelingen
van het tegenwoordige geslacht zijn zoo ver van de hare verwijderd dat er soms
inspanning noodig is zich in de geestelijke atmosfeer van voor 50 jaar te verplaatsen.
Maar thans juist kan het gezegd worden: de romanschrijfster, die wist te geven wat
haar tijd boeide, de Fröbelvereerster, die met onvermoeiden ijver zijn werk ook aan
de kinderen van Nederland bracht, de moedige strijdster voor het goed recht der
vrouw op ontwikkeling, de spiritualiste ook, die er niet voor terugdeinsde zich
vijanden te maken als het wezen moest om haar eerlijke overtuiging uit te spreken,
zij heeft er recht op genoemd te worden onder de merkwaardigste vrouwen uit de
tweede helft der 19de eeuw.
Den 22sten September 1822 werd Elisa Carolina Ferdinanda Schiotling te Amsterdam
geboren. Haar vader Johannes Schiotling, van Noorsche afkomst, was een eenigszins
zonderling man, geleerd, maar droomerig en niet in staat zich bij een of ander vak
te bepalen. Oorspronkelijk voor de medicijnen bestemd - hij had eerst te Straatsburg
gestudeerd -, ging hij later tot de filosofie over, het een al met even weinig succes
als het ander. Daarbij schijnen gewetenlooze voogden het kapitaal van den jongen
te hebben opgemaakt, tot alleen een boerderij
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in den omtrek van Amsterdam overbleef. Grootendeels van de opbrengst daarvan,
misschien vermeerderd met de winst van eenig vertaalwerk - Elise zelf schijnt ergens
te zinspelen op een boek over het denken, door haar vader vertaald, - moest na zijn
huwelijk met Anna Carolina Fleischacher het jonge gezin leven. Als men hierbij
bedenkt dat zijn dochter zelf later in een artikel vol bewondering over haar vader
onder de drie dingen, waarvan hij bij uitzondering geen verstand had, ook geldzaken
noemt, kan men wel aannemen dat dit kind onder kommervolle omstandigheden
geboren werd.
Ook de moeder, wier vader uit Polen was uitgeweken, was een bijzondere vrouw,
zwak van gezondheid en overspannen van zenuwen. In de herinneringen uit haar
jeugd vertelt haar dochter hoe die moeder visioenen had en geestverschijningen zag,
en hoe zij reeds als kind daardoor werd ingewijd in een mystieke wereld vol
geheimzinnigheid. Sonnambulisme schijnt in de familie der moeder zelfs erfelijk te
zijn geweest. Ook Elise had als aankomend meisje aanleg tot slaapwandelen. Tegelijk
echter was die moeder een veerkrachtige vrouw van innige vroomheid en van vader
en moeder beide mag het tot hun eer gemeld worden, dat zij hun Elise, schoon een
eenig kind en teer van gezondheid, niet vertroetelden, maar lichamelijk en geestelijk
zooveel mogelijk trachtten te harden. Zij mocht voor niets bang zijn, - vrees leerde
men haar was een verachtelijke zwakheid, - en moest alles kunnen doorstaan. De
gezondheid van het kind leed soms onder de zware eischen, die aan hare krachten
en hare zenuwen werden gesteld, maar zij herstelde altijd weer gauw; teer maar taai
kwam zij door alle kinderziekten, maar ook door allerlei schrikken en
zenuwschokkende ervaringen heen.
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Op school kon zij het aanvankelijk maar matig vinden. Aardig vertelt zij meer dan
70 jaar later over die school - ‘Ecole Française’, stond met groote letters boven de
deur - gehouden door drie zusters, die door de leerlingen werden onderscheiden als
de dikke, de dunne en de lange. Al de duffe saaiheid, de starre eentonigheid van het
onderwijs zooals het toen ter tijd aan kleine kinderen werd gegeven, spreekt uit haar
beschrijving hoe daar werd geleerd, en zeker is toen bij het kind nog onbewust reeds
de indruk gewekt, waardoor de vrouw eens met zoo gretige hand zou grijpen naar
wat dat onderwijs anders en beter maken kon.
Elise leerde daar lezen, maar had heel lang werk eer zij de letters kende. Men
schold haar beurtelings dom en onwillig; kleinere kinderen gingen haar vooruit en
werden haar tot voorbeeld gesteld en het eerste blad van haar a b-boekje werd bij
herhaling stuk geleerd of gefrommeld. Die eerste bladzij .... in hare herinneringen
danken wij er eenige aardige regels over beginnen in het leven aan, maar het kind
kostte zij bittere tranen, totdat hare ouders er zich mee bemoeiden en Elise in korten
tijd al spelend van moeder leerde wat zij onder de strenge oogen der ‘matres’ maar
niet had kunnen bemeesteren.
De speelkameraadjes, die zij daar vond, bevielen haar ook maar half. Veel liever
speelde zij thuis alleen met een paar denkbeeldige vriendjes uit haar eigen
gedachtenwereld. De spiritualiste brengt later deze speelmakkertjes in verband met
haar eigenaardigen kijk op de dingen uit de wereld der geesten, maar het verschijnsel
is ook langs gewonen weg zeer verklaarbaar. Een eenig kind speelt ook onder de
gunstigste omstandigheden veel alleen, en Elise Schiotling zal wel niet de eerste of
eenige
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zijn geweest wier fantasie die leemte aanvulde door gesprekken en spelletjes met
personen, die haar verbeelding haar voortooverde.
Ter wille van de gezondheid harer moeder woonde de familie Schiotling van Elise's
de
6 tot haar 10de jaar te Barneveld. Ook voor hun dochtertje was deze verandering
zeer heilzaam. Het stadskind leerde hier de natuur kennen en kreeg een diepen indruk
van haar heerlijkheid. Zij had een eigen tuintje, genoot van bloemen en planten, van
hei en bosch en maakte zich vrienden onder schaapherders en boeren. Een vroolijke
jeugd had zij echter ook daar niet; een ziekelijke moeder, een stil thuis met allerlei
ook materieele zorgen, maar haar levendigheid schijnt er niet onder te hebben geleden.
Zij zelf vertelt hoe zij als 't ware twee levens leidde, hoe zij stil en ernstig haar moeder
hielp verplegen of door deze werd ingewijd in al de geheimzinnigheden eener
bovennatuurlijke wereld om een oogenblik later als een losgebroken vogeltje uit te
vliegen. Dan klom zij in een boom of haalde ondeugendheden uit en het vroolijke
kind had maar één ergernis: dat meisjeskleeren voor zulke bravourestukken zoo
ongeschikt waren.
Het vrije buitenleven in de Geldersche lucht werkte gunstig op haar lichamelijke
ontwikkeling, en toen men naar Amsterdam terugkeerde bleek Elise ook geestelijk
haar leeftijd vooruit. Vooral haar talent van vertellen gaf haar onder hare
medeleerlingen een zeker overwicht. In de schemering, als de onderwijzeres zoowat
dommelde, luisterden allen gretig naar de verhalen, waarmee Elise hen wist bezig
te houden. Eigenlijke vriendinnetjes schijnt zij zich echter ook op die school niet te
hebben gemaakt. Die vond zij het eerst bij hare overburen, een gezin met acht
kinderen. Daar was het vroolijk en druk, daar
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heerschte een vriendelijke geest van onderlinge genegenheid, daar speelden de
kinderen met elkaar komedie en voor hen maakte Elise haar eerste pennevrucht ter
opvoering in den huiseiijken kring: een drama! Ook haar huiselijk leven werd in dien
tijd wat vroolijker door de komst van twee neven, die in Elise's ouderlijke woning
hunne opvoeding kregen en met wie zij levenslang vriendschappelijk bleef omgaan.
Intusschen, de tijd van zorgeloos spelen en genieten was na de terugkomst in
Amsterdam al gauw voorbij. Elise's vader, trotsch waarschijnlijk op het vlugge hoofd
van zijn eenig meisje, had haar reeds vroeg over allerlei gesproken en geleerd.
‘Moeder vertelde mij uit den Bijbel, vader uit de geschiedenis’, maar daarbij bleef
het niet. Geen moeite was den vader blijkbaar te veel waar het de ontwikkeling van
zijn kind betrof. Van elk onderwerp, dat hij met haar zou bespreken, werd vooraf
een aparte studie gemaakt, en het is verbazend Elise te hooren vertellen over welke
dingen door hen werd gesproken. De verleiding moet voor den vader ook groot zijn
geweest; hij filosofeerde en doceerde zoo graag, het kind deed zulke vroegwijze
vragen en wilde van alles weten, geen wonder dat hij soms vergat hoe hij van de
jonge hersenen een inspanning eischte, die zeker niet altijd die hersenen ten goede
kwam. Busken Huet wijst er bovendien op welke groote schaduwzijde aan deze wijze
van ontwikkeling verbonden was. Toen Elise 16 jaar was had zij nagedacht en
geredetwist over vele dingen, die maar zelden een meisjeshoofd bezighouden, maar
zij had ook voor zichzelf de overtuiging nu van die dingen voorgoed op de hoogte
te zijn.
Zij was nog nauwelijks zes jaar toen zij 's avonds in bed stilletjes wakker bleef
om te luisteren naar de romans
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van Walter Scott, die vader aan moeder voorlas. Als wij haar eigen herinneringen
mogen gelooven las zij te Barneveld boeken van Lairesse en Lebrun over schilderen
en perspectief, maar werd het meest geboeid door een werk over de uitdrukking der
hartstochten op het menschelijk gelaat. Geen wonder dat het haar hinderde, als haar
moeder er bij den vader op aandrong het kind toch niet al te veel te laten leeren:
‘bedenk dat het een meisje is’. Zoo kwam de ergernis over de minderwaardige
opvoeding der vrouw er al vroeg en uit eigen ervaring in.
Maar zij zou onderwijzeres worden, dat was een heerlijke uitkomst. Boeken en
kinderen, het waren de twee dingen, die haar het meest aantrokken: nu kon zij leeren
naar hartelust en zij zou haar dagelijksch werk vinden te midden van de jeugd. Onder
de vakken waarin zij zich voor haar examen had te bekwamen beviel haar het best
‘de opvoedkunde en meer nog de daaraan ten grondslag liggende zielsleer’. Zij kon
er haar hart aan ophalen; 138 stellingen, de zielkunde betreffende, moesten letterlijk
van buiten geleerd. Dat was een kruis, want letterlijk van buiten leeren was het
levendige jonge meisje een gruwel. Maar haar onderwijzer hielp haar voort, hij
besprak de stellingen tot hun inhoud goed tot haar was doorgedrongen en veroorloofde
haar ze dan in haar eigen woorden terug te geven. Hoe de examinator hierover dacht,
vertelt Elise niet, maar schade heeft zij er in elk geval niet door geleden. Enkele
weken na haar zestienden verjaardag haalde zij hare akte ‘van toelating tot
secondante’, waarbij haar werd verleend ‘de vrijheid om binnen deze stad en derzelver
jurisdictie als secondante te fungeren’.
Wel mocht zij later in haar Wildzang zeggen: ‘Zelve nog kind zou ik den kinderen
leeren’.
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Spoedig na dit examen werd zij op een school geplaatst. ‘Wij moesten van 9-1 en
van 3-7 pal staan voor de klasse’. 's Morgens vroeg en 's avonds moest terwijl voor
eigen verdere studie gewerkt: ‘een barre werkdag’ noemt zij zelf dien tijd van haar
15de tot haar 20ste jaar. Haar gezondheid bleek hiertegen dan ook niet bestand. Er
werd dus gezocht naar een betrekking als gouvernante. Eerst op een buiten in
Gelderland ‘als oudste dochter des huizes’ zegt zij met bittere ironie, toen bij een
adellijke familie, 's zomers in Gooiland, 's winters in Amsterdam, was zij eenige
jaren werkzaam. Of dit leven voor het bewegelijke, opgewonden meisje minder zwaar
was? Als Elise later in Hermine het bestaan eener gouvernante schildert, is daarin
zeker een groot deel eigen ervaring. De omgang met de ondeugende kinderen en de
veeleischende ouders, de eigenaardige halfslachtige positie tusschen de familie en
het dienstpersoneel, waarin in dien tijd een gouvernante zich geplaatst zag, het moet
voor haar gevoelige artistennatuur een ware marteling zijn geweest. Bij de adellijke
familie had zij bovendien te kampen met wat de heer des huizes haar ‘burgerlijke’
opvatting van onderwijs geven noemde. Zij wilde immers den kinderen alles in het
Hollandsch leeren en gevoelde niets voor de wijsheid der schikking: aardrijkskunde
in het Fransch, geschiedenis in het Duitsch, enz.
Terwijl zij daar was stierf de moeder harer leerlingen, en dit droevig voorval gaf
haar een versje in de pen over het tweejarig kindje, dat rustig sliep, terwijl het lijk
der moeder werd uitgedragen. Eenigen tijd later, thuis zijnde, las zij dit versje aan
haar vader voor; het was het eerste en ook het laatste werk, dat hem van zijn kind
onder de oogen zou komen: een paar maanden
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later stierf hij. Elise was toen 20 jaar en bezig zich voor te bereiden voor een examen,
dat zij twee jaar later aflegde en waarbij zij door de Provinciale Commissie van
Onderwijs in Noord-Holland ‘z e e r v o l d o e n d e bewijzen van bekwaamheid
getoond hebbende’ werd toegelaten als ‘schoolhouderesse’.
Tusschen het werken en lesgeven door had Elise altijd nog tijd gevonden om veel
te lezen. Door de eigenaardige neiging harer moeder, die ook bij haar reeds toen
weerklank vond, had zij zich al vroeg verdiept in Lavater, een harer lievelingschrijvers
tot haar dood toe, in Stilling, Swedenborg en dergelijke. Met haar vader had zij de
klassieken, Vondel, Hooft, met haar moeder Tollens en v. Lennep gelezen, maar van
de literatuur van den dag waren hare ouders maar weinig op de hoogte. Daarvoor
bleef haar leermeester voor haar eerste examen ook lang daarna nog haar voornaamste
gids. Les mystères en Le Juif errant raadde hij haar af - zij was er hem jaren later
nog dankbaar voor - maar de Wandsbecker Bote stal in eens en voor goed haar hart.
Boven alle anderen echter werd da Costa vereerd. De man van het Réveil had aan
deze bewondering aanvankelijk misschien evenveel deel als ‘de doorluchtige
dichtervorst’, zooals zij hem noemt. Elise verdiepte zich namelijk in dien zelfden
tijd in allerlei theologische vragen. Toen zij 17 jaar was sloot zij zich zelfs voor
korten tijd aan bij de afscheiding en ontving van den leider eener secte, die zich nog
weer afscheidde en naar Amerika toog, de aanbieding om als onderwijzeres mee
daarheen te trekken. Maar haar gezonde aanleg kwam al spoedig op tegen al de
onnatuur dier prediking, vooral tegen de leer der predestinatie verzette zij zich
onstuimig. Eenigen tijd later, toen zij lid zou worden van de Ned. Herv. Kerk,
bezwaarde het haar
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zelfs of zij met hare gevoelens daartoe wel zou kunnen toetreden. De predikant, die
haar van deze bezorgdheid terugbracht en tot lid der gemeente aannam, oefende
tegelijk zijn invloed op haar algemeene ontwikkeling. In zijn huiselijken kring leerde
de gouvernante, die maar weinig uitging, menschen kennen en woonde feestjes bij.
Op zijn aanraden las zij Hannah More en Fred. Bremer. Ook Dickens leerde zij
kennen, maar zij was nog te jong om hem recht te waardeeren, zegt zij. Dat deed zij
eerst tien jaar later en levenslang is hare bewondering onverminderd gebleven. Da
Costa bleef echter te midden dier velen toch altijd degeen, die zij het allermeest
bewonderde. ‘Hij was dan ook de aangewezen persoon’, zegt Busken Huet, ‘om aan
haar genialen aanleg de hoogere leiding te geven, welke aan openbare instellingen
niet voor haar te bekomen was. Heeft zelfs hij niettemin al spoedig iederen
rechtstreekschen invloed op haar verloren, het is omdat het in hare bestemming lag
in alles haar eigen weg te gaan’. Toch is het zeker da Costa's aanmoediging geweest,
die er Elise Schiotling toe bracht zich geheel aan de letteren te wijden.
Van haar 15de jaar af had zij geregeld een dagboek gehouden en zeker voor zichzelf
ook wel een en ander geschreven. Het eerste werk dat van haar gedrukt werd was
een artikel Zondagsrust. Zij had het gewaagd dit in te zenden naar aanleiding eener
advertentie in de Haarlemmer krant, waarin werden gevraagd bijdragen voor een
nieuw op te richten tijdschrift Maria en Martha, lektuur voor Christenvrouwen en
moeders, dat in '44 verscheen. Er was aan verbonden een bijblad voor kinderen Aan
moeders schoot en zoowel voor het een als het ander leverde E. S-g of Elise, zooals
zij zich reeds in den 2den jaargang ging noemen, in de eerstvolgende
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jaren menig stichtelijk artikel en ook een enkel vers. Dergelijke artikelen, soms
geteekend S-g soms E, vindt men in die jaren '44-'50 ook in het Christelijk Album,
De Evangelie-Spiegel en een paar andere tijdschriften. Haar artikel over Zondagsrust
bracht haar in correspondentie met Johanna, een andere medewerkster aan Maria en
Martha. In den 2den jaargang vinden wij een stuk van die correspondentie in het
publiek gevoerd. Johanna oppert daar de vraag of het samenstellen van een verdicht
verhaal eigenlijk niet altijd in strijd is met een strikt gevoel voor waarheid, en Elise
neemt het warm op voor den vorm van novelle of roman, op één voorwaarde echter:
‘Bij een goeden roman is steeds leering het doel; het behagelijke moet daaraan
dienstbaar zijn’. Dit is teekenend, die overtuiging toch bleef zij levenslang getrouw;
bij al hare romans is het ten slotte om de strekking te doen.
Dat zij te midden van dit alles gewoon jong meisje was met al de illusies, met al
het lief en leed daaraan verbonden, bewijst wat zij zelf in haar herinneringen vertelt:
hoe zij na afgelegd examen en toen zij al les gaf nog zoo graag een brug dicht bij
haar woning afholde, dat de ouders harer leerlingen er aanstoot aannamen, hoe zij
haar beknopten ‘roman du coeur’ had, waarvan zij weinig vreugd en veel harteleed
beleefde, en dergelijke.
Na het afleggen van haar 2de examen had Elise aanvankelijk gehoopt zich als
kostschoolhouderes te vestigen. Een paar jaar na den dood van haar vader was haar
moeder hertrouwd, en al ontbrak ook in dit huwelijk althans in het begin de zorg niet
geheel, hulp van haar dochter had zij toch niet noodig. Er werden met een oudere
vriendin, de Johanna van de bovengenoemde correspondentie, plannen gemaakt van
samen wonen en
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samen werken, er werd gesolliciteerd en vergelijkend examen gedaan .... Maar toen
de omstandigheden al die plannen verijdelden, nam Elise het werk als gouvernante
maar weer op. Het geluk was haar daarbij dienstig. Terwijl zij in een haar niet
sympathieke omgeving werkzaam was, zag een vriendin zich om gezondheidsredenen
verplicht haar betrekking bij de familie Egidius te verlaten en beval Elise als haar
opvolgster aan. Zij bleef daar niet lang, maar levenslang duurde de vriendschapsband,
die toen met ouders en kinderen werd gelegd. De heer des huizes, zelf iemand van
groote ontwikkeling, had schik in het levendige, weetgierige meisje, van wie hij,
vreemdeling als hij was, betuigde op zijn beurt veel te hebben geleerd. De oudste
dochter werd haar een lieve vriendin, eenige jaren later droeg Elise aan haar op
‘Blikken in het rond, naar boven en naar binnen’ met een betuiging van hartelijke
vriendschap en genegenheid. De jongeren zagen tot haar op en vereerden haar tot
aan haar dood. ‘Ge kunt niets dan goeds van haar zeggen’, verzekerde mij een der
laatsten nog maar enkele weken geleden. Toch mag de vraag rijzen of de jeugdige
schrijfster, die elk oogenblik dat zij uit kon winnen aan haar lievelingswerk wijdde,
in die dagen als gouvernante volkomen op haar plaats was. Haar natuurlijke gave
van vertellen alleen zou haar reeds in staat hebben gesteld, hare leerlingen aan zich
te boeien, maar zij was daarbij van een opgewonden, levendig temperament; een
kleinigheid - het voorbijtrekken van een troep straatmuzikanten - leidde niet alleen
hare leerlingen, leidde ook haar zelf af, en de vatbaarheid voor elken nieuwen indruk,
die haar letterkundig werk zou ten goede komen, was niet gunstig voor den kalmen
dagelijkschen sleurgang van het onderwijs. De vader harer
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leerlingen merkte het op, hij bewonderde stijl en vorm van Elise's werk, en het was
op zijn aanraden dat zij het waagde, schroomvallig en met een angstig hart een en
ander van haar werk aan haar bewonderden da Costa te zenden. Een week daarna
ging zij hem bezoeken om zijn oordeel te vernemen en innig verrukt, bijna devoot,
vertelt zij hoe hij haar gezegend prees om haar groot talent, hoe hij haar wees op
haar roeping en groote verantwoordelijkheid, hoe hij haar voorspelde moeite en
teleurstelling, maar ook moed insprak en kracht beloofde: ‘Indien gij mijne dochter
waart, ik zou trotsch op u zijn’.
Na dit ontroerend bezoek verliet Elise Schiotling haar betrekking, vond in de
woning harer moeder een klein vrij zolderkamertje en schreef in acht maanden met
al den gloed van haar jong, frisch talent Hermine, het werk dat door menigeen wordt
gehouden voor het beste wat Mevrouw v. Calcar ooit heeft geleverd. Daarin geeft
zij zichzelf geheel. Busken Huet zegt dat ‘deze roman nog altijd de meeste waarde
bezit, niet als roman, maar als bladzijde uit de nieuwe nederlandsche
kerkgeschiedenis’. Inderdaad, de brandende theologische kwesties van den dag
worden hier in romanvorm besproken. Men voelt nu en dan het opzet waarmee naar
een of ander nieuw geschilpunt wordt heengestuurd, maar het is alles gloed en leven
en bezieling. Zoo schrijft men maar eens in het leven, zoo schrijft men als men jong
is. Later zal komen de studie, meer heerschappij over de taal misschien, maar ook
meer overleg, beter rangschikking, maar minder volheid van gemoed, meer kennis,
meer ervaring, maar allicht minder naïeve durf, minder onbevangen, frissche kijk op
leven en omgeving. In Hermine schreef Elise alles uit, wat haar ziel vervulde, en het
vond weerklank bij het publiek dat dacht en voelde als zij.
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De uitgevers zagen echter niet dadelijk de waarde van het boek. Elise had zooveel
moeite haar werk gedrukt te krijgen dat zij bijna in arren moede den moed dreigde
op te geven. In '50 trok zij naar Breda om de vriendin, die haar bij de familie Egidius
had aanbevolen, te helpen verplegen. Het handschrift werd medegenomen. Wat zij
er mee doen zou?
Maar in den familiekring daar wist men raad. Dr. Schotel, de predikant van Tilburg,
was een vriend van den huize. Hem werd Elise's werk ter lezing gegeven. Met groote
ingenomenheid las hij, aanvankelijk zonder te weten wie de schrijfster was, en zijn
naam bewerkte wat het boek zelf niet had vermocht. Nog in hetzelfde jaar zag
‘Hermine, door Elise’ het licht, voorzien van een aanbevelende voorrede van Dr.
Schotel, in wien de schrijfster zich een vriend en bewonderaar had gewonnen, die
het blijven zou, zoolang hij leefde. Het boek maakte een verbazenden opgang! Maar
het moet Elise bij de vele toejuichingen pijnlijk hebben aangedaan, dat juist de man,
die haar den moed had gegeven zich geheel aan de letteren te wijden door dit werk
van haar werd vervreemd. Zij had allerminst bedoeld den godsdienst te benadeelen,
integendeel, maar zij had toch te veel aangetast dat da Costa dierbaar was; zij scheen
hem bijna een ongeloovige! Elise's vereering bleef warm en oprecht, maar de
vriendschappelijke verhouding, die op zulk een kennismaking had kunnen volgen,
was door Hermine voorgoed onmogelijk geworden. Het was voor de jonge schrijfster
een verlies, waartegen de vriendschap van Dr. Schotel niet opwoog, maar toch bleek
ook deze voor haar van groot belang. De geleerde boekenvriend en kenner van
Oud-Nederland was in die dagen een persoon van beteekenis. Zijn uitgebreide
bibliotheek stond zijn bescherme-
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linge ten dienst en hij wees haar den weg naar allerlei andere verzamelingen. Door
hem kwam ook de schrijfster van Hermine in kennis met de Barones v.d. Borch v.
Verwolde, geb. v.d. Heim; op het landgoed der familie, den Hondsdonk te Chaam,
werd zij spoedig een gewilde gast. Men richtte zelfs een buitenhuis, de Luchtenburg,
dat op het landgoed stond in 't bijzonder voor haar in. Daar was Elise geheel thuis,
daar kon zij werken en lezen en peinzen naar hartelust.
Zij gebruikte er haar tijd goed. Bijna tegelijk met Hermine was verschenen een
bundeltje Meditaties, Blikken in het rond, naar binnen en naar boven. Voorts vinden
wij uit dienzelfden tijd nog een kinderboek en Tilburgsche Mijmeringen, waarin haar
Wildzang, opgedragen aan Dr. Schotel, in handschrift gedateerd 6 Jan. '51.
Reeds in '50 had zij een prijsvraag beantwoord, uitgeschreven door de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen, waarvoor zij met goud werd bekroond. In '52 zag deze
verhandeling Onze dienstbaren het licht. En intusschen schreef zij in datzelfde jaar
het eerste deel van haar roman Een star in den nacht. Busken Huet verklaart dat de
historische waarde van dit werk gelijk nul is, en wij zullen het aan meer bevoegde
hand moeten overlaten te onderzoeken of hij gelijk heeft, maar niemand zal toch wel
kunnen ontkennen dat veel studie tot het bijeenverzamelen van bouwstoffen voor
zulk een werk werd vereischt. Haar opdracht ‘aan eene doode’ spreekt nog eens van
de innige vriendschap, die er had bestaan tusschen haar en de vriendin, die zij te
Breda was gaan verplegen. Opmerkelijk is wat de schrijfster nog in '88 in de voorrede
van de Eedgenooten, over de wording van haar eersten historischen roman vertelt.
Zij was eigenlijk
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van plan geheel iets anders op te zetten en was daarmee ook reeds begonnen, maar
bij haar studie kwam haar de figuur van Savonarola onder de oogen, en zoo machtig
werd zij door die persoonlijkheid gegrepen, dat zij elk ander werk terzijde legde om
iets te leveren waarin hij de hoofdpersoon worden kon.
Toen in '53 het tweede deel van Een star in den nacht uitkwam, woonde Elise
Schiotling niet meer te Breda of op den Luchtenburg. Zij was den 6den Mei van dat
jaar getrouwd met den heer H.C.v. Calcar. Als gouverneur eener bevriende familie
had zij kennis met hem gemaakt als hij op den Hondsdonk kwam. Bij hun huwelijk
nam hij een steenfabriek te Leur over, waar het jonge paar ging wonen. Dat was in
Elise's leven de tijd der idylle. Haar hoogbejaarde echtgenoot vertelt het nog gaarne
hoe zij zelf in haar woning het brood kneedde, hare huiselijke bemoeingen had of
voor de kippen en eenden zorgde. Het letterkundig werk werd daarbij echter niet
verzuimd. Van uit de schaduw van dien Noord-Brabantschen dorpshaard werden
allerlei werken de wereld ingezonden. Na het tweede deel van Een star, volgden een
paar kinderboeken en stichtelijke lektuur. In '55 gaf zij Fantasmagorien, een bundel
kleine verhalen en sprookjes, die zij eerst minder poetisch, maar onder den invloed
harer omgeving Moppen en Klinkers had willen noemen; in '56 vertaalde zij het werk
van Prof. H. Gelzer Luther als Hervormer. Eindelijk in '57 verscheen de Dertiende,
terwijl in '58 uitkwam Tijd en Toekomst in het licht van geloof en hoop; losse bladen.
Dit tijdschrift, op herhaald aandringen der schrijfster door A.C. Kruseman te Haarlem
begonnen, was een teleurstelling voor uitgever en schrijfster beide en werd reeds na
enkele afleveringen gestaakt.
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Met De Dertiende maakte de schrijfster zich veel vijanden. Te verwonderen was dit
niet. Haar aanleg tot satyre, die in bijna al hare boeken hier of daar te voorschijn
komt, maakte van al die verschillende predikantstypen en hunne vrouwen zulke
scherpgeteekende, levende persoonlijkheden, dat menigeen moeite had te gelooven,
dat hier niet haar bekende menschen geteekend waren. Men herkende immers dien
en dien anderen. Ja, als Secundus waarlijk Heldring was, kwam haar vriend er vrij
goed af, maar verder! Vooral in den Haag was men in bepaalde kringen
verontwaardigd en Mevr. v. Calcar heeft het moeten ondervinden, dat men niet
ongestraft een scherp oog voor het bespottelijke heeft. Ook wie bewondert de
pittigheid en geest van vele tooneelen zal daarbij niet kunnen ontkennen, dat
meermalen de beschrijvingen eenzijdig en overdreven en soms ook smakeloos zijn.
Hoe kleingeestig echter hier en daar de verbittering over dit boek was en bleef, bleek
nog slechts een paar jaar geleden. Toen Mevr. v. Calcar haar 80sten verjaardag zou
vieren, weigerden enkele vermogende Hagenaars er toe mee te werken, aan de
schrijfster van De Dertiende een niet al te bekrompen levensavond te verzekeren.
Intusschen bleek de steenfabriek niet te willen bloeien en althans op financiëel
gebied was het een uitkomst toen in '59 de heer v. Calcar burgemeester werd van
Sommelsdijk. Waarschijnlijk was zijn vrouw ook in ander opzicht niet treurig over
de verandering. Het was haar een bittere teleurstelling dat zij geen kinderen had
gekregen. Van haar jeugd af had de opvoeding van het jonge geslacht haar
aangetrokken, en was de beste wijze om hen tot ontwikkeling te brengen een voorwerp
van haar studie geweest. Zij had het zich al voor-
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gesteld hoe zij haar eigen kinderen zou leeren en voor hunne opvoeding zou leven.
Maar de kloeke vrouw wist haar teleurstelling om te zetten in kracht. Wat zij aan
eigen kroost niet geven kon, het zou ten goede komen aan zoovelen, die hulp en
leiding noodig hadden.
Hare studien over opvoeding hadden haar reeds in aanraking gebracht met de
beginselen van Fröbel, eer Mevr. v. Marenholtz hare reizen deed om het werk van
haar leermeester in allerlei landen bekend te maken. Mevr. v. Calcar's eerste indruk,
dien zij uit geschriften en krantartikelen opdeed, was niet gunstig. Toen Mevr. v.
Marenholtz in '58 op uitnoodiging van Prinses Hendrik ook Nederland bezocht,
voelde zij in 't minst geen verlangen haar te ontmoeten. Zij maakte zich zelfs vroolijk
over die dame, rondreizend met haar reticule vol speelgoed, en toen Haagsche
vrienden haar uitnoodigden naar de residentie te komen om de vreemdelinge te
ontmoeten, bedankte zij. Veel liever ging zij rustig eenige dagen doorbrengen in de
pastorie te Hemmen. Maar ziet, in die zelfde dagen kwam Mevr. v. Marenholtz op
het kasteel bij de familie v. Lijnden. Heldring ontving ook haar in zijn pastorie en
de kennis tusschen de twee merkwaardige vrouwen werd gemaakt. Nog datzelfde
jaar nam Mevr. v. Marenholtz haar bekeerling mee naar Brussel en Parijs, waar zij
‘conférences’ hield en waar Mevr. v. Calcar reeds zoo doorgedrongen bleek in de
bedoelingen van Fröbel dat ook zij op die bijeenkomsten een enkele maal het woord
voerde. Wat Parijs mij te zien en te denken gaf schreef zij een jaar later, een boek
waaruit zeer duidelijk blijkt dat noch de stad, noch hare inwoners haar sympathie
had, maar om land en volk te leeren kennen was zij ook niet gegaan.
Het Fröbelwerk en al wat daarmee samenhing zou de
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eerstvolgende jaren geheel haar leven in beslag nemen. Een toevallige gebeurtenis,
het overrijden van een kind, dat onbeheerd op straat liep te spelen, gaf haar te
Sommelsdijk aanleiding de eerste uitvoering te geven aan haar wensch ook praktisch
voor de opvoeding van kleine kinderen werkzaam te zijn. Heel in het klein richtte
zij in haar eigen woning in, wat wij nu een kinderbewaarplaats zouden noemen.
In Wassenaar, waarheen men in '60 verhuisde, werd ditzelfde werk voortgezet,
maar langzamerhand rijpte in het werkzame brein van Mevr. v. Calcar een veel
grootscher plan. Hoe sterker haar overtuiging werd dat het onderwijs volgens Fröbel's
methode het eenige ware voor kleine kinderen was, des te meer kwam zij ook tot het
inzicht, dat allereerst krachten moesten worden gevormd om dat onderwijs met vrucht
aan kinderen te kunnen geven. Zij was de eerste in ons land, die grondig met Fröbel's
leer had kennis gemaakt en doorgedrongen was in zijn geest, zij had zijne geschriften
bestudeerd, zijn methode voor zich zelf nagewerkt, en het werd thans hoe langer hoe
meer haar vurig verlangen een kweekschool voor bewaarschoolhouderessen te stichten
en daarin meisjes uit ontwikkelden stand op te leiden. Om dat doel te bereiken ging
zij lezingen houden in allerlei steden, in Amsterdam, Middelburg, Delft en andere,
nadat zij eerst door brieven en persoonlijk gesprek overal enkele mannen van
beteekenis voor haar plan had gewonnen. Ook gaf zij hier en daar op bewaarscholen
proeflessen om voor het belangstellend publiek haar bedoeling duidelijk te maken.
Mevr. v. Calcar was omtrent dezen tijd stellig een vrouw van grooten invloed.
Hare romans en stichtelijke boeken hadden haar een welverdienden naam bezorgd.
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Zij wist met gloed en overtuiging te spreken en hare hoorders warm te maken. Reeds
haar uiterlijke verschijning had iets imposants. Menschen, die haar in dien tijd op de
middaghoogte van haar kracht en ontwikkeling hebben gekend, beschrijven haar als
een statige vrouw, eenigszins eigenaardig altijd op dezelfde manier gekleed in donkere
kleuren, in snit eenigszins zweemend naar wat wij thans ‘reform’ zouden noemen;
hoogblond krullend haar langs een breed voorhoofd, waaronder een paar levendige
oogen - door hun bijzondere eigenaardigheid, één blauw en één bruin, dubbel
opvallend - dengeen met wien zij sprak, tegenflonkerden. Als men daarbij bedenkt
dat zij een der eerste vrouwen was, die het waagde in het openbaar haar stem te
verheffen, kan het niet verwonderen dat hare lezingen druk bezocht werden. Men
luisterde, geboeid door haar welsprekendheid; men bewonderde en juichte toe, maar
de uitvoering van het plan stuitte telkens op financiëele moeielijkheden. Er werden
comités opgericht in de plaatsen waar zij sprak, men trachtte geld bijeen te krijgen,
enkele harer persoonlijke vrienden schonken aanzienlijke giften, zelfs de Koningin
en Prinses Frederik hadden hulp toegezegd ..... eindelijk scheen men in Leiden de
aangewezen plaats voor de vestiging der school te hebben gevonden. De stad was
zoo gunstig gelegen dicht bij Wassenaar, eenige kloeke mannen en families namen
de zaak zoo warm ter harte. ‘De Heeren te Amsterdam hebben van 1 Dec. tot ultimo
Febr. mijn programma en financiëel plan getoetst en geen cent zamen gebragt - wat
zou het nu heerlijk zijn te mogen zeggen: te Leiden is hulp geschaft’, schreef zij 13
Maart '65 aan J. Kneppelhout.
En te Leiden werd hulp geschaft. Maar als ooit iemand reden heeft gehad zich te
beklagen over de vervulling
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van een harer liefste wenschen, dan zeker Mevr. v. Calcar in dit geval. In het voorjaar
van '65 kreeg de zaak haar beslag. Er werd een huis gekocht, er kwam een Commissie
van beheer tot stand, de vereeniging doopte zich: Het Nederlandsch Opvoedingshuis.
En eer de school in het najaar geopend werd was er reeds oneenigheid tusschen
directrice en commissie, er was gehaspel over financiëel en ander beheer en terwijl
de tijd voortging nam de tweedracht hoe langer hoe grooter afmetingen aan.
Aan wie de schuld lag? Bij haar dood schreef Dr. K.H.E. de Jong in een zeer
waardeerend artikel: ‘Elise van Calcar had eene enorme wilskracht en is van de
fouten, die daarmee bijna onafscheidelijk gepaard gaan, niet vrij gebleven’. In deze
woorden is stellig een deel van de verklaring te vinden. Daarbij, Mevr. v. Calcar was
driftig en haar geprikkelde trots bracht de kleine zijde van haar persoonlijkheid zeker
sterk naar voren. Maar er hebben toch ook noodlottige invloeden en ongelukkige
omstandigheden tegengewerkt. Men was van beide zijden ter goeder trouw als men
aan den anderen kant heerschzucht, bemoeialligheid, opzettelijke tegenwerking
vermoedde, maar wie de brieven van Mevr. v. Calcar aan J. Kneppelhout uit die
dagen leest, beseft hoe bitter de vurige ijveraarster voor de inrichting moet geleden
hebben eer zij, nauwelijks een jaar na de oprichting, den strijd opgaf. Zij verplaatste
haar inrichting naar Wassenaar en in Leiden bleef over wat later, onder bekwame
leiding de Kweekschool voor Bewaarschoolhouderessen geworden is, maar waartoe
toch de bezieling en de werkkracht van Mevr. v. Calcar den eersten stoot gegeven
had.
Uit dien moeielijken tijd vinden wij maar weinig literarisch werk van haar hand.
In den opgewonden ijver van '60-'64 had zij allerlei geschreven over opvoeding
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in theorie en praktijk, verder een paar kinderwerken en daartusschen door nog een
roman, Johan Stephen van Calcar, maar uit den Leidschen tijd is er alleen een
vlugschriftje Aan de geachte Leden der Vereeniging voor het Nederlandsche
Opvoedingshuis, om zich te verdedigen en de schuld op hare tegenstanders terug te
werpen.
Bij de overplaatsing naar Wassenaar was tegelijk met een ander bestuur ook de
aard der inrichting eenigszins veranderd. Een kostschool voor jonge dames was zij
geworden, maar waar tegelijk op de dagschool de kleintjes volgens Fröbel's methode
werden beziggehouden en de ouderen van die methode op de hoogte werden gebracht.
Leerlingen uit die dagen spreken over Mevr. v. Calcar ook nu nog met hartelijke
ingenomenheid. Hen is de de indruk bijgebleven dat zij te doen hadden met een zeer
bijzondere vrouw, excentriek, maar beminnelijk en van groote gaven. De lessen door
haar gegeven waren boeiend en leerzaam. Haar gezondheid liet in die dagen te
wenschen over; zij was nooit sterk geweest en haar gestel had geleden door het heen
en weer reizen, door al de ergernissen en tobberijen der laatste jaren zegt zij zelf;
haar ijver spreekt echter uit het feit dat zij zelfs te bed liggend de leerlingen bij zich
liet komen om met hen hare opstellen door te zien; aan den stijl van het werk schonk
zij steeds allereerst haar aandacht. Daarbij organiseerde zij in de school nu en dan
wat onder de meisjes met den weidschen naam van ‘soirée littéraire’ betiteld werd.
Dan moest ieder der leerlingen iets ten beste geven; er werd gereciteerd, gezongen,
voorgelezen, om den smaak der leerlingen te vormen. Haar stiefvader, de heer Breijer,
gaf op de school teekenles en leidde enkele meisjes voor het examen daarin op.
Voorts waren er verscheidene onderwijzeressen, één met hoofdacte, wat hier, even
als
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te Leiden, een bepaald vereischte was, omdat de actes van Mevr. v. Calcar zelf slechts
geldig waren in Noord-Holland. Eenige jaren genoot de school grooten bloei. Toen
kwam de teruggang, vermindering van personeel, weer getob en gekrakeel, in '71
werd de Vereeniging ontbonden en nam Mevr. v. Calcar persoonlijk de zaak over,
en in '73 werd de school opgeheven.
Veel redenen hebben zeker tot dit treurig einde meegewerkt; twee er van zijn
duidelijk te noemen. Mevr. v. Calcar had van haar vader geerfd wat zoo menig leven
noodeloos verzwaart: zij was onpraktisch in geldzaken. Geen vrouw van bezitting
miste zij het besef der noodzakelijkheid van nauwkeurig beheer. Dat was in Leiden
een der struikelblokken geweest, dat bleek het in Wassenaar opnieuw. Daarbij was
zij goed van vertrouwen en gemakkelijk door kwaadwilligen beet te nemen. Zoo
bezorgde zij o.a. eens afgaande op vage beloften het uitzet van drie Indische meisjes,
waarvoor zij nooit een cent terug ontving.
Maar er was nog iets anders, dat veel zwaarder woog.
In 1848 was in Amerika het nieuwere spiritisme opgekomen en had zijn weg
gevonden ook naar Nederland. Mevr. v. Calcar was door geheel haar ontwikkeling
als aangewezen om een der eersten te zijn, die er zich toe aangetrokken voelden. De
indrukken van geheimzinnîge gemeenschap met geesten, die het kind vooral door
de moeder reeds in haar eerste jeugd waren bijgebracht, hadden nooit geheel hun
macht verloren. Wie Een star in den nacht gelezen heeft, zal zich herinneren wat
daar door een der jonge edellieden wordt verhaald over een geestverschijning van
Lorenzo de Medicis. In haar Hoe ik door ervaring tot overtuiging kwam, vertelt
Mevr. v. Calcar dat zij reeds in '52 een bibliotheek van spiritistische werken begon
te verzamelen. In '61 maakte zij
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persoonlijk kennis met Allan Kardec. Zijn spiritisme, vooral de leer der reïncarnatie,
bevredigde haar echter niet. Hoe zij door e i g e n ervaring tot e i g e n overtuiging
kwam vertelt zij in het bovengenoemde boekje, dat het verwerven dier overtuiging,
- haar spiritualisme zooals zij het in onderscheiding van het meer algemeene spiritisme
noemt - vaststelt omtrent '67, dus terwijl de kostschool te Wassenaar haar besten tijd
had. Een paar harer leerlingen verzekerden mij zeer nadrukkelijk dat Mevr. v. Calcar
op die kostschool nooit propaganda voor haar overtuiging heeft willen maken, maar
begrijpelijk is het toch, dat ouders van allerlei richting bezwaar vonden hunne
aankomende meisjes onder haar invloed te laten. Was haar persoonlijkheid en
omgeving voor wie er aanleg toe had al niet propaganda genoeg? Bovendien, de
kinderen kwamen thuis met de wonderlijkste verhalen. Toen het keukengerei op een
goeden nacht door de geesten in de keuken door elkaar was gegooid, werd het den
meesten te machtig. Niet alleen dat geen nieuwe leerlingen kwamen opdagen,
sommige ouders haalden tusschentijds hunne kinderen terug. De school ging te niet
en de heer en Mevr. v. Calcar verhuisden naar den Haag. ‘Ik heb al de horreurs van
verkooping houden doorgemaakt en de heidenen en Joden mijn erfdeel zien intreden’
schrijft zij in Mei '74 aan J. Kneppelhout. Uit dienzelfden brief blijkt dat de heer v.
Calcar ‘het edelachtbaar ambt verwisseld had voor een eerzaam kantoorleven’, en
dat zijn vrouw met hart en ziel verdiept was in het spiritualisme.
Nog ruim 30 jaar heeft de begaafde vrouw daarna geleefd, en uit alles wat wij uit
dien tijd van haar leven en werken hooren spreekt allereerst de warme bezieling,
waarmee haar nieuwe overtuiging geheel dat leven be-
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heerschte. Men kan dit betreuren als men wil; het is ook niet de vraag of men die
overtuiging deelt; ook zonder dat kan men eerbied hebben voor de kracht en den
moed, waarmee zij ter wille dier overtuiging bespotting en verdachtmaking droeg.
Zij ging haar eigen weg nu zoo goed als in haar jonge jaren, dat ondervonden
geestverwanten evenzeer als tegenstanders. ‘Zij heeft getracht alles wat banaal was
verre van het spiritualisme te houden, omdat zij begreep dat reine geesten alleen in
reine kringen zich thuis voelen. Zij was daarom ook niet voor te ijverige propaganda;
daardoor liep het verhevene gevaar omlaag te worden getrokken: ze wilde geen
menschen, ‘die alleen wonderen zochten, zonder geestelijke verheffing’ schrijft mij
een harer vereerders. Maar voor wat zij het echte spiritualisme achtte, gebruikte zij
vol ijver haar talenten, daarvoor hield zij cursussen en samenkomsten en maakte haar
woning in den Haag tot het middenpunt van den kring, die zich onder haar leiding
tot dezelfde dingen aangetrokken voelde. Of er niet iets van klein-menschelijke
ijdelheid in school om als vrouw van leeftijd nog eens weer aan de spits te staan, zij
het dan van een kleinen kring getrouwen? Of zij blind was voor het gevaar dat vooral
voor jonge menschen ligt in zulk een wereld van opwinding en geheimzinnigheid?
Of zij niet zag den dwependen oogopslag, de lijdende uitdrukking, waardoor het
frische jonge leven zijn natuurlijke ontwikkeling dreigde te verliezen?
Dergelijke vragen rijzen op bij hare beoordeelaars, voor haar zelf golden zij zeer
zeker niet. Haar spiritualisme bracht immers geluk! Allereerst haar zelf! Mevr. v.
Calcar was een godsdienstige natuur, maar haar geloofsovertuiging had langzamerhad
haar vastheid verloren en haar levenslust leed onder het diep gevoelde gemis. Aan
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het spiritualisme dankte zij hernieuwde kracht van overtuiging, haar Godsgeloof,
haar geloof aan onsterfelijkheid was er door gesterkt en gelouterd. ‘Geloof maar dat
het alles leiding is in 't leven’, zei zij als oude vrouw tot eene bezoekster. Leiding,
dat was voor haar leiding der geesten, volgens Gods beschikking bestemd om het
weifelende menschenkind te beschermen en te raden. Alles werd dan ook als werk
dier geesten aanvaard. Zoo verklaarde zij in '72 den aandrang van haar artistennatuur
om weer letterkundig werk te geven voor een aansporing harer beschermgeesten,
o.a. van de vriendin, die eens op de uitgaaf van Hermine zooveel invloed had gehad.
In Kinderen der Eeuw, de roman in 3 deelen, waarop in '92 nog een even lijvig gevolg
Vruchten van het gezaaide, zou volgen, is de held Gabriel Reveil natuurlijk haar
ideaal van een spiritualist; maar tegelijk blijkt ook hier hoe zij wilde waarschuwen
tegen een dwaas en ongodsdienstig spiritisme in haar teekening van de familie Belfort.
Daar waren de spotgeesten aan het werk, die er schik in hadden een arm menschenkind
van den wal in de sloot te helpen. Nog een paar andere romans verschenen in die
jaren, maar onder de kinderen harer eeuw voelde slechts een klein gedeelte zich
aangetrokken tot haar idealen, men eischte andere vraagstukken, andere vormen ten
deele ook. Daarbij, ‘de mensch mag zijn lente geen tweede maal smaken’ had haar
geliefde da Costa eens gezongen: haar letterkundige roem was getaand voorgoed.
Toch bleef zij met kloeke volharding voortwerken, zeker daarbij gesteund door
haar zeer hoog gevoel van eigenwaarde, maar toch ook gevend wat zij te geven had.
Allereerst op het gebied van het spiritualisme, waarvoor zij in '77 een maandschrift
Op de Grenzen van twee werelden begon. Uitgever van dit tijdschrift en ook van
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de meeste andere harer werken uit den lateren tijd was haar echtgenoot, een vurig
spiritualist als zij, die gaarne uitgever werd, toen mannen van het vak bezwaar
maakten het met haar werk te wagen. De eerste inteekenaren op het tijdschrift waren
Koningin Sofia en Mevrouw Bosboom-Toussaint, beiden waarschijnlijk evenzeer
uit sympathie voor de schrijfster als uit liefde voor de zaak daartoe gedrongen. Ook
bij andere gelegenheden toch had Koningin Sofia van haar belangstelling in het werk
van Mevr. v. Calcar doen blijken en haar in den Haag meermalen bij zich ontvangen.
Na den dood der Koningin schreef Mevr. v. Calcar een zeer waardeerend boekje
over haar leven: ‘als vorstin en moeder’.
Gelukkig bleef te midden van het spiritualistisch werken ook voor andere vragen
van den dag Mevr. v. Calcar's belangstelling levendig. Van jongs af had zij geijverd
voor de ontwikkeling der vrouw, met de pen - reeds in '64 schreef zij Wat is noodig.
Een vraag over vrouwelijke opvoeding - maar ook met de daad door haar
onafhankelijk optreden en spreken in het publiek. Toen in '69 en '70 twee kranten
verschenen Ons Streven en Onze Roeping, die ook dat doel beoogden, vonden beide
in haar een gewilde medewerkster. In '73 beantwoordde zij een prijsvraag over De
dubbele roeping der vrouw, en werd door de Maatschappij van Nijverheid met goud
bekroond. Wie dit boekje thans leest krijgt den indruk dat veel van wat de schrijfster
toen als mogelijk stelde nu vervuld is, maar dat ook veel thans nog met evenveel
recht zou kunnen worden gezegd als toen. Juist twintig jaar later werd Evolutie
opgericht en ook boven het eerste nommer van dit weekblad voor de vrouw staat
onder de medewerksters de naam van Mevr. v. Calcar bovenaan. ‘Vóór gebruikelijk
was de term feministen,
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vóór er van een georganiseerd protest tegen de bestaande onbillijkheden tegenover
de vrouw sprake was, schreef Mevr. v. Calcar ....’. Aldus leest men in het nommer
waarin Mevr. v. Calcar na haar dood wordt herdacht en dan worden met instemming
allerlei uitingen van haar aangehaald. Geen wonder dat de redactie er bij de oprichting
prijs op stelde deze bezadigde kracht te kunnen voegen bij het jonge bruisende leven,
dat hier aan het werk zou gaan. Het artikel in het eerste nommer Aan mijne jongere
zusters sluit zich bij dien wensch ook geheel aan. Toch verwonderde zich menigeen
over die samenwerking. En niet ten onrechte. De elementen, die elkaar daar zouden
ontmoeten, liepen te veel uiteen ook al was voor het doel aller ijver even onverdacht.
De botsing bleef dan ook niet lang uit. Een brochure door Mevr. v. Calcar uitgegeven
De vrouwen aan het werk voor sociale hervorming waarin zij haar talent voor satyre
gebruikte om aan te toonen, hoever men volgens haar inzicht wel te ver ging, werd
door de redactie bijna als een persoonlijke beleediging opgevat. Mevr. v. Calcar van
haar kant was zoo verontwaardigd over een stuk in dienzelfden tijd geplaatst, dat zij
reeds in '94 officiëel haar medewerking opzei. Zij was toen 72 jaar. ‘Op een leeftijd
dat professoren verplicht zijn hun ambt neder te leggen en men dus veronderstelt dat
de menschelijke geest dalende is, vertoont de hare nog ongeëvenaarde helderheid en
is haar taal nog krachtig en kernachtig als weleer’, zegt de redactie in het artikel,
waarin zij haar afscheidswoorden aan het publiek voorlegt en ze tracht te weerleggen
meteen.
Inderdaad, toen Mevr. v. Calcar haar 70sten verjaardag vierde was zij nog een fiere,
sterke vrouw. Geheel haar leven ziekelijk geweest, geplaagd door kleine kwaaltjes
en hevige ongesteldheden, rheumatisch bijna van haar
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jeugd af, had zij toch zeer sterk den indruk dat ‘deze zomersche herfstdag’ niet de
laatste pleisterplaats wezen zou. En haar voorgevoel bedroog haar niet. Eenige jaren
later zette zij zelfs nog een geheel nieuwe onderneming op touw.
Te midden van storm en drang, tusschen spiritualisme en literatuur en
vrouwenbeweging, had Mevr. v. Calcar haar oude liefde voor de opvoeding van het
jonge kind nooit verloochend, en het was ook in deze richting dat haar werk op den
duur het meest gewaardeerd was en bleef. Haar verdienste als Fröbelapostel wordt
wel door niemand betwist. Terwijl zij te Wassenaar woonde had de Minister
Thorbecke haar meerderheid op dit gebied reeds erkend door zijn opdracht om een
inspectie te houden en verslag uit te brengen over den staat der bewaarscholen in N.
en Z. Holland en N. Brabant, en nog thans vindt een harer kinderverhalen Tweemaal
verdronken een plaats in de keurbibliotheek van den Kinderbond. Ook in het
buitenland, tot zelfs in Amerika, was zij als Fröbelvereerster bekend. Werkjes over
hem en zijn methode in theorie en praktijk verschenen telkens opnieuw, en zeker,
het zal wel zoo geweest zijn dat de zorg voor het dagelijksch brood ook nu en dan
drong om de pen op te nemen, maar het bleef haar toch ook bij voortduring een genot,
die pen te hanteeren ten dienste harer ideeën over opvoeding. In '79 schreef zij
Frederik Fröbel, hoe hij opvoeder werd en wat de kinderwereld hem openbaarde,
een boekje dat zij aan het Ned. Onderwijzersgenootschap opdroeg. Daarin wordt niet
alleen de methode vau Fröbel nog eens uiteengezet, maar ook beschreven de weg,
waarlangs hij zelf tot die methode was gekomen. In '90, toen het uitgeversgenootschap
Dante Allighieri te Rome een paedagogische Bibliotheek ging uitgeven onder redactie
van prof. Saverno de Dome-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

150
nico van Pavia, opende deze de reeks met een vertaling van dit boekje, waaraan hij
in zijn inleiding den grootsten lof toekent. De theorie van den kindertuin nu, zooals
die daarin wordt beschreven, in praktijk te brengen, het was een der illusiën van
Mevr. v. Calcar's ouden dag. Grootsche plannen daarvoor gingen in haar hoofd om;
een vermogend echtpaar beloofde haar de beschikking over een uitgestrekt stuk
grond; zij had het gebouw reeds in teekening doen brengen, en toen juist de
grootschheid van plan en uitvoering de zaak om financiëele redenen onmogelijk
maakte, stelde hetzelfde echtpaar haar in staat op eenvoudiger schaal in een daartoe
ingerichte woning naast de hare in de Weimarstraat toch een kindertuin te openen.
Daaraan werd verbonden een gelegenheid tot opleiding van kinderjuffrouwen en een
opvoedkundige cursus voor moeders. De vereeniging ‘Kindervrienden’ op initiatief
van Mevr. v. Calcar opgericht, voerde het beheer en zorgde voor den financiëelen
welstand. De kindertuin had veel succes; het was voor de ijverige werkster echter
een groote teleurstelling dat de Haagsche dames over het algemeen haar taak als
moeder zoo weinig begrepen, en de cursus, die later trouwens om gezondheidsredenen
moest worden opgegeven, zoo slecht werd bezocht. De kindertuin werd geopend in
het voorjaar van '98, het jaar der Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Ook
daaraan werkte Mevr. v. Calcar nog mede door te spreken op het congres over: ‘de
taak van moeders en opvoedsters’ over ‘de macht der eerste indrukken’. Wie haar
daar hoorde of het belangrijke artikel leest, dat zij eenige weken later naar aanleiding
van dat congres schreef, kan evenmin twijfelen aan de helderheid van haar
gedachtengang als aan de vaardigheid harer pen.
Toch begon nu de avond van haar leven te dalen.
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Het was een leven geweest van onvermoeiden arbeid. Mevr. v. Calcar werkte vlug.
Misschien zou het nu en dan haar werk niet hebben geschaad als zij de verbeteringen,
die zij later meermalen nog in hare boeken aanbracht, had gemaakt, eer de copie naar
den drukker ging. Welk een lange lijst van boeken en geschriften heeft zij echter
geleverd en wie zal opgeven hoeveel kleine artikelen in allerlei tijdschriften en kranten
hier en daar nog verscholen bleven! Terwijl hield zij zich op de hoogte van al wat
er in de wereld omging. Ter verpoozing boetseerde zij met vaardige hand en teekende
niet onaardig.
Het moet voor de vrouw, die zoo graag werkzaam bleef, een groote voldoening
zijn geweest nog in 1902 tot de uitgaaf van een nieuw werk Het jonge leven, hoe het
te kweeken en te beschermen, te worden aangezocht. Zij kon het echter niet geheel
voltooien, de heer v. Calcar maakte het af. Herhaalde aanvallen van beroerte
verzwakten hare krachten, maar werkzaam bleef zij tot het laatst. Toen het opstaan
om schrijfmateriaal te krijgen haar al te zwaar viel, schreef zij nog hare
aanteekeningen op een enveloppe of een ander stukje papier dat toevallig bij de hand
lag.
Zij stierf den 13den Juli 1904. Bij haar graf waren zoo goed als alleen de
spiritualistische vrienden aan het woord. Dat kon misschien niet anders, maar het
was toch jammer. Mevr. v. Calcar had het verdiend dat het aan den grooten kring,
die zich daar had verzameld, nog eens was gezegd hoe de beroemde schrijfster van
voor een halve eeuw thans aan het einde was van een lang leven, waarin ook nog
wel op allerlei ander gebied veel was gedacht en veel was gewerkt.
L e i d e n , Mei 1905.
JOHANNA A. WOLTERS.
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Lijst der Werken van Mevr. Elise van Calcar.
1850.

Hermine, 2 dln. Schoonhoven. 3de druk.
Guldenseditie 37 en 38.

1850.

Blikken in het rond, naar binnen en naar
boven. Amsterdam.

1851.

Tilburgsche mijmeringen. 's
Hertogenbosch.

1852.

De behandeling van dienstbaren.
Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen. Leiden.

1852.

Feestklanken en lijdenstonen.
Schoonhoven.

1853.

Een star in den nacht. Schetsen uit het
laatst der XVde eeuw. 2 dln. 's
Hertogenbosch. 2de druk. Guldenseditie
22 en 23.

1854.

De droom van den klepperman, eene
vertelling. Kampen.

1855.

Fantasmagoriën. Schoonhoven.

1855.

Wat is de winter voor armen en rijken?
's Hertogenbosch.

1856.

Tabitha, Armoede en weldadigheid. 2 dln.
Amsterdam.

1856.

Dr. Martin Luther, de Hervormer. Uit het
Duitsch van Prof. H e i n r i c h G e l z e r .

1857.

De dertiende, een familieroman. 3 dln.
Schoonhoven.

1857.

Tijd en Toekomst in het licht van geloof
en hoop. Losse bladen. Haarlem.

1857.

De steen der wijzen. Arnhem.

1857.

Gebeden in poezie en proza.

1857.

Beeldspraak der natuur. Een
volksdagboek vrij bewerkt naar C h r .
S c h r i v e r . Schiedam.

1859.

Wat Parijs mij te zien en te denken gaf.
Haarlem.

1860.

Evangeline. Het vrouwelijk leven. 2 dln.
Schoonhoven.
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1861.

Onze ontwikkeling of de macht der eerste
indrukken. Amsterdam.

1862.

Raadgevingen aan jeugdige
onderwijzeressen, inzonderheid der
bewaarscholen. Naar het Fransch van
M.P. C a r p e n t i e r . Haarlem.

1862.

Johan Stephen v. Calcar. Historische
novelle uit de zestiende eeuw.
Amsterdam. Eerst opgenomen in
Nederland 1862.
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1863.

De vrouwen in de gevangenis. Naar het
Engelsch.

1863-65.

De hoop der toekomst. Maandblad aan
de opvoeding der jeugd gewijd.
Amsterdam.

1864.

Het feest te Wolfhezen 14 Juli 1864. 's
Gravenhage.

1864.

De werkman thuis. Naar het Engelsch.

1864.

Rongman's huisgezin. Schets uit het
familieleven. Amsterdam.

1864.

Een blad van den Kerstboom voor allen,
wien het heil der jeugd ter harte gaat.
Amsterdam.

1864.

Wat is noodig? Eene vraag over
vrouwelijke opvoeding. Amsterdam.

1866.

Aan de geachte leden der Vereeniging
voor het Nederlandsch opvoedingshuis.

1873.

Kinderen der eeuw. 3 dln. Arnhem.

1873.

De dubbele roeping der vrouw. Eene
prijsvraag beantwoord. Arnhem.

1875.

Fröbel's methode tot natuurlijke en
harmonische ontwikkeling van lichaam
en geest. Een boek voor moeders. In 1898
verscheen een 6de druk.

1875.

Uit het leven voor het leven. Haarlem.

1877.

Emanuel Swedenborg, de Ziener. 's
Gravenhage.

1877.

Gevleugelde zaden. Ideeën van beroemde
denkers. Nijmegen.

1877.

Sophia Frederika Mathilda, Koningin der
Nederlanden, als vorstin en moeder
geschetst voor hare landgenooten.
Haarlem.

1878.

Eigen meester blijven. Haarlem.

1879.

Frederik Fröbel. Hoe hij opvoeder werd
en wat de kinderwereld hem openbaarde.
's Gravenhage.
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1877-1904.

Op de grenzen van twee werelden.
Onderzoek en ervaring op het gebied van
het hoogere leven.

1886.

Gelukkig, ofschoon getrouwd. Naar het
Engelsch.

1888.

De Eedgenooten. Historische roman uit
de zestiende eeuw. 2 dln. 's Gravenhage.

1889.

Wat is er voor en wat is er tegen de leer
der reïncarnatie aan te voeren? 's
Gravenhage.

1891.

De tweede Pinksterdag, roman uit het
dagelijsch leven. 2 dln. 's Gravenhage.

1892.

Vruchten van het gezaaide. 3 dln. 's
Gravenhage.

1893.

De vrouwen aan het werk voor sociale
hervorming.

1893.

Bertha v. Marenholtz, eene groote
kindervriendin herdacht. De beteekenis
van haar arbeid voor de opvoeding in huis
en school. Maassluis.

1893-95.

Bijbelsche schetsen voor het huisgezin.
Handleiding tot de zedelijke en
godsdienstige opvoeding der jeugd. 's
Gravenhage.

1897.

Levensmagnetisme en zijne
verschijnselen door W. G r e g o r y ,
Hoogleeraar in de scheikunde aan de
Universiteit te Edinburgh. Leiden.

1898.

De Nationale Tentoonstelling van
vrouwenarbeid met hare congressen. 's
Gravenhage.
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1898.

Stainton Mozes, de geestelijke opvoeder.
's Gravenhage.

1899.

Eene ziel in het louteringsvuur, naar het
Engelsch van Fl. M a r r y a t . 's
Gravenhage.

1904.

Het kind. Hoe het te kweeken en te
beschermen. Leiden.

Voorts verschillende handleidingen voor de Fröbelmethode, eenige kinderboekjes
en een menigte bijdragen in: Maria en Martha 1844-'52, Christelijk Album,
Evangeliespiegel, Nederland, Europa, Ons Streven, Onze Roeping, Enkhuizer Courant,
enz. enz.
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Levensbericht van Justus van Maurik Jr.
Van de Nederlandsche auteurs uit de tweede helft der negentiende eeuw is zonder
twijfel Justus van Maurik geweest de populairste. Men moge van meening verschillen
over de waarde en de beteekenis van die populariteit, maar het feit valt te constateeren,
dat van Maurik haar heeft genoten. Wie kende hem niet van naam, hier en in Indië;
welke ontwikkelde en minder ontwikkelde tijdgenoot had niets van hem gelezen,
niet een zijner stukken zien opvoeren, hem niet gehoord in ‘Nut’ of letterkundige
Vereeniging? Vrienden van allerlei slag telde hij bij tientallen; goede kennissen bij
honderden; hem is het gebeurd in een spoorwegcoupé IIe klasse, dat een heerend
burgermannetje - ergens uit den achterhoek - tegenover hem zat te bluffen op ‘mijn
vriend van Maurik’.
Vrij snel is die populariteit gekomen. Hij was toen even dertig jaar, als eenige
zoon werkzaam in de tabakszaak van zijn vader; de vrienden kenden hem reeds als
een prettigen, vroolijken kerel, vol uien, die gedichten maakte, die boetseerde en
teekende en musiceerde, die kleine tooneelstukjes schreef, ook zelf rederijkte en die
altijd te vinden was voor een vroolijke grap. En plotseling bleek die vriend een groot
eind op weg om beroemd te wor-
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den. In den stadsschouwburg - de comedie - werd een stuk van hem vertoond, dat
veel opgang maakte; in het deftige, Haagsche genootschap ‘Oefening kweekt kennis’
trad hij op als spreker; twee bundels schetsen van zijn hand verschenen kort achter
elkaar, werden hoogst gunstig beoordeeld en bleken weldra uitverkocht.
Van een dier bundels - ‘Uit het volk’ - schreef ‘de Gids’ in December 1879:
‘Dat er veel studie toe noodig is en veel ervaring en menschenkennis, om naar
waarheid het leven en de bewegingen getrouw weer te geven van hen, in wier
omgeving wij evenmin zijn opgebracht als dat wij er in verkeeren, bewijst het in der
daad groote talent, waarmede de heer van Maurik ‘Uit het volk’ geschreven heeft.
Wanneer ge Amsterdammer zijt, staan niet tien maar honderd personen u onmiddellijk
voor oogen, in wie ge zijn helden en heldinnen herkent. En nauwelijks hebt ge u,
even als ik, gestooten aan de soms wel wat lang volgehouden nabootsing van het
eigenaardige dialect der echte Amstelaren, of de schrijver heeft blijkbaar zelf
begrepen, dat de lezer daarvan verzadigd is en zet zijn vertelling verder voort in den
zoo gemakkelijken en vloeienden verhaaltrant, welken hij tot het einde toe weet vol
te houden. Maar 't zij hij u dwingt te lachen, of wel een traan van medelijden in menig
oog doet opkomen, altijd blijft de vorm eenvoudig en volkomen in overeenstemming
met het verhaal. Hoe lang hij soms met u afdale in de verblijven, welke hij met de
geheele daar verkeerende bevolking teekenen wil, toch kwetst hij u nooit door
woorden of toestanden te geven, die hinderlijk zijn of stuitend voor het gevoel,
evenmin als hij ooit in opgeschroefde phrases heil zoekt om inderdaad aandoenlijke
tooneelen in schamelijke woningen treffend
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te maken. Blijkbaar kent hij bij eigen aanschouwing wat hij teekent, en hij doet dat
met een vaste hand en met een soberheid van kleuren, die de beelden als levend uit
den achtergrond doen optreden. Die arme luidjes, waaronder zijn Porster, een
meesterstukje, haar brood zoo moeielijk verdient, winnen uwe genegenheid, ook
zonder dat hij een woord tot hun aanbeveling spreekt, maar alleen door de waarheid,
waarmede hij hen voorstelt. Dat bezoek van den ongelukkigen speelman bij zijn
vroegere bruid is inderdaad aandoenlijk, en de moederlijke zorg der porster voor
haar ziek kleinkind, nadat zij doornat en verkleumd van haar tocht in den vroegen
ochtend is teruggekeerd op haar ellendig zolderkamertje, zal men niet lezen maar
herlezen. In beide verhaaltjes schuilt een warmte van gevoel en van deelneming in
het leed van anderen, die inderdaad weldadig aandoen.
En dan de humor in die tooneelvoorstelling! (nl. ‘Een avond vol kunstgenot’, later
in een der andere bundels opgenomen.)
Hoe moeilijk 't echter is om juist in de bewerking van een stof als deze niet tot
overdrijving te vervallen, bewijst de schrijver 't best in de teekening der familie van
Zorgen en in zijn Vriendendienst. Niet dan rakelings ontsnapt hij hier aan dat gevaar.
Zoo licht mist men hier zijn doel, enkel en alleen omdat men te veel wil geven. Maar
juist dat gevaar staat waarschuwend vóór den schrijver, zich niet eenzijdig te beperken
tot dat onderdeel van ons zoo rijke volksleven, maar flink en onbeschroomd met de
volle hand daarin te grijpen, overtuigd zijnde, dat alles wat met liefde en warmte
wordt ondernomen, ook wèlslaagt bij hen, die het voorrecht hebben, levend met de
pen weer te kunnen geven, wat oog en hart hebben opgevangen.
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Wanneer vroegere auteurs dienstboden sprekende invoeren, is dat een geheel onnoodig
en hinderlijk contrast met het verhaal, hetwelk ons juist in geheel andere kringen
verplaatsen wil. Maar bij den heer van Maurik maakt zelfs de nabootsing van het
dialect een onmisbaar deel uit van zijn Volksschetsen, zooals de naam van zijn boek
duidelijk aangeeft, en woord en uitdrukkingen zijn bij hem volkomen in harmonie
met het onderwerp. Alleen overdrijving zou ook zelfs bij hem den indruk schaden,
en daartegen zou men ieder moeten waarschuwen, behalve dezen schrijver, die toont
wel te weten hoe ver hij gaan kan. Gelukkige gaaf, zoo geheel met anderen te kunnen
leven, en het talent te hebben daarvan op zoo sprekende wijze getuigenis af te leggen.
Dat belooft ons nog menig boekje als deze Amsterdamsche schetsen’.
Het hier aangehaalde - kenschetsend voor de Gids in die dagen, toen onder redactie
van W.H. de Beaufort, Charles Boissevain, Buys, P.N. Muller, J.A. Sillem en Quack
- teekent vrij wel het oordeel der geletterden van dien tijd over den jongen auteur,
welke en door zijn schetsen en door zijn tooneelstuk ‘Janus Tulp’ beloofde te worden
een tweede Breedero, in talent dezen echt Amsterdamschen jongen nabij komende,
in gelukkige levensomstandigheden hem zeker verre overtreffende.
Inderdaad, hoe benijdenswaardig was toen - wij schrijven 1879 - die jonge van
Maurik niet: Op een Zondag was hij geboren, den 16en Augustus van het jaar '46 en
't scheen, of een goede genius aan de wieg had gestaan van het zondagskind, dat het
levenslicht aanschouwde op het Water, de oudste stadsbuurt, onder het knetteren en
klappen der voetzoekers en rotjes, welke den echt Amsterdamschen hartjesdag
aankondigden. In zijn jeugd was hij
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wat teer van gestel geweest, een enkel maal had hij bloed opgegeven, doch dat was
vergeten, - flinken, forschen kerel dien hij zich nu toonde met wat aanleg voor
zwaarlijvigheid, ‘als een bewijs van 't goeie leven’, zooals de vrienden lachend
opmerkten. Hij scheen zoo door en door gezond en levenslustig, altijd prettig
opgeruimd, altijd te vinden voor een grap, steeds een aardigheid pasklaar hebbende.
Een zonnige, onbekommerde jeugd lag achter hem, en hij was werkzaam in de
fabriek van zijn vader - type van een gegoed burger uit het Amsterdam van '48, kalm
Thorbeckiaansch - die de tabakszaak van zijn vader had opgewerkt tot een tabak- en
sigarenfabriek. Van Maurik's moeder was een lieve, verstandige vrouw van groot
intellect, zoodat in de eerste jaren van haar zoons succes, dit voor een deel op hare
rekening werd geschreven, ten onrechte evenwel. Van Maurik is al van jongs af zijn
eigen weg gegaan; waarbij zich natuurlijk wel heeft doen gelden de invloed, dien
elke beschaafde en intellectueel ontwikkelde moeder op haar kind uitoefent, doch
die invloed is hier meer onbewust dan opzettelijk geweest.
Het ouderlijk gezin was klein - behalve ‘de jonge Just’ was er nog een dochter -;
de ouders hadden niet wat men noemt ‘een conversatie’ van eenige beteekenis; ‘de
oude Just’ genoot van zijn wekelijksch muziekkransje - hij bespeelde de dwarsfluit
- ging af en toe naar de comedie en bezocht zijn college of societeit, o.a. nu en dan
door Coo van Lennep gefrequenteerd - vermoedelijk in diens
Tweede-Kamer-candidatuur-periode -, terwijl mevrouw van Maurik - die een weinig
hardhoorend was - gewoonlijk thuis bleef en dáár bezoek ontving van enkele goede
kennissen. Zooals van Maurik zelf getuigde, werd hij ‘zeer godsdienstig’ opgevoed;
‘elken morgen bij het ontbijt lazen we den Bijbel en 's avonds voor ik slapen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

160
ging, moest ik bidden: ‘‘Goede God, die altijd waakt, wil mij door Uw gunst
bewaren’’. (‘Toen ik nog jong was’).
Aanvankelijk was het ouder-echtpaar van Maurik gehuisvest op het Damrak dicht
bij den Dam. Daarna werden zaak en gezin overgebracht naar een grootere woning,
schuins tegenover de toenmalige korenbeurs.
Er wordt beweerd, dat de jonge Just - die de school afliep van den heer A.M.C.
van der Plas, ‘een Fransche school, waar de meester Mesjeu heette en de
hulponderwijzers secondanten werden genoemd’ (‘Uit het leven’) - in de letteren
had willen studeeren, doch daarin door zijn vader was tegengewerkt. Vermoedelijk
is die lust evenwel niet van langen duur geweest. Wat zou hij zich anders van een
doctorschap in de letteren hebben kunnen voorstellen dan een leeraarsambt, en dat
allerminst zou zijn wenschen bevredigen, daartoe was hij te levenslustig en te guitig.
't Is waar, hij had een bijzondere gave voor het leeren van vreemde talen - zóó dat
hij op lateren leeftijd niet alleen Fransch, Duitsch en Engelsch zeer goed en
gemakkelijk sprak en vlot schreef, maar zich ook flink weg in het Maleisch kon
uitdrukken en tevens Italiaansch, alsmede wat Spaansch verstond - doch 't strookte
allerminst met zijn aanleg om zich te zetten tot een bepaalde studie. Hij was vlug
van begip, maar liefhebberde ook in alles. Reeds in zijn jeugd teekende hij heel
aardig, en op de teekenschool van het Nut, onder leiding van J.B. Tetar van Elven,
behoorde hij onder de beste leerlingen, ook onder de meest snaaksche, die bijv. in
de boetseerklasse de klei misbruikte tot het vormen van aller lei onstichtelijke
figuurtjes. Opmerkelijk evenwel is in dit teekenen zijn groote gave van waarnemen
en raak weergeven, 't liefst van allerlei dwaze tooneeltjes en grappige voorvallen.
Ook de muziek beoefende hij - viool en
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piano - zooals hij leerde goochelen en buikspreken, luchtig en vluchtig. Niet minder
vaardig knutselde hij, daarin zijn handige moeder op zijde strevende. Zoo had hij
met zijn vriendje Gerrit Portielje eerst een poppenkast en daarna een klein tooneel
vervaardigd met al hetgeen er bij behoorde. Zijn bijzondere imitatiegave kwam in 't
bijzonder uit, nadat hij als knaap enkele tooneelstukken had zien opvoeren. Reeds
toen wist hij zoo getrouw stem en houding na te bootsen, als naderhand een van de
bekoorlijkheden zijner voordrachten werd.
Enkele versjes en een bruiloftsvertooning ‘Het gelegenheidsgedicht’ of ‘Veel
hoofden veel zinnen’ waren zijn eerste proeven op letterkundig gebied als jongeling
afgelegd. Uit dien jongen Justus - wij schrijven nog 1879 - was gegroeid de schrijver van
Janus Tulp, toen - in den snellen opbloei van zijn populariteit - een ruim dertigjarige
huisvader en deelgenoot in de zaak. Uiterlijk veel veranderd, en toch ... in veel nog
altijd de Damrakker, de gamin, die in zijn jonge jaren de schrik was geweest van
aansprekers en dronkenlui, en de guitige plaag van dienstmeisjes en oude vrouwtjes.
- ‘Je was een raar heer’, laat hij van zich zelven getuigen, ‘toen je nog school ging,
een wilde sinjeur, een platje over dag, maar's nachts heb je dikwijls naar mij liggen
luisteren zooals nu - 'k heb je wel eens zien schreien ook, omdat je dacht, dat 't zoo
onpleizierig was, dat 'n mensch eenmaal toch dood moest gaan; je hadt toen nog veel
schik in je leven’. Later kwamen de treurige dagen, doch zooals hij ook zelf
verklaarde, ‘ik ben nog niet veel wijzer geworden, ik geloof nog in de menschen, ik
ben nog geen pessimist, en dat word ik nooit. Ik ga niet mee met m'n tijd in dit opzicht
en ik zoek nog naar 't goede, naar 't opgewekte in den mensch.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

162
Ik denk nog dat iedere nieuwe dag een betere kan zijn.’ (‘'t Ontwakend Amsterdam’).
Neen, pessimist wilde hij niet wezen, geen melancholicus, zooals sommigen
beweren, integendeel: al heeft een bitter lijden hem vele, vele zeer droeve momenten
gegeven, hij kon het leed ook zoo spoedig weer vergeten.
‘Deze auteur van menschenstudie, deze volksschrijver, die zich in het volksleven
had gedompeld, deze practicus, die met zijn voortreffelijken neef en compagnon,
Terpstra, zijn zaken steeds wist uit te breiden; die naar Indië reisde om nieuwe relatiën
te vestigen; deze man die de wereld kende van meer dan één zij, had bij de tweeheid
van zijn wezen - het komische en het sentimenteele - toch nog iets van een kind’.
Aldus schreef van Maurik's vriend en medewerker van jaren her, de heer J. de Koo
in een artikel vol pieteit en waardeering. Dat kind was in van Maurik de
Amsterdamsche jongen van het Damrak, met al diens deugden en gebreken, dat was
Barend uit ‘Janus Tulp’, dat was het slagersknechtje uit ‘Een avond vol kunstgenot’,
die na de aandoenlijke slotscène uitroept: ‘nu kunnen ze die vier laikies te gelijk
buurten’.
Denk u van Maurik als de zoon van een armoedig gezin en ge hebt den
Amsterdamschen straatjongen, voor wien bij den weg niets heilig is en die toch zijn
laatste cent met een ongelukkige zal deelen; die met alles spot en niettemin geen
vogel kwaad zal doen; die tusschen de pijnlijkste oogenblikken van zwaar gevoeld
lijden een mop debiteert en onder het bedenken van een nieuwe grap zijn ellende
vergeet; die gulgauw en raak zijn opmerkingen ten beste geeft en toch een gesloten
natuur blijft. Ook die straatjongen is duizend-kunstenaar, goochelend en buiksprekend
en imiteerende; op een stuiversfluit geeft hij de vroolijkste airtjes heel aardig
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weer; met een stuk krijt teekent hij carricaturen op muur en schutting; voor een paar
dikke boterhammen en een kop koffie doet hij een marqué na; hij is tuk op de comedie
en even belust op een straatscène; hij heeft eerbied voor den burgemeester, doch kan
in geen enkelen diender een vertegenwoordiger van het gezag zien.
Denk u nu den eerlijken, oprechten straatjongen, opgegroeid in een welvarend
gezin, eerst met makkers tusschen het leeren door - dat hem makkelijk valt kattekwaad bedrijvende; dan jongeling op de fabriek zijns vaders, hard werkende,
maar in zijn vrijen tijd altijd weer grappende en guitende, aardigheden vertoonende,
kunstenaar zonder het zelf te voelen; eindelijk man, die in zijn zaak heeft leeren
werken, die begrijpt, hoe hij koopman moet blijven, doch zijn vrijen tijd mag besteden
zoo hij wil; - en ge hebt van Maurik, den oolijken, boertigen, snaakschen van Maurik,
in wien de gamin blijft steken, zooals in een koopman een zeekapitein kan schuil
gaan, in den predikant een tooneelartist.
Wil men den van Maurik uit zijn vroolijkste levensdagen leeren kennen, men leze
zijn Mormonen te Amsterdam (‘Toen ik nog jong was’), wetende dat hij is het jonge
mensch, die vingeropstekende met een ‘- Profeet, mag ik ...’ den Mormonenprediker
interrompeert, als deze zijn gehoor toeroept: ‘O, de mensch wird quite new born,
wiedergeboren doerch oensere dôph. You wordt voor Jottes auge ein klein
oenschoeldig kind - kommt dann, wordt weeder kinder!’
Dàt was natuurlijk voor van Maurik genoeg geweest om eerst te doen ‘alsof-i even
naar achteren moest’, en dan een oogenblik later om te verzoeken, de kachel te
verzetten, wijl deze zoo in den weg stond: ‘Profeet, ik kan u niet erg goed zien’.
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Die kachel werd verplaatst - nog wel staande de preek - maar de kwa-jongen was
nog niet tevreden. - ‘Zou u 'm maar niet terugzetten, strakkies was het toch nog beter!’
Altijd zinnende op een nieuwe grap of een snaakschheid, was hij niettemin een
ijverig zoon in 's vaders zaak. Dat hij zich kon zetten tot het schrijven van een groot
tooneelstuk is voor een goed deel aan het toeval te danken, al was hij daartoe in zijn
jeugd eenigszins voorbeschikt.
‘In den langen tijd, dat de jonge Just - nog een knaap toen’ - zoo deelt de heer J.H.
Rössing mede, ‘om zijne gezondheid, thuis moest blijven, heeft hij ook iets anders
gedaan dan gespeeld en kattekwaad uitgevoerd. Zijne ouders hadden vele boeken in
verschillende talen. Van die boeken heeft hij in zijn huiszittenden tijd veel gelezen,
in 't bizonder Fransche en Duitsche, o.a. al de werken van Molière. In latere jaren,
o.a. bij het rijpen van het plan om ‘Janus Tulp’ te schrijven, kwam onbewust Molière's
‘Le bourgeois gentilhomme’ hem voor den geest en schiep hij in Hollandschen stijl
een burgeredelman. De type van den rijk geworden aanspreker en barbier had hij in
zijn buurt waargenomen, de ontwikkeling van het karakter gaf zijne kennis van
Molière hem aan de hand. Toch heeft hij de kunst verstaan geheel oorspronkelijk te
blijven, want Janus Tulp, tante Bet en Barendje zijn echt Amsterdamsche typen, die
leven hun eigen leven. Steeds wordt Janus Tulp alleen genoemd, tante Bet is niet
minder oorspronkelijk en goed geteekend, evenals Barendje. Is het van Janus Tulp
zeer komisch, dat hij, rijk geworden, zelf zijne vakgenooten uitscheldt voor kraai,
niet minder komisch is het van Barendje, wanneer Janus hem in de oude zaak zet,
dat
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hij zegt: ‘en dan neem ik een jongen voor de verre klanten’, hij, die zelf als jongen
het land aan hen had. Het tooneel van Barend in het eerste bedrijf, als hij, Janus
ziende wegdansen, zingende: ‘Lot is dood!’ uitroept: ‘De meester is gek geworden!’
staat niet beneden menig tooneel van Janus zelf. En behoort tante Bet niet tot de vele
goedige, echt Amsterdamsche vrouwen, zooals J. van Maurik zoo vele heeft
geteekend, en welke die van Bredero naar de kroon steken? In het creëeren van oude,
goedige Amsterdamsche vrouwen heeft J. van Maurik steeds uitgeblonken.
Oorspronkelijk en goed gezien, is in Janus Tulp het bovenkomen van het gezond
verstand, in het ontmaskeren van den Jonker.
Janus Tulp loopt er in, doch laat zich niet in een hoek zetten.
De jonker in ‘Janus Tulp’ is conventioneel, zooals bij J. van Maurik alle graven,
baronnen en menschen uit den hoogeren stand. Voor hen had hij geen oog.
Janus Tulp, Barendje en tante Bet, gespeeld door Jan Albregt, Jacques de Boer en
mevrouw Stoetz, in het eerste bedrijf, kan iedere vergelijking doorstaan. Schrijver
en tooneelisten hebben in dat bedrijf echte Hollandsche kunst gegeven, zuivere
réaliteit.
Bij de eerste vertooning van Janus Tulp haalde Jan Albregt een grap uit. De
vertooning zou beginnen, het scherm wordt opgehaald. Albregt verzoekt Van Maurik
even op het tooneel te komen, kwansuis om hem iets te vragen. Zoodra v.M. bij hem
stond te praten, riep hij: ‘halen!’ Het scherm ging omhoog. Maar de auteur, ook niet
gek, en terstond de grap begrijpende, bleef even staan, en deed, alsof hij pas geschoren
was, veegde met den zakdoek het gezicht af, haalde figuratief een dubbeltje
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uit zijn vestzak, zeggende: ‘asjeblieft, barbier!’ lichtte even den hoed op en riep bij
de deur: ‘Bonjour!’ en ging het tooneel af. Ieder in de zaal dacht, dat het een tooneel
uit het stuk was.
Men kan het thans schier niet gelooven, maar een feit is het, dat de tooneelisten,
met Albregt aan het hoofd, bezwaar hebben gemaakt om ‘Janus Tulp’ te spelen. Zij
vreesden ergernis te geven. Het stuk was gelezen en weder opgeborgen, tot de Heer
H.J. Schimmel het dwaze hiervan aantoonde en eischte, dat het gespeeld zou worden.
En zoo geschiedde! Zonder Schimmel ware het nooit gespeeld.
Al wat Justus van Maurik stof tot het schrijven van een tooneelstuk gaf, heeft hij
geput uit wat hij als jongen op ‘het Water’ had opgemerkt, of uit hetgeen hij pas had
ervaren, of door sterken indruk van zelf doorleefde gebeurtenissen, of door dwaze
voorvallen van het oogenblik.
‘Een bittere pil’ ontstond in de dagen, nadat Mina Kruseman de emancipatie der
vrouw preekte, en onder den indruk van een werkstaking aan de fabriek van zijn
vader. Conventioneel zijn daarin weder de menschen van hoogeren stand, en geestig
en oorspronkelijk de personen uit het volk.
Het tooneel van de vergadering der dienstboden, het zitten van twee dezer dames
op een mand, om ‘eenmanspasie’ te verdedigen, geeft het volle leven weer, ieder
persoon is door en door waar. Met zeldzame réaliteit werd dit tooneel door de actrices
Anna Verwoert en Christine Poolman uitgebeeld. Het was het leven zelf.
Bij een der vertooningen van Janus Tulp kwam Justus van Maurik in de
koffiekamer, in den vroegeren Stadsschouwburg, naar den heer Schimmel toe, die
daar zat, en zei tot hem: ‘ze proesten het uit!’
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Schimmel merkte fijntjes op: ‘Ik hoop, dat je nog eens een stuk schrijft, waarin ze
het niet uitproesten, maar waarbij ze fijn glimlachen’.
Men vergete niet, dat Justus van Maurik aanving te schrijven in een tijd, dat alles
nog deftig en stijf was en men den goedronden Hollandschen lach bij een Hollandsch
auteur niet meer kende. Het tooneel zat in de verstijving van het Rederijkersdom.
Het is de groote verdienste van Justus van Maurik, dat hij, zelf verzeild onder de
Rederijkers, van hun deftigheid en stijfheid de brui gaf, in het volle leven sprong, en
in stede van de gewone tooneelpoppen levende menschen op het tooneel bracht, voor
zoo ver zij tot het volk behoorden.
Toch hebben de inblazingen van hen die vasthielden aan Scribe en in Sardou het
eenige voorbeeld zagen, invloed op van Maurik gehad’.
Janus Tulp had den naam van Justus van Maurik dadelijk een groote bekendheid
gegeven; het frisch geschreven, echt Hollandsche stuk had onmiddellijk gepakt; de
vrij zwakke intrige nam men op den koop toe en niemand dacht er aan, den auteur
van plagiaat te beschuldigen, wijl diens stuk - tot zelfs in den voornaam van den
hoofdpersoon - zooveel gelijkenis had met Janus Snor van Lindo. Die beschuldiging
zou trouwens onverdiend zijn geweest, want van Maurik had geheel zelfstandig
gewerkt: Janus Tulp is zijn stuk, de barbier-aanspreker, tante Betje, Barend en de
tooneelromanjonker zijn de ur-typen, die wij in vele andere zijner novellen en schetsen
weer terugvinden.
Hoeveel was er van den betrekkelijk nog jongen auteur niet te verwachten? Geen
Hollander had als hij zoo goed en zoo snel begrepen, wat de tooneeltechniek eischt;
geen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

168
novellist was zoo thuis in het Amsterdamsche leven der kleine burgerij; aan frischheid
en oorspronkelijkheid paarde hij een snaakschheid en oubolligheid, waarin telkens
de echte humor spikkelde en glinsterde, als goudkorreltjes in veelbelovenden
kwartssteen; en ook bleek hij een lezer of voordrager, zooals wij er sinds Cremer
geen enkelen konden aanwijzen. Zijn naam als zoodanig drong vrij snel van
Amsterdam tot den Haag door en een spreekbeurt in het genootschap ‘Oefening
kweekt kennis’ der residentie - Keller's ‘Servetje’ had het kort te voren in den lande
algemeen aangewezen als het letterlievend genootschap bij uitnemendheid - had
doen zien, hoezeer een tamelijk verwend publiek van Maurik als spreker wist te
waardeeren. Voor den tijdgenoot is dat te verklaren, want van Maurik had een
zeldzaam talent om personen in taal, houding en eigenaardigheden na te bootsen.
Een vriend uit zijn jeugd - de heer G. Portielje - heeft wel is waar verklaard, dat van
Maurik - ‘die geen geduld had, om met ernst een rol te leeren’ - weinig aanleg voor
acteur bezat, en het liefst bijrolletjes koos, als knecht, kruier of politieagent, om
daarvan een potsierlijk figuur te maken, doch daartegenover staat, dat hij in het
plastisch weergeven van menschen en toestanden een groote hoogte had bereikt,
zoodat velen in hem hebben gezien een auteur, in wien een groot acteur schuilde.
Johan Gram, die van Maurik als vriend heeft gekend, vertelt, hoe bij de eerste
lezing in Oefening ‘Justus kwam, las en overwon.’ Heel snel was zijn naam gemaakt.
‘Als hij in in den Haag kwam lezen, klaagde de concierge van Diligentia’, de
grove, ongelikte Hoogenstraten, dat de menschen al om half zes binnendrongen,
wanneer de lezing om 8 uur aanving, ten einde zich van eene plaats te verzekeren.
Eerst werd de gansche
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zaal bezet, daarna de gaanderij; vervolgens bestormde men het podium, en ten slotte
zette men zich op de banken van het orkest, aan de voeten van het spreekgestoelte
neer. Trad van Maurik dan op, voorafgegaan door den voorzitter en gevolgd door
den langen staf van bestuursleden, dan vond de inschikkelijke Justus zùlk een smal,
bekrompen plekje, waar hij vóór den katheder zijne sprekersvoeten kon neerzetten,
dat er de vertrouwelijkste aanraking tusschen publiek en spreker moest plaats hebben,
wilde de een vreedzaam naast den ander zich handhaven.
Dank zij Justus' eenvoud en inschikkelijkheid, zijne algeheele afwezigheid van
alles wat maar zweemde naar zelfingenomenheid, groot- en voornaam-doen of
opgeschroefdheid, bleef het op dat stikvolle podium pais en vree. Justus plaatste zich
voor zijn smalle lessenaar, keek leukweg even rechts en links, stelde zijn zakdoek
in dienst en begon op de eenvoudigste wijze der wereld zijne voordracht.
Mannen van hooge positie, zooals minister Heemskerk, lieden van aanzien, die
zich anders nimmer in ‘Oefening’ vertoonden’,-teekenend voor de Haagsche
toestanden - ‘togen, als van Maurik las, er heen, om zich een uurtje te verkwikken
aan de uit de werkelijkheid gegrepen Amsterdamsche schetsen, die Justus met zulk
een verbazend talent voortooverde. Het was verwonderlijk, hoe die zeldzame gave
van den scherpen Amsterdamschen waarnemer de deftigste, meest ontwikkelde
familiën naar Diligentia lokte en den concierge noodzaakte, zelfs de stoelen uit zijn
eigen huishouden ter beschikking van die patriciërs te stellen.
Zoo was hij jaren lang de lieveling en de gezochte spreker van ‘Oefening kweekt
kennis’. Dáár kwam van Maurik zijne nieuwe schetsen, ‘zijn Izaak op den Dam’,
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zijne ‘Baddoctoren’, kortom, die reeks vertellingen voordragen, die in duizenden
exemplaren door het land getrokken zijn en de pret en vreugde der tallooze hoorders
en lezers zijn geweest. En gelijk het in den Haag ging was het ook 't geval in die
reeks provinciesteden, in groote en kleine gemeenten, waar zijne komst een feest,
een heuchelijke gebeurtenis was en men nog weken lang over dat eenig onthaal sprak.
Voor ‘Oefening's’ werkende leden was na afloop der eigenlijke lezing nog het
bijzonder genoegen weggelegd, met den eenig-onuitputtelijken, humoristischen
verteller gezamenlijk aan te zitten aan het ‘servetje’. Daar was van Maurik eigenlijk
de amphitryon; zonder ophouden vloeide er van zijnentwege een bron van anekdoten,
dwaasheden en grappige avonturen, die hij op zulk eene éénige wijs in kleuren en
geuren voordroeg, dat ééne schaterbui van begin tot einde die allerdolste moppen
begeleidde. Als van Maurik ons dan in het Jodenkwartier bracht en daaruit uien en
dwaze typen voortooverde, was hij in zijn echte element’.
Zoo heeft van Maurik - al was zijn stem niet bijzonder fraai en niet vrij van een
tikje plat-Amsterdamsch, - de schoonste triumfen als lezer behaald, en in de eerste
jaren van zijn populariteit heeft hij daarvan ook veel genoten. Later - naar mate hij
ouder werd en geestelijk zoowel als lichamelijk zich meer had in te spannen om te
schijnen de vroolijke van Maurik, die zoo opgewekt en prettig door het leven ging,
- viel het lezen en voordragen hem zwaarder.
Het reizen en pleisteren als een ambulant acteur begon hem te verdrieten; matig
als hij was, werden de soupertjes en nabroodjes eerder een belasting dan een genot,
en ook de voorarbeid - het maken van telkens
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nieuwe lezingen - vlijde hem niet altijd. Doch als een oud acteur, die niet van de
planken kan scheiden, viel het hem dikwijls al weer moeielijk, weerstand te bieden
aan den vriendelijken drang van kennissen en bewonderaars uit de provincie. Hij
wist het wel, dat ze hem vroegen, om de leden van hun vereeniging te tracteeren; en
zelfs de misères van een lezing ten platte lande - zooals hij die heeft beschreven in
‘mijn lezing te Boschwijk’ - kon hij spoedig weer vergeten, na al de vriendelijkheid
hem betoond. De ‘schaduwzijden der populariteit’ - want ‘zelfs op een eenzamen,
besneeuwden landweg, in een donker oliewagentje, loop je in den kijker’ - heeft hij
in werkelijkheid nooit gevoeld. Zooals van Lennep, wel wetende hoe hij bij zijn
landgenooten in tel was, in ‘Lastige Lieden’ Sylva vertrouwelijk laat zeggen:
‘Want onder ons gezeid, Van Lennep wordt wat oud’

laat van Maurik in die lezing te Boschwijk zich door een kastelein toevoegen:
‘Wie hadden al zooveel van je 'hoord en in 't leesgezelschap hebben wie al je
boeken - zie je, ik ben d'r geen liefhebber van, 'k geef niks om die flauwe moppies,
'k lees alleenig de krant, maor ze worden hier toch veul 'lezen, en 'n paar notabelen
en meester en de notaris, hadden al zoo vaok 'zegd: ‘Jansen, je moeten zien, dat we
dien Maurik ook 'reis hier kriegen’, Dominee zei mie nog: ‘Je kunt 't perbreren, maar
'k geloof niet, dat ie bie kasteleins komt’ en toen is meester zien zoon op 'n idee
komen’, ...
Die opmerking van den kastelein ‘'k geef niks om die flauwe moppies’ is
vermoedelijk evenzeer een bedenksel van den auteur, als 't dialect, dat nergens is
thuis te brengen, 't is hier de humor door tegenstelling
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verkregen, een humor, dien van Maurik vooral in zijn lezingen, zoo goed wist aan
te brengen.
Hoe de populariteit als lezer of spreker werkelijk schade heeft gedaan aan zijn
talent, vermocht van Maurik helaas, niet te begrijpen. Veel, te veel van hetgeen hij
heeft geschreven was berekend op het effect van de voordracht, en de meeste zijner
schetsen dragen daarvan de onmiskenbare teekenen. Ook vergden die lezingen zoo
veel van zijn tijd. Tot een rustigen arbeid kon hij zich niet zetten. Hadde hij zich
geheel aan de literatuur kunnen geven, hadden de omstandigheden hem vergund te
werken, te studeeren, misschien zou veel van zijn werk meer van blijvenden aard
zijn geweest. Daar zijn er die dit ontkennen, bewerend dat dit talent ‘van den kouden
grond’ - hetgeen Huet in hem zag - allerminst in een warme kas diende opgekweekt.
‘Onder de burgerluidjes en de zonen en dochteren van het volk moest en wilde
Van Maurik blijven’, zegt de heer Rössing, ‘en aan de oppervlakte van het leven.
De nieuwere richting, de werken van Ibsen waren voor Van Maurik de nachtmerrie.
Het lachende, levende, niet het schouwende; - het rustige oppervlak, niet het peilen
in het ondoorgrondelijk diep. Ibsen en aanhangers der nieuwere richting waren voor
hem anarchisten. Een tooneelspel van dien naam, als satire bedoeld op de woelingen
in het maatschappelijk en literaire leven, stelde zijn talent grenzen.
Hij moest blijven bij zijn oubollige Amsterdammers, bij de typen, die hij hem, als
oude jongen van ‘Het Water’ zijn liefde hadden; hij moest blijven in het volle, blijde
leven, met een schijntje droefheid, en een tikje sentimentaliteit, en dan slaagde hij.’
Ik waag het te betwijfelen, of van Maurik zelf dit

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

173
oorspronkelijk heeft gewild en of hij later niet heeft betreurd, zich door de
omstandigheden te hebben laten meeslepen. Langen tijd heeft hij gehoopt, nog wat
anders te geven, dan hij had geleverd; in zijn tooneelstukken heeft hij dit beproefd;
dat hij het in zijn schetsen niet meer deed, had nog een bijzondere oorzaak. In the
heart of hearts toch geloofde hij nog wel aan dat vox populi vox dei. Een enkele
vriend mocht hem waarschuwen tegen zijn vlug-werken, honderd andere vrienden
en kennissen bliezen dat vrij snel weg met een: ‘Just, dat was prachtig, kerel!’ Zij
meenden het, en het was hem aangenaam dat te hooren, niet wijl het zijn ijdelheid
streelde, want ijdel was hij niet, maar het bewees hem opnieuw, hoe hij werd gelezen;
een stukje van hem ‘ging er altijd in’. ‘Van Maurik was eenig’.
Hadde hij meer tijd gehad... Hij was zoo langzamerhand het hoofd geworden der
firma Justus van Maurik: de vader had zich allengs uit de zaak teruggetrokken en
het werk overgelaten aan den zoon en den oomzegger; deze beiden kregen de handen
vol, want juist in die dagen maakte de Tabaksteuer in Duitschland het noodzakelijk
voor de cigaren - die bij den oostelijken nabuur zooveel aftrek hadden gevonden,
doch nu niet langer met de Duitsche fabrikaten konden concurreeren - nieuwe
débouchés te vinden. En die werden gevonden, niet bij toeval, maar dank zij het
commercieele talent en het doorzicht van Justus van Maurik Jr., geholpen door zijn
neef en compagnon Terpstra. Meer en meer is de in Indië zoo bekende cigarenfabriek
in bloei toegenomen - de Jonge Just van vroeger heeft daaraan krachtig en energiek
medegewerkt.
Een zaak nu als de zijne eischte van van Maurik veel tijd en veel zorg, en op zijn
kantoor was hij de zaken-man, maar niet een, die dan geen scherts kent, integendeel,
zijn
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Damraksche vroolijkheid verliet hem zelden. Zooals hij zelfs de hoog-officieele
leden der parlementaire fabrieksenquête tijdens zijn verhoor deed lachen, wist hij
ook bij de meest ernstige transactiën op zijn kantoor er de vroolijkheid in te houden.
Altijd sprankelde er weer iets uit de comische ader van den straatjongen, die in hem
was gebleven, en na een commercieele déveine maakte hij een opmerking, gelijk
aan dat ‘nou motten se het heele sootje maar in eens buurten’.
In den aanvang van zijn letterkundig leven was van Maurik gehuwd. Vier jaren was
hij verloofd geweest en op dien langen weg naar het Raadhuis meende hij niet te
mogen keeren. Het waarschuwend woord van Schiller:
Drum prüfet, wer sich ewig bindet,
Ob sich das Herz zum Herzen findet:
Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang,

redeneerde hij weg in zeker fataliteitsgevoel. Hij zou van het huwelijk zien te maken,
wat er van te maken was. Doch ook dat ging niet, de incompatibilité d'humeur belette
het. Man en vrouw - elkaar niet begrijpende, zich steeds vergissende in doen en
denken, hadden al spoedig over elkaar te klagen, en beiden waren te beklagen. Zij
was geen vrouw voor hem, en hij - ondanks zijn goed, nobel hart - was geen man
voor haar. Ook hier was wel eenigszins toepasselijk het woord - door Multatuli
geciteerd - van Henry de Pène: ‘J'ai souvent entendu plaindre les femmes de poète,
et sans doute, pour tenir dignement dans la vie ce difficile emploi, ancune qualité
n'est de trop’.
Ongeveer tien jaar heeft dit niet-gelukkige huwelijk geduurd, toen met wederzijdsch
goedvinden een wettelijke scheiding volgde.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

175
Bij de schier dagelijksche ellende van een dergelijke echtverbintenis kwam een
lichamelijk lijden, dat nu en dan wel voor korter of langer tijd verminderde of
verdween, doch dat al mede de oorzaak is geworden van zijn dood. In het voorjaar
van 1881 brak het vrij plotseling uit; maanden lang lag hij te bed ten gevolge van
rheumatische aanvallen; een badkuur te Ems bracht tijdelijke genezing, maar toch
voelde hij de kwaal telkens op nieuw; recht gezond is hij daarna zelden geweest.
Zijn ‘Rheumatismus Articulorum Acutus’ is een herinnering van de ziekte van
'81. Honderden, zoo niet duizenden, heeft hij met dat verhaal vermaakt, doen schudden
van het lachen. Dàt kenschetst hem. Wat hij gaf als auteur - die in werkelijkheid
moreel en physiek zooveel had geleden - teekende slechts de aandoening aan de
oppervlakte van zijn gemoed; nooit of nimmer heeft hij kunnen geven uit de diepste
diepten van zijn ziel; hoe vaak en hoe sterk het innerlijke werd beroerd, hij heeft het
niet kunnen of willen leggen in zijn schetsen of verhalen. En evenmin heeft hij
gesproken van zijn twijfelen in een geloof aan het bovenzinnelijke. In de oogen der
kerkgangers scheen hij een indifferente, in die der vromen vaak een spotter met het
allerheiligste. Hij was noch het een, noch het ander. Hij was groot gebracht in de
dagen der moderne theologie, toen modernen en orthodoxen in de huiskamers
redekavelden over de opvatting van de Schrift, en in later jaren voelde zijn moeder
zich min of meer aangetrokken tot het spiritisme. Van Maurik zelf was mede, wat
men voor enkele jaren kort weg noemde, een spiritist; of hij ooit den twijfel aan een
toekomstig leven geheel heeft verloren, is de vraag. Zoo bleef hij voor het groote
publiek de opgewekte, vroolijke van Maurik, die ieder stof tot lachen gaf en zelf
zoo'n
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pret scheen te hebben in zijn vertellingen, terwijl hij lichamelijk en geestelijk dikwijls
òp was.
Het dualistische in van Maurik - het sentimenteele naast het comische en
humoristische - schuilde voornamelijk in zijne gevoeligheid voor allerlei indrukken,
welke voor een groot deel niet blijvend waren, omdat zij niet diep gingen, en naarmate
zij dieper troffen des te moeielijker waarneembaar werden. Hij had een scherpen
blik, nam zeer vlug waar, en reageerde onmiddellijk. Vooral het comische wist hij
snel te verwerken tot een afgerond beeld, en waar hij dan weinig medelijden met het
slachtoffer toonde, kon het ook van hem - in die oogenblikken weer de gamin worden gezegd cet âge est sans pitié. Maar ook het droeve in een geval kon hem
treffen, al is het sentimenteele in zijn verhalen meestal gewild: het donkere dat hij
aanbracht tegen het licht, om met een traan den lach af te wisselen. Trouwens in het
sentimenteele is hij doorgaans het zwakst. De smartelijke indrukken drongen bij hem
het diepst door en werden in zijn ziel als opgeslorpt; toch zuchtte hij vaak ‘arme
bliksem’, en liet hij het niet bij een jammerklacht alleen, want zijn hand was dikwijls
even mild, als zijn hart goed. Onder de vele stadgenooten, die hem zagen wegdragen,
bevond zich menigeen, die levenslang van Maurik zal blijven missen. Een
sociaal-democraat van onverdachten bloede voelde zich dan ook na van Maurik's
dood geroepen om te verklaren, hoe hij - overal te vergeefs aankloppende om hulp
voor een arme weduwe - ten slotte tot van Maurik ging, die hem onmiddellijk ter
wille was en dat nog wel kort na het onstichtelijk gedoe der socialisten tijdens de
opvoering van ‘Anarchisten’.
Dit tooneelstuk, het laatste, dat hij geschreven heeft, is gedeeltelijk een fiasco
geweest, en het toont dan ook
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zoowel in opzet als uitwerking, hoe weinig van Maurik - de kleinmaler - heeft
begrepen van het groote leven om hem heen. Hij kende het volk, maar hij bezag het
met zijn oog van bourgeois satisfait, voor wien het als een waarheid geldt: wie werken
wil, die werken kan. In zijn jeugd kreeg hij vaak ‘plotseling hevig medelijden met
den torenwachter’, die in weer en wind op den toren moest waken, - later verdween
dit medelijden door de wetenschap ‘dat zulke ambtenaren vaak marmottennnaturen
hebben en soms heel gemoedelijk 'n kertiertje verslapen kunnen’ - terwijl ze ‘meestal
een neutje meenemen’. In het leven van dien torenwachter drong hij al evenmin door
als in dat van die verworpelingen der maatschappij, welke in den kelder van Koo
(Brants in de Raamskooi), een toevlucht zochten.
Hij kende de kleine burgerij; hij kende barbiers en aansprekers, nachtwakers en
kruiers; hij nam op zijn wijze het leven waar van naaisters en nering-vrouwen, maar
het zieleleven van de kleine luiden vermocht hij meestal niet te peilen. Waar hij dat
wél kon, waar hij den mensch - als een beeld tusschen vinger en duim - waarnam en
zich met liefde gaf tot het schilderen van zijn model, was dit anders. Zóó ‘Mie de
Porster’, al mee het beste, wat hij heeft gegeven in den aanvang van zijn loopbaan,
zóó ‘Ouwe Sientje’, door mevrouw Albregt zoo meesterlijk gecreëerd.
Ouwe Sientje: ‘Een klein verschrompeld gezichtje met uitstekende jukbeenderen,
een neusje, dat nog pogingen doet om zich recht te houden, en een ingevallen mond
waarin één enkele tand als een obelisk, op vroeger tijden wees. Rimpelig als een
overjarige pippeling en sproeterig in het gelaat, dat, begroeid door spaarzaam grijs,
bijna wit haar, uit haar grooten hoed opdoemde’.
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De Commissaris van Politie stuurde haar om te vertellen van haar molestatie.
‘Wel moedertje, wat heb je me te zeggen?’
‘Wàlief?’ Ze bracht haar linkerhand aan 't oor, boog zich een klein weinig voorover
en sprak op den eigenaardig doffen toon, aan doove menschen eigen.
‘Ben je doof, vrouwtje?’
‘'n Beetje hardhoorend, meneer. - Ja! ja! dat 's door de jaren, vroeger altijd goed
van gehoor geweest - maar de zinkings, weet uwé en de noordenwind; - anders
gezond, Goddank! - Meneer ook nog wel?’
De ernst van de sociale evolutie in de tweede helft der negentiende eeuw is van
Maurik grootendeels ontgaan.
Nooit is hij doorgedrongen tot de groote volksbeweging van zijn dagen. Zijn
menschen van de straat waren òf nietswaardigen òf brave luidjes, die het leven namen
zoools het was, zich gewillig voegende in een maatschappij van standen. Een oud
moedertje, die goedig getuigt: ‘de lieve Heer heit ommers verordineert dat er rijken
en armen zullen zijn’, knikt hij welmeenend toe; in zijn oogen was de menschenwereld
het vogelheir gelijk: allerlei soorten van diverse pluimage. Zijn ervaringen als
fabrikant, als werkgever van sigarenmakers, die al mede behooren tot de lastigste
elementen in de samenleving, werkten voorts niet mede om hem iets voor de sociale
beweging te doen gevoelen. Individueel zou hij gaarne iedereen gelukkig hebben
gemaakt, en armoede als hongerlijden deed hem zeer; waar evenwel het socialisme
zich aanmeldde als eischeresse en dwingster, stelde hij er zich vierkant tegen - dat
eischen en dwingen was hem onaangenaam.
Niemand betwijfele, of van Maurik is zelf aan het
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woord als hij een oude vrouw bij het scheiden van dit leven laat zeggen: ‘Kind - ik
ga heen - ik heb mijn wensch gehad, want ik heb overal mogen rondzien, waarnemen
en ondervinden .... maar ik heb zoo weinig begrepen, zóó droevig weinig. Ik dank
God, dat ik niet meer hoef te leven; ik zou 't niet kunnen, want de tijden veranderen,
ook de menschen’. (‘Uit het leven’, in het hist. gedenkboek van het Nieuws van den
Dag 1898).
Hadde van Maurik kunnen werken, ernstig werken als auteur, ware hij minder
vluchtig geweest met de pen, hadden de lezingen niet telkens en telkens weer een
nieuwe schets noodig gemaakt, ja, het zou zijn literairen arbeid ten goede zijn
gekomen. Maar tot geregelden arbeid in dien zin kon hij zich niet zetten. Aan
werkkracht en werklust mangelde het hem waarlijk niet, en zoo liet hij zich
gemakkelijk vinden tot vaste medewerking aan ‘de Amsterdammer’, het ‘Dagblad
voor Nederland’, dat den 1en Januari van het jaar 1883 zijn eerste nummer het licht
deed zien.
't Was in de maanden, die aan de opening van de Koloniale Tentoonstelling
voorafgingen. De hoofdstad haalde dieper adem, zich jonger voelende, zich wereldstad
op 't nipje denkende, en 't was voor van Maurik een prettige gedachte, dat mee te
mogen maken. Dat liefhebberen in de journalistiek, nu hier- dan daarover een verslagje
makende, altijd weer iets nieuws vindende voor een grap of een aardigheid, leek
hem. En op de redactiebureelen werd hij met open armen ontvangen. Als Just
binnenkwam, mochten de pennen een oogenblik rusten. De Koo als hoofdredacteur
had zich verzekerd van een flinken staf: met hem arbeidden als redacteurs P.L. Tak,
Dr. E.D. Pijzel, F.G. van Pesch, Joh. de Meester, Mr. M.G.L. van Loghem, Landré
(Aquarius), Joh. H. Snelleman,
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e.a. - en onder die allen was van Maurik de algemeene, prettige, snaaksche vriend.
't Was ook in die dagen dat hij als ‘Klaas Komijn Jr.’ - in brieven aan diens vader
‘Klaas Komijn Sr., winkelier in komenijswaren te Medemblik’ - de Amsterdamsche
beurs beschreef, met zooveel succès, dat de beursbezoekers - hoogst zeldzaam geval
in het leven van een Nederlandsch auteur - den schrijver een stoffelijk bewijs van
hulde aanboden. In de Amsterdammer nam Klaas Komijn Sr., zelf het woord om aan
zijn wederhelft de tentoonstelling te beschrijven in brieven, voor een dagblad - in
die dagen - goud waard.
Naast het Dagblad, was het Weekblad ‘de Amsterdammer’ blijven bestaan, dat
echter een beetje als asschepoes op den achtergrond kwam, totdat - bij het langzame
verkwijnen van het groote Dagblad - de eerstgeborene weer meer op den voorgrond
trad, en als nieuwe, zelfstandige onderneming door van Maurik, de Koo en den
uitgever Holkema werd aangekocht. Van dit oogenblik af trad van Maurik officieel
als redacteur op van het Weekblad, waarin hij als jong schrijver zoo niet gedebuteerd,
dan toch zijn fraaiste lauweren als novellist heeft verworven. Tot zijn dood is van
Maurik redacteur gebleven, in gelukkige samenwerking met de Koo, wiens politieke
gevoelens hij niet onderschreef, doch dien hij gaarne eerbiedigde als een meerdere
in de Journalistiek, en steeds heeft gehuldigd als een eerlijk, oprecht politicus. Van
Maurik liet de Koo begaan, telkens weer op nieuw twijfelende aan diens goede
inzichten, en dan ten slotte er zich bij neerleggende - ‘ja, de Koo had gelijk gehad,
maar 't werd toch een beroerde wereld’, en onmiddellijk had hij er een grap of
snaakschen inval op toegegeven.
Als redacteur van het Weekblad heeft van Maurik bijna
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twintig jaren lang week aan week mogen samenwerken met Joh. Braakensiek, den
teekenaar van ‘de platen’, een kunstenaar naar van Maurik's hart, een Amsterdammer
gesneden van hetzelfde hout als de Damrakker. De meeste illustraties in van Maurik's
werken zijn van Braakensiek's hand, en zeker heeft geen teekenaar ooit zoo goed de
sujetten van den schrijver gekend en liefgehad, als Braakensiek die van Van Maurik.
In vele opzichten vulden beiden elkaar aan, en zoo van Maurik eerst in de laatste
jaren van zijn leven tot de ervaring zal zijn gekomen, hoe ook in de kunst niets
blijvends wordt verkregen zonder strijd en studie, Braakensiek - die geen zondagskind
der fortuin was, en een harde jeugd achter zich had - hadde het hem kunnen leeren.
Van Maurik hield van ‘z'n weekblad’, haast zooveel als van zijn zaak - beide
floreerden, beide werden door nevenmannen uitstekend geleid, en die overtuiging
vormde twee lichtende punten in zijn allengs donker wordend levensverschiet. Hij
had zich de toekomst na zijn echtscheiding zoo geheel anders gedacht. Sterk
verlangend naar een vreedzaam huwelijksleven, wilde hij hertrouwen, doch zijn
weinige intiemen raadden dat niet aan, en hij aarzelde lang, wellicht ook met het oog
op zijn beide zonen, die met hun moeder samenwonende, in 's vaders zaak waren,
en nu in eigenaardige verhouding zouden staan tot de tweede vrouw. Nog eer hij een
beslissing kon nemen, ging hij een reis maken naar Indië, ‘voor zijn zaken, om te
genieten en om te kijken’ zooals hij schreef in het woord, dat vooraf gaat aan de
‘Indrukken van een Tòtòk’. ‘Ik heb zaken gedaan en genoten’ laat hij daarop in één
adem volgen, en niemand behoeft daaraan te twijfelen. Die Indische reis is het laatste
groote glanspunt in zijn leven geweest. Hij was er te midden van een hem
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sympathieke omgeving; men fêteerde er den schrijver en lezer van Maurik; als
koopman was hij bij de handelsvrienden hartelijk welkom - ze geurden er een beetje
mee intiem met van Maurik te wezen! Zelfs europeeschen autoriteiten en inlandschen
hoogwaardigheidsbekleeders was geen moeite te veel om den auteur aangenaam te
zijn, en ook de Gouverneur-Generaal liet zich niet onbetuigd, den schrijver aan zijn
tafel noodigende.
Die ‘indrukken van een tòtòk’ doen zien hoe gelukkig hij zich voelde in die indische
samenleving, - zij teekenen ook weer den schrijver, die Indië waarnam met hetzelfde
oog, waarmede hij zijn Amsterdam bekeek: goedlachsch snaaksch, snel waarnemende,
maar niet diep peilende.
‘Ik geef in deze bladen slechts losse schetsen,’ zoo schreef hij, ‘mijne persoonlijke
indrukken, zonder critiek uit te oefenen. Niet alleen omdat ik, die, zooals men dat
noemt, slechts een blauwen maandag in Indië was, mij zelven daartoe het recht
ontzeg, maar vooral omdat ik niet critisch ben aangelegd, en de mensch nooit iets
moet beproeven, waarvoor de natuur hem de noodige hersencellen heeft geweigerd.’
Hoe juist dat klinke, van Maurik heeft nauwelijks vermoed, hoe oppervlakkig hij
het geheel waarnam, waar hij toch zoo scherp allerlei details kon vatten; heeft niet
begrepen, hoe hij zonder moeite niet kon doordringen tot de diepere lagen van het
leven, noch hier, noch in Indië. En dat heeft medegewerkt, om zijn levensavond zoo
droef en somber te maken. De groote letterkundige beweging van de tachtigers liet
hij langs zich gaan, eensdeels omdat hij zich den tijd niet gaf, haar waar te nemen
en te bestudeeren, andersdeels omdat hij als echt Hollander te conservatief was.
Dreigde er een beeldenstorm in zijn letterkundig pantheon? Zou het optreden van
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enkelen der jongeren in de kunst een revolutie worden; de kritiek een guillotine, die
ook de edelste koppen niet spaarde? Hij geloofde er niet aan; in ernstige oogenblikken
haalde hij de schouders op ‘over zooveel nonsens’, en overigens spotte hij er mede.
Voor een guitenstreek was hij allerminst bang - hoe vaak heeft hij niet gezonnen op
een fumisterie als die van 't Oera Lindabok - en zelf had hij 't wel eens gewaagd een
heilig huisje te bezoedelen, of een Jan Hilman een poets te spelen, maar de huizen
in de bocht van de Heerengracht waren hem heilig.
In zijn ‘Anarchisten’ meende hij tevens met de jongeren af te rekenen, de
impressionistische schilderbent vertegenwoordigende in een artist, wiens schilderij
ten onderste boven bezien nog indrukwekkender is dan omgekeerd, terwijl hij een
schrijver - wiens werk is ‘gevoeld, intens gevoeld, taalmuziek’ wiens kunst is
‘individueel intiem’- een sonnet laat dichten - ‘kleur-klank in woorden’, - getiteld
‘de Zee’.
Wolkgelucht, schuimzwatel pluimgedruisch
Zie, 't ochtend, 't morgent, 't middagt omme,
Vaal zwerkwoestijn luchtkruin gedruisch,
Blauw-helwit-groen-wit-goud, omt-omme,
Verwar'lings op kleef-blokkig-schuimPaarsch-golfblauw zwart-groen-geel-gepluim.

‘Is dat niet volkomen de zee’ vraagt dan de bewonderaarster. ‘Neen! dat 's een
verfwinkel’ antwoordt de gezond-verstand-mensch.
Ook deed het van Maurik zeer, de auteurs, die hij had leeren liefhebben, behandeld
te zien als nulliteiten; en al begon hij langzamerhand de nieuwere richting te begrijpen,
al kregen de moderne denkbeelden ook op hem een weinig vat, niettemin vond hij
de houding der jongeren
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te aanmatigend, vooral daar hij in hun geschriften zooveel vond, dat hij dwaas bleef
noemen.
Aanvankelijk heeft hij gemeend, dat de beweging geheel langs hem zoude gaan,
en velen zijner vrienden en kennissen steunden hem in het geloof, dat hij was van
Maurik, de veelgelezen, veelgeprezen, populaire van Maurik, wiens arbeid te veel
succès had, om de kritiek niet ter zijde te kunnen leggen. Maar later heeft hij de
kleinachting wel gevoeld, heeft hij begrepen, dat hij werd genegeerd, wijl men het
niet noodig vond veel aandacht aan hem te schenken. Dat heeft hem meer gegriefd,
dan de meesten hebben vermoed.
Zoo is uitgekomen de voorspelling van een zijner beste vrienden uit de dagen van
zijn grootste succès: hij heeft een treurigen ouderdom gehad. 't Is waar, hij was nog
niet hoog bejaard, maar na zijn terugkeer uit Indië, was hij snel verouderd. Hadde
hij toen in zijn werk troost kunnen vinden, vermoedelijk zou dit hem nog steun
hebben gegeven, doch het mocht niet zoo zijn, en daarbij bleek hij niet opgewassen
tegen het huiselijk verdriet, dat hem beschoren was.
Waarom het hier te verzwijgen, dat ook zijn tweede huwelijk allerminst gelukkig
kon heeten, dat hij al spoedig na zijn hertrouwen niet vond dat kalm, vredig huiselijk
leven, waaraan hij zoo'n behoefte had. Twee kinderen werden hem nog geboren, een
meisje en een jongen, ze waren hem dierbaar, maar vermochten niet te vergoeden,
wat hem allengs ging ontvallen: de rust aan den huiselijken haard. En de ontgoocheling
was te wreeder, omdat hij - nu de zoons zijn plaatsvervangers zouden zijn in de zaak
- zich gedroomd had een literair leven - was zijn tweede vrouw niet de schrijfster
van Asschepoes? - een leven zóó, dat hij zich voortaan geheel

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

185
aan de letteren zou kunnen wijden, een werk schrijven, dat blijvend zou wezen door
alle tijden heen. Ook de oude kwaal begon meer en meer heftig op te treden: de
rheumatiek, waarvan hij eens zoo grappig kon vertellen, dreigde zelfs de edele deelen
aan te tasten. Te vergeefs zocht hij heil in Aken. Toen gebeurde het, dat hij - in 1900
van Amsterdam naar Haarlem verhuisd - als een zwerver in zijn Amsterdam, er een
geheelen winter doorbracht in een hotel, alleen; daarna, dat hij zich zwaar ziek
gevoelende, een paar weken werd verpleegd in de gastvrije woning van zijn
compagnon Terpstra. Toen kwam hij weder een weinig op krachten, doch de Just
van voorheen werd hij niet meer, en zelf begon hij een enkel maal te begrijpen, dat
zijn einde naderde.
Krank naar lichaam en geest werd hij in den nazomer van 1904 opgenomen in de
Ziekenverpleging op de Prinsengracht te Amsterdam. Hij zou er sterven, in enkele
maanden als wegteren, lang nog de hoop koesterende dat hij misschien zou herstellen
- hij kon niet worden gemist voor zijn beide jongste kinderen - maar eindelijk zelf
begrijpende, dat het beter was niet langer zóó te leven, en nog zijn begrafenis
regelende met een weemoedige grap. ‘Nette dragers’ wilde hij hebben, ‘anders vertik
ik het!’ Den 18 November sliep hij zacht en kalm in.
Welke plaats dan ook de tijdgenoot aan van Maurik als letterkundige zal willen
toekennen, in de geschiedenis der Nederlandsche letteren zal hij een man van
beteekenis blijven. Immers, voor de kennis van een tijdvak in de beschaving geldt
niet alleen de mindere of meerdere invloed van blijvenden aard, welken eenig auteur
heeft uitgeoefend, maar ook de waardeering, die hij van zijn
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tijdgenooten heeft ontvangen. En dan valt naast het feit, dat Justus van Maurik als
lezer of spreker duizenden bij duizenden heeft doen genieten, te constateeren, dat
hij jaren lang is geweest de populairste schrijver, wiens tooneelarbeid nog lang na
zijn dood zal worden gewaardeerd, van wiens compleete werken meer dan
honderdduizend exemplaren zijn verkocht. Niet als pracht-editie alleen geschikt voor
een boekenrekje, neen als klokspijs voor ontelbare lezers, die er zich aan verzadigden,
en den schrijver dankbaar waren voor hetgeen hun door hem werd geboden. Hij is
geprezen, veel geprezen, vooral door de minder ontwikkelden, en ... ook gelezen.
En al kan dan ook veel van hetgeen hij heeft gegeven, niet genoemd worden onder
het beste, dat de Nederlandsche bellettrie in de tweede helft der 19e eeuw opleverde,
en al is dan ook van Maurik voor de geschiedenis der beschaving in het algemeen
niet van beteekenis, hij is geweest een auteur, zooals er in de vaderlandsche letteren
nauwelijks een tweede valt aan te wijzen.
A.N.J. FABIUS.
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Levensbericht van Mr. J.F. Bijleveld.
Op 1 Maart 1905 overleed te Arnhem de Rijksarchivaris in Gelderland Mr. J.F.
Bijleveld.
Jean François Bijleveld was 23 April 1837 als jongste zoon van den Nijmeegschen
burgemeester Mr. P.F. Bijleveld geboren. Na het gymnasium zijner geboortestad
afgeloopen te hebben werd hij op 31 October 1853 als student te Leiden ingeschreven,
doch vertrok eerst daarheen na de groote vacantie van 1854. Zijn vader had hem nl.
in 1853 nog te jong gevonden om toen reeds student te worden.
Gelijk meerdere juristen in dien tijd - men denke aan Klikspaan's Jurist-literator
- wijdde hij zich aan de Leidsche hoogeschool aanvankelijk zoowel aan de letteren
als aan de rechten, behaalde in 1856 den graad van candidaat in de letteren, ruim een
jaar later dien van candidaat in de rechten en werd 31 Maart 1860 na verdediging
van stellingen bevorderd tot meester in de beide rechten.
Als advocaat voor het Provinciale Hof van Gelderland beëedigd op 9 Mei van
hetzelfde jaar vestigde hij zich te Arnhem, de stad, die hem tot aan zijn dood tot
woon-
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plaats heeft gestrekt en jegens welke hij zich in meer dan één opzicht verdienstelijk
heeft gemaakt.
Zoo werd hij in 1872 tot lid van den gemeenteraad gekozen en reeds een jaar
daarna tot wethouder, in welke hoedanigheid de Publieke werken hem tot werkkring
werden aangewezen.
Deze laatste functie bleef hij waarnemen tot het jaar 1882, toen hij in de plaats
van den tot Algemeenen Rijksarchivaris benoemden Jhr. Mr. Th. H.F. van Riemsdijk
tot Rijksarchivaris in Gelderland werd benoemd, welke benoeming zijn aftreden als
wethouder noodzakelijk maakte. Het lidmaatschap van den gemeenteraad, dat hem
zeer lief was, hield hij echter aan en zeer zeker weet ik, dat zijn niet-herkiezing in
1899 hem zeer veel leed heeft berokkend. Het verlies van zijn zetel had hij te danken
aan de splitsing der gemeente in kiesdistricten. Bijleveld had het ongeluk bij de loting
district III (de arbeidersvoorstad Klarendal) te trekken en daarmede was zijn
aanstaande val zoo goed als zeker. Ofschoon hij jaren te voren deze gebeurtenis had
zien aankomen en zelf zeker wel nooit aan de mogelijkheid had gedacht, dat hij, de
conservatief aangelegde man, in den smaak der Klarendalsche kiezers zou vallen,
trof hem de slag, toen die eenmaal gevallen was, toch zwaar en liet hij dit - voor
iemand van een zoo gesloten karakter als het zijne zelfs duidelijk - merken. Terstond
nam Bijleveld toen zijn ontslag uit alle commissies en colleges, waarin hij door den
raad benoemd was. Daartoe behoorde ook het lidmaatschap van de Commissie voor
de Gasthuizen, waarin hij sedert 1881 als lid van wege den raad en sedert 1888 als
voorzitter zitting had. Dit ontslag werd hem op 19 Augustus 1899 verleend, maar in
dezelfde vergadering werd hij opnieuw benoemd ter vervanging
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van den overleden burgemeester van Lawick van Pabst en nam, weder tot voorzitter
benoemd, opnieuw de plaats in, die hij tot aan zijn overlijden bekleed heeft.
In deze commissie heeft hij zich in het bijzonder verdienstelijk gemaakt door de
studie van de oude documenten dier gestichten, waardoor hij veel licht heeft doen
opgaan over de rechten en plichten van die instellingen.
In de jaren 1883-1885 zijn door hem inventarissen van de charters en verdere
documenten der St. Peters-, St. Catharina- en St. Nicolaasgasthuizen vervaardigd,
terwijl hij in latere jaren zeer belangrijke memories - echter alleen ter mededeeling
aan zijne medeleden bestemd - heeft samengesteld over de stichting en geschiedenis
van het St. Catharinagasthuis, welke stukken een blijvende herinnering zullen vormen
aan zijn veelomvattende kennis en groote werkkracht.
Men ziet, het leven van Bijleveld is in hoofdzaak aan de praktijk gewijd geweest.
Een geleerde in den eigenlijken zin des woords, voor wien de wetenschap niet middel,
maar doel is, is hij nooit geweest, waarmede evenwel geenszins gezegd wil zijn, dat
hij geen wetenschappelijk man was.
In verband met deze geestesrichting staat, dat het aantal zijner geschriften niet
groot is, maar zeer aanzienlijk is het aantal ongedrukte, dikwijls zeer lijvige adviezen,
door hem op verzoek van staat, gemeente of particulieren uitgebracht, die zich bij
een eenigszins ouderwetsch breeden vorm steeds kenmerkten door groote helderheid
en streng logischen gedachtengang.
In 1871 verscheen van zijne hand ‘Iets over het Oud-Burger Gasthuis te Nijmegen’
en in 1877 ‘Iets over de Nijmeegsche vestinggronden’, geschriften, die getuigen van
de liefde en belangstelling voor zijne geboortestad,
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met wier geschiedenis en verleden hij volkomen vertrouwd was.
De leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde erkenden in het
jaar 1884 Bijleveld's verdiensten door hem tot hun medelid te kiezen en in een
levensbericht van den overledene als lid van genoemde Maatschappij moet uit den
aard der zaak het sterkste licht vallen op zijn werkzaamheid als archivaris.
Toen Bijleveld zich in 1882 uit het Duivelshuis naar het in 1880 in gebruik
genomen Rijksarchiefgebouw overgeplaatst zag, was hij min of meer een leek. Wel
was hij reeds te voren als wethouder bij herhaling genoodzaakt geweest
onderzoekingen te doen in het oudarchief der gemeente Arnhem, maar dit was nog
iets geheel anders dan zich aan het hoofd geplaatst te zien van een zeer uitgebreid
archief waarin ten deele nog uiterst chaotische toestanden heerschten.
Maar wat aan een persoon van minder volharding en wilskracht mislukt zou zijn,
daarin slaagde Bijleveld, krachtig ondersteund door zijn vasten wil en stalen geheugen.
Zoo werd hij allengs de vraagbaak voor allen, die hulp en voorlichting uit de in
het Arnhemsche archief opgestapelde schatten behoefden, en gerust kon men er op
zijn, wanneer hij verklaarde, dat iets niet te vinden was, dat tot het uiterste pogingen
in het werk waren gesteld om licht in de duisternis te brengen. Niet het minst de
advocaten, die vóór de drie Geldersche rechtbanken zaken hadden, hebben de grootste
verplichtingen aan hem en hebben dit ook steeds dankbaar erkend. Iedere archivaris
is natuurlijk gaarne bereid de gevraagde hulp te verleenen, maar niet iedere archivaris
is jurist, en zoo hij dat al is, dan is hij nog geen advocaat en dàt was Bijleveld in zijn
hart gebleven en dit deel van
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zijn werkkring als archivaris trok hem boven alle andere aan. Hoevele partijen aan
hem en aan zijn scherpzinnig oordeel, dat aanstonds den cardo rei wist te vinden,
de handhaving van hun recht te danken hebben, is moeielijk op te geven. Maar niet
minder gingen hem de ordening en beschrijving van het aan zijn beheer toevertrouwde
archief ter harte, al hebben de steeds in aantal en omvang toenemende onderzoekingen
en sedert 1901 de ziekte, die hem ten slotte ten grave heeft gesleept, belemmerend
op het inventariseeren gewerkt. Van de vele inventarissen, die door hem en de onder
hem werkzame ambtenaren zijn vervaardigd, is tot dusver geen enkele gedrukt. Zoo
het niet verschijnen van Geldersche inventarissen in de jaarverslagen van 's Rijks
oude archieven misschien den indruk mocht gemaakt hebben, dat in het Arnhemsche
archiefgebouw daaraan niet gewerkt is, dan is die indruk toch valsch. Het was een
eigenaardigheid van den overleden archivaris, dat hij geen inventaris wilde laten
drukken, voordat hij zeker kon zijn, dat alles wat tot het daarin beschreven deel van
het archief behoorde, daarin was opgenomen, m.a.w. zoolang de mogelijkheid bestond,
dat hier of daar nog daartoe behoorende stukken konden rondzwerven, die, heden of
morgen gevonden, den inventaris onvolledig zouden maken.
Het springt in het oog, dat deze opvatting, consequent doorgevoerd, zou leiden tot
het steeds in handschrift blijven van alle inventarissen, maar dat was nu eenmaal een
opvatting, waartegen niet viel te strijden.
Ter illustratie van den afkeer van laten drukken, die Bijleveld kenmerkte, diene
het volgende uit mijn eigen herinnering geputte staaltje. In het jaar 1899 leidde een
hem gedane vraag hem tot een onderzoek naar de verschillende besturen in Gelderland
tusschen 1795 en 1813,
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een periode, die zich op administratief gebied door uiterst geringe stabiliteit heeft
gekenmerkt en eigenlijk van het begin tot het einde - sit venia verbo - een echte
warwinkel is geweest.
De vrucht van dit onderzoek was een lijvige memorie, met de hem eigene
grondigheid en nauwkeurigheid bewerkt. Het bestuur der historische vereeniging
‘Gelre’ achtte dit stuk een zeer begeerlijke bijdrage voor zijne werken en zoo kwam
ik er toe hem te verzoeken het na eenige omwerking ter uitgave af te staan.
Kenschetsend was het antwoord: hij was volstrekt niet geneigd het onder zijn naam
uit te geven, maar bood het mij aan om er naar goedvinden mede te handelen. Niet
gewoon en niet gezind mij met anderer vederen te tooien gaf ik hem te kennen, dat
ik er niet aan dacht zijn werk op mijn naam te laten drukken, maar dat ik evenmin
wenschte dit buitenkansje voor Gelre te laten schieten. Ik stelde hem toen voor het
stuk zonder vermelding van den schrijver te laten drukken en verklaarde mij bereid
het persklaar te maken, welke voorslag in goede aarde viel, en hieraan hebben de
leden van Gelre het te danken, dat het bestuur hun in deel III van de Bijdragen en
Mededeelingen dit van zeer grondig onderzoek getuigend artikel heeft kunnen bieden.
Met deze bijzonderheid na het overlijden van den schrijver wereldkundig te maken
hoop en vertrouw ik geene onbescheidenheid te begaan.
Tot een slot voor dit levensbericht weet ik niets beters te kiezen dan een gedeelte
van een ‘In memoriam’ op Mr. J.F. Bijleveld, in de Arnhemsche Courant van 25
Maart 1905 geplaatst door een man, die den overledene ruim 30 jaren heeft gekend
en in de gelegenheid was hem te leeren kennen, nl. den heer A.J.C. Kremer,
adjunct-blibliothe-
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caris aan de Arnhemsche gemeentelijke bibliotheek. Aan dit stukje, dat schrijver en
beschrevene beiden tot eer strekt, uit een warm hart kwam, van groote genegenheid
en hoogachting getuigt en met welks strekking ik, die den overledene ruim 13 jaren
gekend heb, mij in hoofdzaak ten volle vereenig, ontleen ik het volgende:
‘Men heeft vooral zijn ongemeen sterk geheugen bewonderd, maar hij bezat ook
een helder oordeel, geoefend verstand en sterken wil; hij was een kundig
rechtsgeleerde en kenner der geschiedenis van Gelderland. Zoo heb ik hem leeren
kennen als archivaris. Zeker was hij als zoodanig niet minder op zijn plaats dan
vroeger toen hij in den gemeenteraad en als wethouder zijne geestvermogens en
kennis met rustelooze werkzaamheid dienstbaar maakte aan de belangen der gemeente
Arnhem. In vele en moeilijke omstandigheden heeft hij zich toen steeds getoond een
eerlijk en oprecht man. Zijn plicht te doen ging hem boven alles. Door geen eernoch hebzucht werd hij daarvan afgetrokken. Hij deed rustig en stil wat zijn hand
vond om te doen. Bijleveld heeft niet veel geschreven. Als auteur heeft hij dan ook
geen naam gemaakt. Slechts enkele, maar goede stukken zijn van hem in het licht
verschenen. Als redenaar heeft hij geen opgang gemaakt. Zijne hersenen waren
krachtiger dan zijne longen, zijn ernst grooter dan zijn gevatheid.
Bijleveld heeft op mij den indruk gemaakt van een tamelijk schuchter man, die te
veel achting voor zich zelf had, dan dat hij zich op den voorgrond zou dringen, en
te oprecht was om nu en dan zijn meening te verhelen; daaraan schrijf ik het toe, dat
hij op allen, die hem niet kenden, allicht den indruk maakte tamelijk onbeteekenend,
soms zelfs bar en nukkig te zijn. Ik meen, dat hij schuw was voor zijn eigen
schuchterheid
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en meende die te kunnen verbeteren door in een ander uiterste te vallen, hetwelk
echter geheel buiten zijn natuurlijken aanleg was. Hij was weldadig, maar wilde er
zelfs niet den schijn van hebben. Hij was zachtzinnig en scheen soms hardvochtig.
Maar de schijn was al te doorschijnend: men kon er altijd het wezen doorheen zien.
Hij was nooit week. Hij heeft natuurlijk verdriet gehad, het kan zelfs zijn groot
verdriet, maar hij droeg dat als een man. Hij klaagde nooit over iets of iemand, zelfs
niet tegen mij, dien hij overigens met zijn vertrouwen vereerde. Hij had sterke
antipathieën, die hij niet verheelde, maar hij kon, naar ik meen, in oprechtheid bidden:
‘Vergeef ons onze schulden, zooals wij vergeven onzen schuldenaren’. Zóó meen
ik hem begrepen te hebben en dit is mogelijk de oorzaak geweest, dat onze omgang
altijd zeer aangenaam en vriendschappelijk was. Ik begreep zijn dualisme.
Bijleveld was een goed en aangenaam man en bezat groote talenten, die meer
gebruikt zijn ten bate van anderen dan om zelf te schitteren.
‘Als iemand genie of talent heeft, dan zijn er van de tien die hem kennen, vijf, die
er niets van merken, vier die het wel merken, maar hem benijden, en slechts een
enkele, die hem naar verdienste waardeert.’ Die uitspraak vond ik kort na Bijleveld's
overlijden op een blaadje van een scheurkalender. Ze is, geloof ik, geheel toepasselijk
op Bijleveld. Toch ben ik zeker niet de eenige, die hem wegens zijne talenten en
karakter heeft geacht en liefgehad, want velen hebben, zij het ook mogelijk minder
dan ik, in wetenschappelijke zaken steeds bij hem welwillenden bijstand ondervonden
en veel van hem geleerd.’
J.S. VAN VEEN.
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Levensbericht van Dr. Gerrit van Gorkom.
De uitnoodiging tot het samenstellen van een levensbericht van Dr. G. van Gorkom,
die het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde tot mij richtte,
was mij welkom.
Gedurende bijna vijftig jaren heeft een onafgebroken vriendschap ons
saamverbonden, hebben wij elkanders leven meegeleefd.
Was ik dus in staat uit zijn leven het belangrijkste mede te deelen, het was mij ook
een weemoedig genot dat nogmaals aan mij te laten voorbijgaan, en een leven en
werken te schetsen dat merkwaardig mag heeten, zoowel om de plaats, die het innam
in de modern theologische beweging, als ook om den invloed, die er in wijden kring
van uitging.
Dr. Gerrit van Gorkom is geboren den 30sten Augustus 1833 te Zutfen, waar zijn
vader, Gerrit van Gorkom, gehuwd met Anna Margaretha van der Veen, aan het
hoofd stond van een lagere school. Hij heeft zich niet lang in het bezit van zijn ouders
mogen verheugen; al te vroeg zijn zij van hem weggenomen. Zijn vader stierf 7
September 1846 en zijn moeder 26 Juni 1847. Tien
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weezen bleven achter en werden door familie en vrienden verzorgd. Gerrit was reeds
vroeger opgenomen in het gezin van zijn grootvader van der Veen, instituteur te
Borkulo. Hij heeft het ouderlijk huis weinig gekend en na den dood van zijn moeder
werd hij opgevoed ten huize van Doctor Gantvoort, een zwager van zijn voogd,
eveneens te Borkulo woonachtig. Dr. Gantvoort zou hem opleiden voor de klinische
school. Er moest een plattelandsheelmeester uit hem groeien. Zijn broeder Evert,
kandidaat in de letteren, nam de leiding zijner klassieke studiën spoedig over. Hij
nam hem in September 1849 bij zich in Utrecht en een jaar later in Barneveld, waar
hij als extern leeraar op het instituut van den heer Kapteyn werkzaam was. Daar heeft
de jeugdige Gerrit zich in korten tijd voor de Akademie gereed gemaakt. In 1851
deed hij staatsexamen te Delft en in September van dat jaar werd hij student in de
godgeleerdheid te Utrecht. Van medische studiën was geen sprake meer. Het
predikambt lachte hem toe. Het is wel mogelijk dat de liefde tot dat ambt in hem
werd opgewekt, als hij logeerde bij zijn oudoom Johannes van Gorkom, predikant
te Bennekom (geb. 1768 gest. 1843), maar stellig wees zijn buitengewone aanleg
daarheen en heeft zijn broeder Evert met klaarheid gezien dat zijn jongere broeder
daar zijn bestemming moest vinden. Deze hoogbegaafde en voortreffelijke man, die
met buitengewone zelfopoffering voor de toekomst van drie zijner broeders als een
vader heeft gezorgd, maakte dat Gerrit studeeren kon en leidde zelf zijn
voorbereidende studiën voor de akademie. Moest G. zich wat haastig voorbereiden,
daar het onmogelijk bleek hem een gymnasium geregeld te doen afloopen, onder de
leiding van dien broeder kon er van africhten geen sprake zijn. Met welk een geestdrift
hij zich aan
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de studie gaf getuigt nog een eigenaardig voorval uit dien tijd. Hij was een groot
vriend van Marinus Hoog, thans emerituspredikant te Nijmegen, zoon van den
toenmaligen predikant van Barneveld. Zij werkten veel samen in de pastorie. Op
zekeren zomeravond waren beiden zoozeer onder den indruk van Hector en
Andromache's afscheid bij Homerus, dat zij besloten dien nacht de lectuur voort te
zetten. Van Gorkom ging om elf uren naar zijn huis, maar kwam een uur later terug
en kroop door het raam van het voorkamertje der pastorie. Beide vrienden hervatten
de lektuur en werkten den ganschen nacht door. Van G. raakte telkens over Homerus
zoozeer in verrukking dat het de grootste moeite kostte hem te beletten hardop voor
te lezen, wat hem trof. 's Morgens om half zes keerde hij langs denzelfden weg, dien
hij gekomen was, naar zijn huis terug1.
Aan de Akademie bewoog hij zich in engen kring. Voor een deel drong hem daartoe
ook de zwakke staat van zijn gezondheid. Men was op dit punt zeer bezorgd voor
hem, te meer daar hij eens bloed had opgegeven, toen een paar dronken kerels hem
op een donkeren avond over een hek hadden gesmeten, maar wie in later jaren den
forsch gebouwden, breed geschouderden man aanzag, kan zich die bezorgdheid
moeilijk voorstellen.
Hij kwam aan de Akademie op geen gelukkig tijdstip. Met name wat zijne
theologische studiën betrof. Hier waren Bouman, Vinke en Royaards zijn leidslieden2.
Van hun onderwijs ging weinig bezieling uit en het is zeer te bejammeren dat een
zoo ontvankelijke natuur als van v. Gorkom van die hoogleeraren niets ontving, wat
aan

1
2

Ik dank de mededeeling dezer anekdote aan den heer M. Hoog boven genoemd.
In den laatsten tijd genoot hij ook het onderwijs van Prof. B. Ter Haar.
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zijn geloofsovertuiging een betrouwbare richting en een wetenschappelijken grondslag
kon geven. Maar Opzoomer was er toen in zijn volle kracht; Opzoomer, die gedurende
een reeks van jaren, zoo al niet de theologische studiën te Utrecht voor totalen
ondergang behoed, stellig daaraan bij het meerendeel der theologen richting en
grondslag gegeven heeft. Hij had ook van Gorkom onder de macht van zijn woord
en gaf hem ruime vergoeding voor wat hij aan de Hoogleeraren zijner faculteit
vruchteloos vroeg.
Na vijf jaren studie aan de Akademie verwierf hij zich 19 Juni 1856 den graad
van Doctor in de godgeleerdheid door een dissertatie ‘De Johanne Coccejo, sacri
codicis interprete’.
In het volgende jaar werd hij predikant bij de Nederduitsch Hervormde gemeente
te Eemnes Binnendijk. 22 Maart 1857 deed hij daar zijn intrede; nadat hij zich den
11den Maart in 't huwelijk verbonden had met Cornelia Adriana Johanna Jansen,
dochter van den Delftschen predikant.
Eemnes is in zijn herinnering als een idylle blijven leven. Er was wel groot verschil
tusschen de dogmatiek van de rechtzinnige Eemnessers en den modernen geest, die
alreede in den jongen prediker was gevaren, maar de gemoedelijkheid en geestdrift,
die van zijn prediking afstraalden, en de innige hartelijkheid, die van stonden aan
hunnen omgang kenmerkte, doofden de nu en dan oplaaiende twistvuurtjes en baanden
voor zijn bezield woord den weg naar hun hart. Zelf herinnert hij ons in zijn
Afscheidswoord, hoe 't eenvoudig landvolk met den jongen leeraar meeleefde, met
den blijden blij was, met den weenenden weende. En blijde dagen heeft hij daar
gekend, al den zonneschijn van een eerste liefde in een overgelukkigen echt en al
den zegen van een voortreffe-
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lijken broeder, aan wien zijn vroeg ouderlooze jeugd schier alles te danken had. Maar
ook bittere tranen heeft hij daar geschreid. Reeds na weinig maanden (8 Aug. 1857)
ontviel hem die broeder, daarna een zuster en spoedig daarop zijn beminnelijke vrouw
kort na de geboorte en dood van hun kind. Toen, zoo verhaalt hij ons, ‘baden en
schreiden zij met hun vriend, gelijk zij te voren met hem gedankt en zich verblijd
hadden. Al waren die van Eemnes dus rechtzinnig in de leer, en al wisten of vreesden
ze dat hun predikant het niet was, er moet dan in beiden toch iets gestraald en geleefd
hebben dat, als alle licht en leven, in de zedelijke zoowel als in de physieke wereld,
aan elke leer van menschen voorafgaat en alle theorie zal overleven, omdat het, in
bijbeltaal gesproken, ‘uit God is en niet uit de menschen, en dus het machtigste onder
al wat macht heeft op aarde, het blijvende bij al wat komt en gaat.’
Zoo blijkt al aanstonds dat zijn prediking haar groote kracht ontleende aan zijn
rijk gemoedsleven, dat ondanks scherp verschil in de leer, bij het eenvoudig landvolk
van Eemnes diepen weêrklank vond.
Vier jaren heeft hij daar gearbeid. Inmiddels trad hij op nieuw in het huwelijk en
verbond zich 12 Mei 1859 met Sara Jacoba Suzanna Carolina Laan, die in een hoogst
gelukkigen echt met innige liefde hem tot haren dood op 5 April 1894 trouw ter zijde
stond.
In 1861 werd hij naar Leiden beroepen en deed er zijn intrede op den 5den Mei.
Toen brak er voor zijn prediking een geheel ander tijdperk aan. In de wereld van het
godsdienstig denken en gevoelen was in de laatste jaren een beweging aangegroeid,
die door haren grooten omvang en diepe beteekenis al 't karakter droeg van een
omwenteling. In de stille dorpspastorie had ook hij -
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verhaalt hij zelf - die beweging op zijne wijze gevolgd en gaandeweg meer en meer
er den invloed van ondervonden. Hoe kon het anders? De lucht was zwaar van
levenwekkende bestanddeelen. In vele landen. In meer dan één werelddeel. Alom
een vragen naar meer of ander licht dan de kerken lieten schijnen. Licht over de
bladen der gewijde schrift. Licht over gewaande en wezenlijke raadselen in het leven.
Licht, vooral over elke aanspraak op geloofwaardigheid. Het was als een storm van
‘hartstocht der werkelijkheid’ die over het aardrijk henenvoer1.
Het was het ontwaken van den modernen geest. Zoo mocht hij in Leiden zijn werk
aanvaarden op het allergunstigst tijdstip, toen ook in de gemeenten de moderne
beweging merkbaar werd, toen 't bij vragen naar licht niet bleef, maar over Bijbel
en Christendom, over godsdienstig en zedelijk leven een licht opging, dat niet angstig
werd weggesloten achter de luiken van de studeerkamer der geleerden, maar hoog
opvlamde voor aller oog. Een licht dat aan rustige, ernstige wetenschap ontstoken,
het kerkgeloof verschrikte en in steeds wijder kring van vrije protestanten met gejuich
werd begroet als de dageraad van den nieuwen dag, waarin men vroom kon zijn
zonder bijgeloof, den bijbel kon vereeren als het klassieke boek van den godsdienst
zonder zijn wetenschappelijk geweten geweld aan te doen en de slotsommen van de
wetenschap kon aanvaarden zonder van zijn godsdienstige levensbeschouwing iets
wezenlijks prijs te geven.
Hadden, naar van Gorkom zelf ons mededeelt2, in de Eemnesser jaren vooral Peter
de Génestet, Conrad Busken

1
2

Afscheidswoord. Uit de Remonstrantsche Broederschap. 1897.
t.a.p.
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Huet en Allard Pierson hem met den modernen geest gedoopt, nu kwam hij in het
centrum van de theologische wetenschap in ons vaderland, nu in den
vriendschappelijken omgang met de hoofdmannen der moderne richting, met Scholten,
Kuenen, Tiele, Rauwenhoff en anderen. IJverig lid werd hij van den theologenkrans,
waarop de hoogleeraren der theologie en de predikanten geregeld bijeenkwamen om
er de resultaten van hun studie mede te deelen en de theologische vragen van den
dag te bespreken.
Ook met de koryfeeën der andere faculteiten kwam hij in voortdurende
rechtstreeksche aanraking.
Van alle kanten straalde licht hem tegen en verwarmde hem de gloed der geestdrift
voor de waarheid, op bijgeloof en bekrompenheid veroverd.
Als hij aan 't einde van zijn loopbaan aan dat verblijf te Leiden terugdenkt, dan
roept hij nog in verrukking uit: ‘Dáár scheen de stroom van het geestesleven eerst
recht te gaan bruisen, te zwellen bij den dag. O, welke schoone jaren zijn die zeven
jaren te Leiden voor mij geweest! Als de wonderheerlijke lucht der Alpen was daar
de geestesadem van Neerlands groote mannen te dier tijde. Het was een tijd vol
bezieling, vol zoeken naar ‘het hoogste’. O, eer ik u vergete, gij geestelijke dagen
van eertijds!’1.
In 't begin van dat tijdperk schreef hij in de Nieuwe Jaarboeken voor
wetenschappelijke theologie zijn kritiek op de verhandeling van den Remonstrantschen
predikant van Teutem, getiteld: ‘Een blik in den eersten brief van Petrus.’
Met Kuenen, Rauwenhoff, Scheffer, Hagen en Maronier

1

t.a.p.
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hield hij populaire voorlezingen. Hij zelf sprak o.a. over geloof en geloofsleer; over
de vraag hoe Jezus door zijn volk is opgenomen, en hield de laatste lezing over het
moderne Christendom, den strijd onzer dagen en de uitzichten in de toekomst.
Zeven jaren had hij in dien bezielenden dampkring geleefd, toen hij beroepen werd
naar de Nederduitsch Hervormde gemeente te Amsterdam.
Er lag in die beroeping naar de hoofdstad voor hem een groote bekoring. Maar,
er was nog een andere omstandigheid, die hem vooral tot aannemen heeft genoopt.
't Beroep op hem uitgebracht, was 't laatste geweest volgens het oude stelsel. Door
de invoering van Art. 23, Algemeen Reglement van de Nederlandsch Hervormde
kerk, zou voortaan niet langer de kerkeraad, die zelf in zijn vacaturen placht te
voorzien, maar het door de stemgerechtigde leden der gemeente verkozen kiescollege
de beroeping uitbrengen. En hij begreep dat, nu de meerderheid in dat college
orthodox werd, geen man van den modernen geest meer zou worden binnengehaald.
Deze voorspelling is uitgekomen. Na van Gorkom zijn tot heden geen andere dan
orthodoxe predikanten in de Ned. Herv. gemeente te Amsterdam beroepen.
29 April 1868 deed hij zijn intrede te Amsterdam.
Nam hij noode afscheid van de Leidsche gemeente en van den professoren- en
predikantenkring, ook in Amsterdam kwam hij in uitgelezen gezelschap. Ook daar
vond hij een geestelijken dampkring, waarin 't een lust was te ademen. De
hoogleeraren Loman en Hoekstra, zijn ambtgenooten Reinhard Hugenholtz en Herman
Hugenholtz, van Bell, Stricker, Berlage, Meyboom en Pantekoek, ziedaar, om van
anderen te zwijgen, mannen, die hem met vreugde welkom heetten en wier omgang
hem een ruime
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vergoeding aanbood voor wat hij in Leiden achterliet. Aan den theologischen krans,
waartoe o.a. Hoekstra, de gebroeders Loman en Hugenholtz behoorden, nam hij niet
aanstonds deel. Ook de uitnoodiging tot een anderen krans, waar o.a. Meyboom,
Pantekoek en Ternooy Apel in waren, sloeg hij af; maar dat belette hem niet
gezamenlijk met zijn geestverwanten een ijverig deel te nemen aan de moderne
beweging en strijd en aan de daaruit voortgevloeide populaire voordrachten over de
godsdienstige vragen des tijds in de Vereeniging tot bevordering van zelfstandig
godsdienstig leven. Hij streed met mond en pen. Nog in Leiden had hij in den
Tijdspiegel van 1867 en 1868 een degelijk protest geplaatst tegen de brochure van
Dr. J. Cramer, ‘De illusie der moderne richting’. In 1871 schreef hij in Los en Vast,
onder den titel van ‘Dr. Kuyper en het Modernisme,’ een even geestige als
scherpzinnige weerlegging van Dr. Kuypers aanval op de moderne richting in zijn
bekende verhandeling: Het Modernisme een Fata Morgana op christelijk gebied.
Voegen wij hierbij dat hij bij zijn bezoeken aan de gemeenteleden en vooral in
den kerkeraad, die welhaast zijn vrijzinnige leden verloor, met de orthodoxie
herhaaldelijk in botsing kwam, o.a. toen 17 ouderlingen weigerden bij de aanneming
tot lidmaat van de leerlingen der moderne predikanten tegenwoordig te zijn; verstaan
wij dat hij, licht ontvlambaar, ook op den kansel den tegenstander niet altijd sparen
kon, dan begrijpen wij dat hij in zijn afscheidswoord van dat zevenjarig tijdperk
(1868-1875) weinig meer dan de heugenis aan een voortdurend strijdvoeren had
bewaard. Het werd hem ten slotte te zwaar. Strijdvaardig mocht hij zijn, strijdlustig
was hij niet. Dat het tusschen hem en de Neder-
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landsch Hervormde kerk op een scheiden moest gaan, werd in den loop der jaren
duidelijk, altijd meer. De strijdende kerk op aarde is wel een geliefde uitdrukking,
en klinkt plechtig óók, doch voor mij zelven - zegt hij1 - kreeg ik meer en meer 't
gevoel dat in de strijdende kerk dier dagen mijne ziel begon schade te lijden.
Menigmaal, als men om een scherp woord op den kansel of in een vergadering mij
had toegejuicht, voelde ik mij onrustig, straks ongelukkig.
Toen dan ook in 1875 de Remonstrantsche gemeente te Amsterdam hem beriep,
was zijn besluit spoedig genomen. Tot haar voelde hij zich machtig aangetrokken,
want die Broederschap, die geen kerkleer oplegt, geen enkel leerstuk, geen
Godsbegrip, geen wereldbeschouwing, geenerlei oplossing van godgeleerde
vraagstukken voorschrijft, maar die aan eigen onderzoek overlaat en alleen
instemming vraagt met de godsdienstige en zedelijke grondgedachten, die in het
Christusbeeld belichaamd zijn; die Broederschap die daarbij volle vrijheid waarborgt,
de eerbiediging dier vrijheid van allen jegens allen eischt en evenals de Vrije gemeente
het ideaal zoekt van ondogmatische vroomheid, van vrij godsdienstig leven en van
zedelijk idealisme, heeft het gevaar uitgesloten voor het kerkelijk getwist, dat in de
Ned. Herv. kerk altijd weer opvlamt.
Op den 30sten October 1875 deed hij zijn intrede in de Remonstrantsche gemeente.
Die dag was naar zijn eigen getuigenis de eerste dag van een nieuw leven voor hem,
de eerste van een reeks gelukkige jaren. Gelukkig, wijl ze hem, altijd door, een
werkkring brachten, de edelste inspanning zijner beste krachten overwaard. Gelukkig,

1

Afscheidswoord.
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wijl ze hem voor goed aan een strijdgewoel onttrokken, waarin zijne ziel zich nooit
recht had kunnen vinden, waarin hij ze op den duur, wel mogelijk, zou hebben
verloren1.
Bijna twee-en-twintig jaren was hij in de Remonstrantsche Broederschap werkzaam.
Toen - meende hij - was de tijd voor hem gekomen om zijn predikambt neer te leggen.
Op den 25sten April 1897 nam hij afscheid. Veertig jaren had hij in dien werkkring
gearbeid. Hij wenschte zijn taak nu aan jonger kracht te zien toevertrouwd. Een
werkelooze rust beoogde hij niet. Dat kon van hem ook niet verwacht worden. Een
man, zoo belangstellend in de groote levensvragen, zoo beslist meêlevend het groote
wereldleven, zoo vurig van geest, kon niet werkeloos blijven. Al waren zijn dienstjaren
vervuld, er zou voor hem, zeide hij bij zijn heengaan, nog wel te dienen overblijven,
in een wereld waar aan dienaars meer dan aan heerschers behoefte is. En te werken
desgelijks. Ook een ‘rustend leeraar’ kan wel lid blijven van dien werkenden stand
die, gelijk het koninkrijk Gods, niet hier en niet daar is, maar in alle standen2.

1
2

t.a.p.
t.a.p.
De Heer C.F.v.d. Horst laat in het Groene Weekblad op het heengaan van Dr. van Gorkom
uit zijn werkkring een geheel ander licht vallen. Ofschoon hij oordeelt dat v.G. met
onvolprezen goeden smaak zich reeds jaren voor zijn verscheiden de rust van den emeritus
had opgelegd, waar menig ander zich door geen aardsche macht laat wegdringen van het
plekje gronds, waarop hij de beste helft van zijn leven heeft doorgebracht, doet hij later
doorschemeren dat miskenning daartoe niet weinig heeft bijgedragen.
Hij beweert dat het om v.G. al meer en meer eenzaam werd. Dat in de kerken rechts, in de
conventikels links, zich de hoorders verdrongen, tot wie hij het de moeite waard had kunnen
vinden het woord te richten. Dat de onafwijsbare verandering, die hij overal zag, hem
verbaasde en verbijsterde. Dat de bevreemding en de vervreemding met den dag toenam.
Dat hem dit bedroefde, soms verbitterde. Dat dit begaafde levcn in miskennen en miskend
worden geëindigd is.
Door de zeer vriendschappelijke betrekking die er tusschen van Gorkom en mij bestond,
bezat ik ook ten aanzien dezer dingen zijn volle vertrouwen en nu verklaar ik ronduit dat er
van die geestelijke vereenzaming, bevreemding en verbijstering geen woord waar is. Wel
ging hij niet meê met hen die voor goed met godsdienst en kerk gebroken hadden; maar
vereenzaamd voelde hij zich daardoor in geenen deele. Waar hij optrad juichte hem een
groote schare van geestverwanten toe.
In miskenning liep zijn leven niet ten einde, maar tot den einde toe genoot hij de warme
sympathie van ontwikkelden en eenvoudigen, wier verlangens en behoeften hij bevredigde.
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Zijn openbaar werk bestond nu in het herhaald optreden voor vrijzinnige gemeenten,
die hem telkens met aandrang daartoe uitnoodigden. Van de voortzetting zijner
studiën kwamen alleen zijn voortreffelijk artikel in de Gids van Febr. 1899 over
David Friedrich Strauss en een geestige lezing over Erasmus, in de Vrije Gemeente
en elders voorgedragen, aan het licht.
Meer bracht zijn vroeger zoo vruchtbare geest niet tot stand. Langzamerhand begon
hij meer en meer op te zien tegen het optreden in het openbaar. Wel mogelijk dat de
ziekte, die hem ten grave sleepte, al veel vroeger hem ondermijnde.
Na zijn emeritaat heeft hij bij afwisseling gewoond in Amsterdam, aan de Steeg,
in Bussum en ten slotte in den Haag, waar hij na langdurig kwijnen den 14den Januari
1905 overleed.
Van Gorkom was een eigenaardige figuur onder de modernen. Hoog stak hij uit
boven het middelmatig peil en ofschoon hij dankbaar erkende dat zijn theologische
vorming den invloed van Scholten, Opzoomer, Kuenen en anderen had ondergaan,
handhaafde hij toch een zekere oorspronkelijkheid. Zijn groote kracht lag niet 't aller-
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meest op het gebied der theologie, ofschoon hij hier waardevolle bijdragen geleverd
heeft. Wij herinnerden reeds aan zijne dissertatie over Coccejus, aan de bestrijding
van v. Teutem, van Cramer en van Kuyper. Terwijl hij hier toonde degelijke
theologische kennis te bezitten, verkreeg zijn arbeid langzamerhand meer het karakter
van een populaire verdediging van de moderne richting en bleek hij alras een meester
te zijn in de polemiek zoo rechts tegen de orthodoxie als links tegen de vrijdenkerij.
Het voornaamste daarvan staat te lezen in Los en Vast.
Dat tijdschrift, dat van 1866 tot 1891 bestond, is de hoofdron, waaruit de kennis
van zijn theologischen en letterkundigen arbeid moet worden geput. De eerste jaargang
1866 kwam uit onder den titel ‘Los en Vast uit de briefwisseling van een student’.
De namen der redacteuren werden verzwegen, maar het was weldra geen geheim
meer dat Dr. G. van Gorkom, Dr. H.G. Hagen, Dr. J. Knappert en Dr. W. Scheffer,
destijds de jongste vier predikanten bij de Ned. Herv. gemeente te Leiden, de redactie
op zich genomen hadden. Het tijdschrift nam dadelijk deel aan den strijd. In den
aanvang moesten nevens van Vloten vooral Pierson en Huet 't ontgelden en had het
allen schijn of de redactie op die beide laatsten gebeten was, omdat zij hun predikambt
neergelegd en de kerk verlaten hadden. Met nadruk verzet van Gorkum in zijn
‘Herinneringen’1 zich tegen die bewering. Hij verwijst naar den eersten jaargang pag.
121, waar Kees van Effen aan Jan de Wit schrijft: ‘Ik hoor nu dat Peter aan zijn
boekverkooper heeft verzocht geen Huetjes meer te sturen. Da's een wijze zet. Een
mensch

1

Los en Vast 1891.
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moet in deze dagen van runderpest en cholera en pseudohumanisme voor zijn
gezondheid zorgen.’
‘Daar hebt ge 't’, voegt v.G. er aan toe.
Op het pseudo-humanisme viel alle nadruk. Niet dat Huet en Pierson de kerk
verlieten, maar dat Pierson in 't Aprilnommer van den Tijdspiegel 1865 aan het slot
van zijn artikel over de Pauselijke Encyclica op 't onverwachtst en volmaakt
apodictisch den ondergang van den godsdienst kwam verkondigen, na zijn
machtspreuken over de onbestaanbaarheid van den godsdienst de kansels van
christengemeenten besteeg, dat in zijn ‘Woord aan mijn laatste gemeente’ zooveel
onbekookts en zooveel kilheid werd gevonden, in een volgende brochure (De moderne
richting en de kristelijke kerk) zijn toon al hooger, zijn geloof aan een zedelijke
bestemming des menschen al zwakker werd, wekte de verontwaardiging en strijdlust
der redactie. En tegen Huet ontbrandde hun ijver, omdat hij in zijn ‘Ongevraagd
advies (1866)’ verklaarde: ‘Er is in de jongste twee geschriften van Dr. Pierson niets
wat ik niet liefheb’.
Er blijft nu, schrijft v.G.1, voor Los en Vast niets over dan hem en Pierson voortaan
met gelijken afkeer te beschouwen en te behandelen.
Merkwaardig intusschen is de even eerlijke als scherpe kritiek, waaraan v. Gorkom
in zijn Herinneringen dien eersten jaargang, waaraan hij zoo'n groot deel had
bijgedragen, onderwerpt.
Waren zij tot schrijven gedrongen door liefde voor beginselen, die men heilig en
gehoond achtte, liefde ook voor mannen die men vereerde en miskend zag2, hij
erkende

1
2

t.a.p.
Hiermede bedoelt hij het onbesuisd en krenkend woord van Busken Huet over Prof. Scholten
in zijn Ongevraagd advies: ‘Is het niet klein en zwak en ergerlijk, wanneer men zich bewust
is tot Kalvijn in dezelfde betrekking te staan als Servet, den lieden diets te maken dat men
Kalvijns werk voortzet?’ Terecht vraagt van Gorkom hierop: Was ook Huet in die dagen de
kluts niet kwijt geraakt? Had ook hij in 't strijdperk de oogen niet vol stof gekregen? Zóó te
spreken over den man, wien hij later het groote werk van zijn leven ‘Het land van Rembrand’
opdroeg? Wien hij in de ‘Brieven’ gedurig als een zijner beste leermeesters roemt? In wien
hij juist en met name de echt historische methode geëerd en liefgehad heeft?
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dat er veel mins in het boekje was, dat het trilde van haat. Dit aan het adres van Huet,
die aan zijn vrouw schreef dat hij het boekje te min vond om er tegen te velde te
trekken,
Gaf het van blinde kerkliefde al geen getuigenis, hij gaf toe: van verblindheid
tegenover Piersons deugden en talenten zooveel te meer.
En had Dr. Jan van Vloten hen geprikkeld toen hij ‘de moderne theologie erger
dan jenever’ noemde, hij gelooft dat, zoo men reeds toen daarin den hartstocht van
zeker idealisme had kunnen speuren, dit den landsvrede ten goede ware gekomen.
Indien zij toen reeds in staat geweest waren in wat zij pseudo-humanisme noemden
een soort idealisme te herkennen, zij zouden zich zelf en menigeen in den lande heel
wat ergernis bespaard hebben1.
Maar, zegt hij tot verontschuldiging: Het was een booze tijd. Er was moreele
verblinding aan weêrszij. En als zelfs een man als Huet zich kon laten verleiden tot
een krenking (van Scholten) zoo ‘min’, hoeveel te begrijpelijker wordt het dan dat
jonge mannen van minder hooge geestesorde een polemiek gingen voeren, waarvan
zij eenmaal het zwakke, min-edele zouden zien!

1

t.a.p. Is dat ‘miskenning’ van wat in de ‘conventikelen links’ behandeld werd? Is hier
‘verbijstering’ over de beweging, waarmeê van Gorkom niet meêgaau kon? Vreemd dat de
Heer v.d. Horst die ‘Herinneringen’ stilzwijgend voorbij gaat.
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Met Huet was hij spoedig weer verzoend. Heel zijn hart dorstte daarnaar. Ik schreef
hem, zoo verhaalt hij1, en onmiddellijk volgde zijn antwoord: ‘Kom den Zondag bij
ons op Sorghvliet doorbrengen’. Nimmer vergeet ik dat weêrzien aan 't station te
Haarlem. Hoe wij elkaar de hand drukten! Hoe wij ons haastten om uit het gewoel
te komen! Hoe wij langzaam voetje voor voetje naar zijn villa wandelden! Hoe wij
heel den weg over, daarna tot lunchtijd in 't prieel van zijn huis het hart aan elkaar
ophaalden ... en aan zooveel menschen en dingen, ons beiden dierbaar! Hoe lang is
dit alles geleden ... en hoe doorleef ik weêr alles als ware 't pas gisteren geschied!
...’1 Hij schreef dat 24 jaren later, in 1891.
Deze verzoening belette hem evenwel niet om later in zijn kritiek op Lidewijde,
Huet op literair gebied heftig aan te vallen, maar ook daar erkent hij dat hij hem
vroeger miskend, hem zijn zonden niet zelden hoog aangerekend en zijn verdiensten
geïgnoreerd heeft. We zijn, zegt hij, sedert een jaartje wijzer en - ik hoop - beter
geworden. Er is tijd geweest om van weerszijden het ‘te vurig’ wat af te koelen.
Langer duurde het eer hij 't met Pierson weêr vinden kon. Maar eindelijk werd hij
ook te zijnen aanzien rechtvaardig. In Los en Vast 1873 schrijft hij over Piersons
Nieuwe reeks van Intimis: ‘Bij alles wat mij in die nieuwe reeks maar half of in 't
geheel niet bevallen wilde, was er zooveel dat mij trof als diep gevoeld en edel
gezegd. O zeer veel! Het is onmogelijk Pierson te lezen en niet den machtigen indruk
te ontvangen dat men in goed gezelschap is.’ En deze woorden zijn het begin eener
uitvoerige en hoogst waardeerende karakte-

1
1

t.a.p.
t.a.p.
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ristiek van den man, door wien hij zich vroeger toch zoo diep gegriefd had gevoeld.
Zoo hadden de Leidsche predikanten den eersten jaargang gevuld.
Bij den tweeden jaargang kromp de titel in tot ‘Los en Vast’. De fictie ‘Uit de
briefwisseling van een Leidsch student’, werd prijs gegeven. Zij was een misgreep
geweest. Ondanks de studentikositeiten en uitstapjes naar ander terrein was Los en
Vast terstond een strijdschrift van de moderne richting. En dat is 't voor een deel
gebleven, ofschoon ook aan zuiver letterkundige studiën een breede plaats werd
ingeruimd.
Inmiddels was er een groote verandering in de Redactie gekomen. Na de
verschijning van de derde aflevering 1867 ging het oorspronkelijk gezelschap uiteen.
Van dien tijd tot het einde van 1874 zijn van Gorkom en H. de Veer, die reeds aan
den tweeden jaargang had medegewerkt, de schrijvers van Los en Vast geweest. De
Veers hulp was ingeroepen om een allerheilzaamst element in hunnen kring te krijgen,
allereerst een correctief voor hunnen polemischen ijver, maar nu redigeerden zij
beiden te samen alleen. Gedurende die zeven jaren waren slechts drie opstellen niet
van hen. Simon Gorter schreef 1873, bl. 229, over het verband tusschen godsdienst
en zedelijkheid; een opstel door zijn weduwe uit zijn nagelaten papieren ter
beschikking gesteld, en de schrijver van dit Levensbericht gaf in 1869, bl. 374, ‘De
vrijdenker’, volgens Mr. H. Hartogh Heys van Zouteveen, en in 1873, bl. 119, onder
den titel ‘Waarlijk modern?’ een kritiek op het opstel van Dr. l'Ange Huet over het
standpunt der modernen. Al de andere opstellen gedurende die zeven jaren zijn van
v. Gorkom of van de Veer en op één na allen ongeteekend. Gelukkkig heeft
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van Gorkom in zijn eigen exemplaar aangeteekend welke van zijne hand zijn.
Aan het slot van den jaargang 1874 bericht hij dat de Redactie in andere handen
zou overgaan. Waarom zij 't opgaven? Omdat, zegt hij, er een tijd van gaan is, zoowel
als van komen, er valt wezenlijk niets meer van te zeggen. Niets ten minste wat voor
publiek ook maar eenigszins belangrijk zou zijn1.
Toch laat hij kort daarop een eenigszins nadere toelichting volgen, die vooral
merkwaardig is, omdat zij de wederzijdsche verhouding van beide redacteuren in
een eigenaardig licht zet.
De zaak, zegt hij, was deze. Van den aanvang af had de Veer wat te veel op mijn
nazien van zijn copie vertrouwd en de eindredactie van alles aan mij overgelaten.
Bij het aangroeien van zijn werkkring als dagbladredacteur werd de copie ..... wel
niet minder geestig en belangrijk, maar al minder ordelijk.
‘Je mag er in veranderen wat je wilt’ klonk het gul verlof ..... Hoe meer ik evenwel
snoeide en rangschikte, te rustiger liet hij 't er op aankomen. Op den duur ging 't zoo
niet. Ook mijn werkkring werd grooter en mijn eigen copie gaf me zorg genoeg.
Kwam dan de zijne, vol grata negligentia, dan knorde ik .... en hij speelde komisch
den verongelijkte. ‘Je begrijpt je positie niet,’ heette het dan bijvoorbeeld. Ik geef je
een Amerikaansch woud en jij maakt er een Zaandamsch slatuintje van.’ En
ondertusschen moest ik blijven tuinieren ..... Wat zouden wij doen? Een derde in
onzen bond nemen: dit scheen ons geen redmiddel. In onze twee-eenheid had de

1

Herinneringen.
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bekoring van het samenwerken gelegen. Ging 't zóo niet langer, dan moest het maar
langer niet gaan.
Zoo kwam het einde van den gemeenschappelijken arbeid, waarvan de herinnering
in mijn leven niet eindigen zal’1.
Mocht iemand hieruit willen afleiden dat de medewerking van de Veer niet veel
om 't lijf had, dan leze hij de ‘Herinneringen’ in haar geheel en hij zal zien hoe van
Gorkom de zeer groote verdiensten van de Veer's bijdragen in helder licht stelt en
daaraan alle hulde bewijst.
De volgende jaargangen werden geredigeerd van 1875-1880 door Jo de Vries met
medewerking van Aart Admiraal, A.G. van Hamel, C. van Nievelt e.a.; 1880-1884
door A.G. van Hamel met medewerking van W.G.C. Byvanck, J. van Loenen Martinet,
C. van Nievelt, Jo de Vries e.a.; 1884-1894 door Mej. A.G. de Leeuw en 1894-1896
door F. Lapidoth2. Het weinige, dat van Gorkom in die twintig jaren inzond, was
door hem onderteekend.
Het ten slotte sterk afnemend debiet dwong tot opheffing der uitgave.
In 't geheel heeft hij 67 opstellen in ‘Los en Vast ’ geschreven, waarvan 58 tusschen
1866-1875. Zijn vruchtbaarste periode eindigde dus aan het einde van 1875.
Dat in die 67 opstellen groote verscheidenheid heerschte laat zich vermoeden. Het
leeuwendeel wordt evenwel volstrekt niet door theologische polemiek ingenomen.
Wel is overal de grondtoon de vrijzinnig godsdienstige wereld- en levensbeschouwing
en ligt niet zelden ook daar de toetssteen der uitgeoefende kritiek, maar verreweg de

1
2

t.a.p.
Deze opgaven dank ik aan den uitgever den Heer S.C. van Doesburgh.
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meeste opstellen gaan buiten de theologie om. En waar ze op dat gebied zich bewegen,
daar is 't wederom in opmerkelijke verscheidenheid.
Aan de rechterzijde zijn het, om de voormannen der orthodoxie te noemen, Doedes,
van Oosterzee, Kuyper, die hij heftig bestrijdt; ook Prof. P. Hofstede de Groot, een
der stichters van de Groninger richting, moet het ontgelden; maar straks keert hij
zijn zwaard niet minder gelukkig naar links en had hij reeds in de beide eerste
jaargangen met van Vloten, Huet en Pierson afgerekend, nu neemt hij de
Dageraadsmannen onder handen en brengt ons even op het terrein van den strijd,
naar aanleiding van Strauss' ‘Alter und neuer Glaube’ ontbrand.
Daarnevens komt nu een reeks letterkundige opstellen. Romans, die opgang
maakten of in ieder geval tot de teekenen des tijds behoorden, onderwerpt hij naar
vorm en inhoud aan een scherpzinnige kritiek, met name Adriaan de Mérival van
Pierson, Lidewyde van Huet, de Horse van v. Bemmel Suyck, Agnes van Francisca
Gallée, Hilda van Constantijn. Ofschoon hij den vorm dier letterkundige producten
volstrekt niet verwaarloosde, de inhoud ging hem nog meer ter harte. Men kon 't
verwachten van den man die niet dweepte met het L'art pour l'art. Dien inhoud mat
hij aan den maatstaf zijner diep religieuse en ethische levensbeschouwing, maar wie
mag hem daartoe 't recht ontzeggen? of beweren dat zijn kritiek daarmee buiten de
letterkunde omging?
Voorts ontgaat niets belangrijks in het openbaar leven zijn aandacht. In zijn kritiek
op Jozua Davids bespreekt hij uitvoerig het socialisme. Het antisemitisme en
spiritisme, de weezenverpleging, de kerk aan boord en de
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dierenbescherming ontlokken hem opstellen vol bondige kritiek en gezonden humor.
Soms treedt hij op voor miskende landgenooten. Met vlijmend sarcasme verdedigt
hij Prof. Kaiser tegen boekverkoopersreclame en Haverschmidt tegen Sachse. En
nooit heeft - al behoefde hier geen miskenning gewroken te worden - dieper gevoel
zijn pen bestuurd dan in zijn ‘In Memoriam’, een woord ter nagedachtenis van Prof.
van Hengel. Een aandoenlijk schoone tegenhanger van dit woord is wat hij in de
hervorming van 28 Mei 1898 schreef tot herinnering aan F.C.A. Pantekoek, die toen
juist twintig jaar geleden gestorven was1.

1

In het meer gemelde opstel van den heer van der Horst, dat eenige beteekenis ontleent vooral
aan het blad, waarin het werd opgenomen, de Amsterdammer, Weekblad voor Nederland,
wordt over ‘Los en Vast’ een zeer ongunstig oordeel uitgesproken, met name over wat Dr.
van Gorkom daarin schreef. Niet wat den vorm zijner opstellen betreft. Integendeel. Den
heer v.d.H. ‘treft ook nu nog in menig opstel een ongewoon schrijverstalent. Boven alle
wanklanken van kleinsteedsche onderwerpen en bekrompen idealen uit, hooren wij - schrijft
hij - een menschelijke stem, wier rustig geluid aangenaam aandoet tusschen velerlei gewauwel
en gestamel dat uit dien tijd tot ons doordringt. Al lezende en luisterende vernemen wij keer
op keer iets van een persoonlijk accent, voelen wij nu en dan de bekoring over ons komen
van een gestileerden eenvoud en gedistingeerde gemeenzaamheid; het is of wij in een saaie,
muffe achterbuurt op eens een nachtegaal hooren slaan.’
Wel een uitbundige lofprijzing, die wij van harte onderschrijven; maar het zijn dan toch
‘kleinsteedsche onderwerpen en bekrompen idealen,’ die naar zijn oordeel in ‘Los en Vast’
gevonden worden. Wie de oude jaargangen opslaat, kan - zegt hij - nauwelijks een glimlach
onderdrukken, als hij ziet welke miniatuurevenementen dit hollandsch Kanaän van vóór
dertig, veertig jaar hebben beroerd. Voor den heer v.d.H. zijn dus het socialisme,
antisemitisme, weezenverpleging, natuurstudiën en wat wij daar meer van herinnerd hebben
kleinsteedsche onderwerpen, item wat de Veer in ‘Los en Vast’ behandeld heeft, zooals de
doodstraf, het middelbaar onderwijs, de emancipatie der vrouwen, politieke gebeurtenissen,
enz. enz. En de hooge en heilige beginselen, waarvoor v.G. verklaart te strijden, heeten
bekrompen idealen. De heer v.d.H. ziet hier slechts miniatuurevenementen, die om zijn lippen
een glimlach plooien.
De literaire critiek, die hier beoefend wordt, heet al verder vrij wel buiten de literatuur om
te gaan en min of meer te verloopen in een beantwoording van de overigens niet onbelangrijke
vraag in welke mate het besproken geestelijk verschijnsel zich aanpast aan een
levensbeschouwing, wier onschendbaarheid wij blindelings hebben te aanvaarden.
‘Buiten de literatuur om’ wordt hier klakkeloos beweerd en komt op niets anders neer dan
dat op den vorm niet zoozeer nadruk gelegd is als op inhoud en strekking. En dat wij allen
de onschendbaarheid eener levensbeschouwing blindelings zouden hebben te aanvaarden,
is eenvoudig laster. Niets was van zijn geest verder verwijderd.
Toch, dat zal het ééne doorloopende misverstand zijn dat die zeven of acht jaargangen,
volgens den heer v.d.H., vertegenwoordigen. Een misverstand, dat op het breedst was, waar
het in den eenige, die het goede deel gekozen had, niets dan een uit den hemel gevallen engel
kon zien.
Die eenige is Huet, die - alweer volgens den heer v.d.H. - in ‘L. en V.’ ‘ontelbare malen den
volke aangewezen wordt als een renegaat, die de goede zaak verlaten, indien niet verraden
heeft.’
Dit is le fin mot de l'histoire: v.G. kon met Huet niet meegaan; dat moet die zeven of acht
jaargangen bedorven hebben. En ‘Huet had nog wel het goede deel gekozen!’
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Tot ‘Los en Vast’ beperkte zich in hoofdzaak zijn letterkundige arbeid. Wel gaf hij
in 1899 in de Gids een opstel over D.F. Strauss, dat, hoewel op 't laatst van zijn leven
geschreven, nog even frisch, natuurlijk en pittig bleek als de opstellen uit zijn besten
tijd, maar bij dat eene bleef het en een geestige en degelijke voordracht over Erasmus,
in Amsterdam op den krans en in de Vrije gemeente, daarna ook in Nijmegen
gehouden, is ongelukkigerwijze nooit in druk verschenen.
Een ongemeen schrijverstalent komt in al deze opstellen te voorschijn. De taal is
bij uitstek zuiver Nederlandsch; de stijl verraadt een volkomen meesterschap over
stof en vorm. Zijn onderwerp geheel beheerschend weet hij, schijnbaar maar pratend
wat hem voor den mond komt, precies wat en hoe hij dat zeggen moet. Zijn door
fijnen humor gekleurd scherpzinnig oordeel
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over geschriften en personen, over misstanden in kerk en maatschappij, komt tot ons
in een vorm, die tot luisteren dwingt, en verklaart almee den verbazenden opgang
die aan ‘Los en Vast’ te beurt viel.
Bovenal was van Gorkom een spreker1, spreker op den kansel, spreker op de
tribune, spreker in den gezelligen kring. Hij was een geboren spreker. Niets dat van
zijn voortreffelijken aanleg klaarder aan het licht kwam. Niets wat hij liever deed.
Hij was in den gezelligen kring zoo onderhoudend met zijn vroolijke scherts, met
zijn gezond enthusiasme, met zijn geestige verhalen, waarbij zijn ijzersterk geheugen
hem goede diensten bewees.
Zijne populair theologische voordrachten in Leiden en Rotterdam zijn reeds
vermeld. Op de vergaderingen der moderne theologen, sinds 1866 in Amsterdam
onafgebroken in de tweede week na Paschen gehouden, sprak hij menigmaal. Ook
daar was hij een persona grata en in een oogwenk beheerschte zijn pittig woord den
drom der theologen. Bij theologische vraagpunten bleef hij meestal buiten het debat.
Het religieus of ethisch literaire werd hem toevertrouwd. Zoo o.a. gaf hij een inleiding
op het debat over Montégut's regel: ‘L'artiste peut tout oser à la condition d'oser avec
sincérité et profondeur,’ en over Hamerlings woord: ‘Menschlich und edel ist das
Gute, göttlich und unsterblich aber das Schöne.’
Maar op den kansel stond hij in zijn volle kracht. Veel preeken heeft hij niet laten
drukken. Op verzoek van den uitgever gaf ook hij zijn Bundel in ‘Neerlands Kansel’
en buitendien hier en daar een preek, zooals in de Groene Preeken, de Taal des
Geloofs, in 't Godsdienstig Album, in 't Christelijk Album en afzonderlijk.

1

Een en ander van hetgeen hier volgt heb ik ontleend aan hetgeen ik in de Hervorming van
21 Januari 1905 heb geschreven.
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Hij trad op in den bloeitijd der moderne prediking en stond in de eerste rij der mannen,
die hier aan den ouden sleur een eind gemaakt hebben. Tot dusver werd het
kerkpubliek, ook wel door min of meer vrijzinnige predikanten, gemeenlijk onthaald,
eerst op een breede exegese van den text en een uitvoerig relaas van het textverband,
daarna op de vooraf aangekondigde liefst drieledige uiteenzetting van de in den text
vervatte waarheden en ten slotte op de toepassing. Met dien stijven vorm is allermeest
door moderne predikers gebroken. Van Gorkom behoorde tot de besten van wie elk
keurslijf van zich afwierpen en hun onderwerp, al of niet aan een bijbeltext ontleend,
in vrijen gedachtengang bespraken. Er waren er wel die hierin de ontaarding der
gewijde kanselwelsprekendheid in een wereldsche causerie zagen; de waarheid is
dat in dien losseren vorm diepgevoelde overtuiging en vurige geestdrift veel
gemakkelijker een uitweg vonden. Men stond veel vrijer dan vroeger tegenover den
text. Het onderwerp, in de eerste plaats uit het eigen binnenste opgeweld, werd niet
alleen door het Bijbelwoord toegelicht, maar vooral onder 't licht gebracht, dat de
levenservaring uit den tegenwoordigen tijd daarop wierp. En wat nu die wereldsche
causerie betreft, hel galmend gerucht der zoogenaamde kanselwelsprekendheid van
vroeger dagen zocht men hier tevergeefs; vooral van Gorkom haatte dat en alle holle
frasen met hartgrondigen haat. Eenvoud kenmerkte zijn woord, dat zich niet zelden
verhief tot de hoogste sfeeren der heiligste geestdrift. Veelal, later meer dan in den
beginne, improviseerde hij en liet hij zich gaan1. Het verleidde hem

1

Daarom geeft zijn tiental Leerredenen in Neerlands Kansel een eenigszins onvolledig beeld
van zijn preekmanier. Zij waren niet geimproviseerd en over 't geheel in kalmer betoogtrant
gesteld.
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soms tot uitweidingen, die met zijn onderwerp niet altijd in rechtstreeksch verband
stonden, maar niet lang duurde het of hij keerde daartoe weer terug. Hij was een
voortreffelijk improvisator. Het was als waren zijn gedachte en woord schier
tegelijkertijd juist nu opgeweld uit zijn hart, al wist men dat hij zich ernstig had
voorbereid. En liet hij zich gaan, dan durfde hij alles aan, versmaadde geen fijne
scherts, geen verrassende woordspelingen, geen verhalen van eenvoudige
ontmoetingen, en bleef bij dat alles binnen de perken van den goeden smaak. Dan
ook in lyrische ontboezemingen, in stoute in vallen, in hartstochtelijke uitvallen, in
hooge geestvervoering vloeide een stroom van kostelijke gedachten van zijn lippen.
Uit zijn preeken straalde een diep religieuse geest. Zelden polemiseerde hij tegen
orthodoxie, maar hij was heftig tegen den vulgairen materialist. Godsdienstloosheid
in iedere gedaante weerstond hij in 't aangezicht. Zelf stond hij vast in zijn eenvoudig
godsdienstig geloof en in zijn stille hoop der onsterfelijkheid. Heeft hij den twijfel
gekend, hij liet er niets van merken, hij overwon dien al profeteerend. Hier deed hij
dikwijls denken aan de door hem geliefkoosde spreuk van Pascal: ‘Le coeur a ses
raisons, que la raison ne connaît point.’ Het was hem vooral om opbouwen te doen,
Reeds in 1866 verklaarde hij1 ‘het gevaar dreigt dat veler godsdienst uit het hart naar
het hoofd wordt verplaatst en ophoudt in vollen nadruk een levensbeginsel te zijn,
waaruit zich een rein, edel, harmonisch menschenleven kan ontwikkelen. Het wordt
inderdaad voor de nieuwe richting tijd, wil zij nog eenmaal een bezielend

1

Neerlands Kansel enz., bl. 6.
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element in onze kerk worden, het wordt dan tijd dat zij van het feestmaal harer
kritische vreugden opsta en in heilige zelfbeproeving vrage: Wat is er nu van mijn
godsdienst, van mijn liefde voor den Heer onzen God?’
Tegenover de wereld en het leven was hij wars van alle pessimisme. Duidelijk
schrijft hij in dien geest: ‘Is er op de vergenoegden wel wat aan te merken, voor wie
‘tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes,’ veel minder nog zult ge u, hoop
ik, met de pruttelaars vereenigen, die ‘deze wereld’ ellendiger vinden dan ‘geen
wereld’. Slechter gidsen ken ik er geen. En gij? Zoo het optimisme der zwakhoofden
en kleingeestigen u een verdriet is, bijwijlen schier onuitstaanbaar, wat ondervindt
ge, welk gevoel bekruipt u tegenover zoovelen, die niets dan satiren ten beste geven
waar 't den strijd der menschheid geldt?
Hoe zult gij ze noemen, die, onder 't gedruisch van hun sarcasmen, onder 't
weerklinken van hun wanluidenden lach, ons willen slepen en voortduwen naar het
graf aller hoop? Of hebt gij geen naam voor hen? Welnu, laat ze varen!
Geloof gij in het leven en leef uit dat geloof!1
Door zijn gezond religieus optimisme had zijn woord voor lijdenden, bedroefden,
afgedwaalden een groote bekoring.
Zijn moraalpreeken getuigden van fijne menschenkennis en grondige karakterstudie.
Hij heeft blijkbaar goed rondgezien in de menschenwereld en kende de diepe wortelen
van 's menschen daden.
Wij zeiden 't reeds, weinig preeken gaf hij in druk, maar wel zijn er vele door een
trouw hoorder uit zijn

1

‘L. en V.’ 1874, bl. 350.
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besten tijd gestenografeerd. Misschien wordt nog wel naar een bundel verlangd en
uitmuntende stof is daarvoor dus nog voorhanden.
Tot de macht van zijn woord werkte zijn edele persoonlijkheid krachtig mede.
Veler weldoener is hij geweest met woord en daad. Menigen schipbreukeling op
de zee des levens heeft zijn geestkracht gered.
Weinig miskenning heeft hij ondervonden. Maakte dat weinige hem soms bitter,
meest drong het hem tot grooter krachtsinspanning.
Zoo heeft hij gewoekerd met zijne groote gaven tot een verraderlijke ziekte hem
langzaam deed wegkwijnen.
Maar vele, vele jaren is hij in wijden kring een man van beteekenis geweest, die
tot godsdienstigen vooruitgang krachtig heeft medegewerkt. In veler hart zal hij
voortleven.
L.H. SLOTEMAKER.
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Lijst der geschriften van Dr. G. van Gorkom1.
1856

Specimen theologicum inaugurale de
Joanne Coccejo, Sacri codicis interprete.

1861

Kritiek op een verhandeling van Dr. van
Teutem, getiteld: Blik in den eersten brief
van Petrus.
Nieuwe Jaarboeken voor
wetenschappelijke theologie.

1862

Eert uwe vaderen.

1863

De profetie van Joël. Leerredenen tot
bevordering van Evangelische kennis en
Christelijk leven.

1864

Exelsior. Evangelisch magazijn.

1866

Tiental Leerredenen. Neerlands Kansel.

1866

Oudejaarsavondpreek te Leiden.

1866

Ongeloof. Leerredenen tot bevordering
enz.

1866

Over de Jan Rap's brochure. Tijdspiegel
1866.

1866

Iets over orgels en nog wat.

1867

Alles of niets. Christelijk Album.

1867

Kritiek op een verhandeling van Dr. J.
Cramer, getiteld: de Illusie der moderne
richting. Tijdspiegel 1867 en 1868.

1868

Afscheidswoord aan de gemeente te
Leiden.

1868

Toespraak bij de aanvaarding van het
Leeraarsambt te Amsterdam.

1869

Oudejaarsavondpreek. Taal des Geloofs.

1871

Een woord op het Pinksterfeest.

1873

Een heilig volhouden. Taal des geloofs.

1875

Karakter. Onze godsdienstprediking.

1897

Afscheidswoord. Uit de Remonstrantsche
Broederschap.

1899

David Friedrich Strauss. Gids Februari
1899.

1

Behalve ten opzichte van Los en Vast liet Dr. v.G. geenerlei aanteekeningen over zijn
geschriften achter. Enkele kunnen mij dus ontgaan zijn.
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1899

Meer of minder dan Hij.

1899

De kranke van Bethesda.

1899

De verplichting der sterken. Godsdienst
en Leven.

1899

Uit Mefiboseths leven. Godsdienstig
Album.

In Los en Vast zijn van Dr. van Gorkom de navolgende opstellen:
1866

Peter Runberg aan Jan de Wit.

1866

Jan de Wit aan Peter Runberg.

1866

Jan de Wit aan Adam Thyssen.

1866

Kees van Effen aan Jan de Wit.

1866

Jan de Wit aan S. van Bergen.

1867

Adriaan de Mérival.

1867

Naar aanleiding van een rectorale
redevoering.

1867

Een vervolg op Adriaan de Merival.

1867

Op St. Bogermansdag.

1867

Het Weeshuis.

1868

Een ‘Afscheidswoord’.

1868

Professorale humor.

1868

Nog eens over Piet Paaltjens.

1868

Lidewyde.

1868

Een ‘Afscheidsrede’.

1868

Iets over Natuurstudiën.

1869

Pro patria!

1869

De mensch in zijn bedrijf.

1869

Nog een humorist in 't Sticht.

1869

Iets over ons kerkgezang.

1869

Het stukje van H. Pierson.

1869

Een brief die in de vacantie geschreven
is.

1869

Op St. Bogermansdag van 1869.

1869

Uit de zeventiende eeuw.
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Waardeering.

1870

Nalezing van de ‘Java-bode’.

1870

Geschiedenis van den dag.

1870

In raadselen wandelen.

1870

Een classiek praatje.

1870

Niet over den oorlog.

1870

Voor Israël.

1870

Een romantisch stuk uit den nieuweren
tijd.

1870

Uit het zondenregister van twee
faculteiten.

1871

Agnes.

1871

In Memoriam.

1871

De kerk aan boord.

1871

Dr. A. Kuyper en het Modernisme.

1871

Voor de Academiejeugd?
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1872

Hilda.

1872

Een ‘voorwoord’ met een ‘Bijbel voor de
Jeugd’.

1872

De Horse.

1872

Een vrijdenker.

1872

Iets over binnen- en buitenlandsche
Doppers.

1872

Aanteekeningen bij een noot.

1872

Van Oosterzee's ‘woordeke’ over
‘Bijbelbestrijding’.

1873

Ter verzoening.

1873

Tegen David Friedrich Strauss.

1873

Uit het leven van een eerlijk man.

1873

Uit het boek der martelaren.

1873

Jozua Davids.

1874

Brief aan den heer S.F.W. Roorda van
Eysinga, emeritus predikant.

1874

Een aanwinst voor onze letterkunde.

1874

Iets over een Prospectus.

1874

Uit het dagboek van een Indisch
geneesheer.

1874

Naar aanleiding van een 37ste uitgaaf.

1874

Iets over twijfel en twijfelaars.

1874

‘In 't vrije veld’.

1874

In 't nieuwe jaar.

1876

Iets over de Oudvelders.

1878

Nette menschen.

1880

Charles Boissevain.

1881

Mulders autobiographie.

1883

Oud en jong.

1884

Aanteekeningen op een geschrift van Dr.
Ludwig Büchner.

1884

Een praatje over Oud en Nieuw.

1885

Uit tweëerlei levensbeschouwing.
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‘Een kinderbijbel?’

1890

Over S.E. Sachse contra Haverschmidt.

1891

Herinneringen.
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Levensbericht van Jan Frederik Willem Conrad.
Jan Frederick Willem Conrad werd geboren te Maastricht den 28sten Mei 1825 en
overleed te 's-Gravenhage, den 12den Augustus 1902.
Reeds drie jaren zijn verloopen sedert wij hem den 16den Augustus 1902 op de
Algemeene Begraafplaats te 's-Gravenhage naar zijn laatste aardsche rustplaats
begeleidden, en toch, ik had reeds dadelijk na zijn verscheiden de taak op mij genomen
om te dezer plaatse een levensbericht van hem te schrijven. Er was echter een goede
reden voor uitstel. De heer J.W. Welcker, president van het Konkinklijk Instituut
van Ingenieurs, had een uitvoerige levensbeschrijving van den overledene toegezegd
voor de werken van het Instituut. Die arbeid bleek zóó omvangrijk, dat hij eerst
onlangs beëindigd is, en ik had mij voorgenomen hier geen levensbericht te geven,
alvorens ik kennis had kunnen nemen van deze biographie.
Trouwens, Conrad's beeld staat mij nog even scherp omlijnd voor den geest, als
toen ik zijn gelaatstrekken het laatst aanschouwde, eenige uren na zijn dood. En het
zal mij altijd een aangename herinnering blijven, dat
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ik na zijn overlijden bijna een jaar lang heb kunnen wijden aan de uitgave van het
groote werk van zijn leven: de beschrijving van het Suezkanaal, die in de werken
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, bewerkt uit zijn nagelaten papieren, het
licht heeft gezien.
Er zijn familienamen in Nederland, die onwillekeurig een bepaald beroep voor
den geest roepen. In een Tromp vermoedt men een zeeman, in een Maris een schilder.
Zoo kost het moeite den naam Conrad niet te associeeren aan het beroep van ingenieur
bij den Nederlandschen waterstaat. Conrad's grootvader Frederik Willem (1770-1808)
was inspecteur-generaal van den waterstaat, Conrad's vader Jan Willem (1795-1853)
was hoofdingenieur van den waterstaat, en ditzelfde ambt bekleedde ook zijn oom
Martinus Hendrik (1798-1854). Zijn tweede oom, Frederik Willem (1800-1869),
was hoofdinspecteur van den waterstaat. Wel mag men hier dus spreken van een
Nederlandsche waterstaats-dynastie, waarvan Jan Frederik Willem Conrad de
waardige, doch laatste loot was. Zijn eerste kinderjaren bracht hij door te Maastricht
in het ouderlijke huis. Het waren veelbewogen tijden. Toen Frits Conrad vijf jaar
was, brak de Belgische opstand uit. De muiters staken den rechter kanaaldijk van de
Zuid-Willemsvaart bij het dorp Neerroeteren door, en de ingenieur van den waterstaat,
J.W. Conrad, werd uitgezonden om de doorbraak te dichten. Juist was hij daarin
geslaagd, toen een troep Belgen voor den dag kwam, die hem gevangen nam en hem
naar Brussel wilde voeren. Hij slaagde er echter in te ontsnappen uit Hasselt en
bereikte Maastricht, weldra het eenige punt van de provincie Limburg, waar de
Nederlandsche vlag nog waaide. Van een behoorlijken waterstaatsdienst was natuurlijk
geen sprake meer en in
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1837 werd Conrad's vader overgeplaatst naar Zieriksee.
Na te Maastricht en te Zieriksee lager onderwijs te hebben ontvangen werd de
jeugdige Conrad in 1838 gezonden naar een zoogenaamde drilschool voor de
Koninklijke Militaire Academie te Breda, de kostschool of, zooals men toen zeide,
het ‘Instituut voor Jongeheeren’ te Jutphaas van C.G. Cramer, die de opdracht kreeg
hem klaar te maken voor het examen van cadet voor den waterstaat.
In 1841 nam hij deel aan het vergelijkend examen. Er waren 10 candidaten en
maar twee plaatsen. Conrad haalde No. 4 en was dus niet onder de gelukkigen.
Intusschen werd na het examen het aantal beschikbare plaatsen met 2 vermeerderd.
Hij had de hoop reeds opgegeven om ooit ingenieur van den waterstaat te zullen
worden, toen hij in September 1841 alsnog geplaatst werd.
In 1845, na een met goed gevolg afgelegd eindexamen aan de Koninklijke Militaire
Academie, werd hij benoemd tot adspirant-ingenieur van den waterstaat.
Zijn intrede in de practijk deed hij te 's-Hertogenbosch, waar hij werd toegevoegd
aan den hoofdingenieur A. de Geus. Reeds in 1846 ontving hij een ministerieele
bijzondere tevredenheidsbetuiging voor zijn werk tot behoud van de keerkade in den
Baardwijkschen overlaat bij gelegenheid van het hooge opperwater in Januari en
Februari van dat jaar.
In 1847 werd hij overgeplaatst naar Maastricht, waar hij werkzaam was onder de
bevelen van zijn vader, die wederom, thans als hoofdingenieur, in Limburg was
teruggekeerd. Hij was daar tijdelijk belast met den dienst van
arrondissementsingenieur en leidde bovendien den bouw van de draaibrug bij de
Roode Hen, een onderdeel van de kanaalwerken Luik-Maastricht.
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Van 1849-1851 was hij werkzaam te Utrecht, waar hij wederom waarnemend
arrondissementsingenieur was. Er bestond in dien tijd nog geen afzonderlijke
provinciale waterstaat en de rijksingenieur verdeelde zijn tijd tusschen den rijksdienst
en den gewestelijken dienst. Ten behoeve van deze laatste werkzaamheden ontving
de waterstaatsambtenaar uit de Provinciale middelen een toelage, die voor Conrad
ƒ 400 's jaars bedroeg, waaronder begrepen was reis- en verblijfkosten. Een jong
waterstaatsingenieur kon die toelage best gebruiken, want zijn rijkstractement als
adspirant-ingenieur bedroeg netto slechts ƒ 680 per jaar. In Utrecht is Conrad onder
anderen belast geweest met het herstel van het monument te Soestdijk en met de
afdamming van de kleine schutsluis te Vreeswijk, terwijl hij natuurlijk het toen
gebruikelijke aandeel had in de buitengewone riviercorrespondentie, ten behoeve
waarvan hij in Januari en Februari 1850 het station Vreeswijk bezette.
Twee bijzondere tevredenheidsbetuigingen van de hoofdingenieurs H.F. Fijnje
van Salverda en Jhr. J. Ortt van Schonauwen, onder wie hij te Utrecht diende, toonen
aan, dat hij zijn taak ernstig opvatte.
In 1851 werd Conrad bevorderd tot ingenieur 2de klasse en overgeplaatst als
arrondissementsingenieur naar Zuid-Beveland ter standplaats Goes. Hij bleef daar
8 jaar en het was voor hem een bijzonder leerrijke tijd.
Ik moet wel eentonig worden, als ik mededeel, dat hij na een jaar een ministerieele
bijzondere tevredenheidsbetuiging kreeg voor betoonden ijver en beleid bij den
grooten dijkval op 10 November 1852 aan den polder Everingen. Een niet minder
belangrijke oeverval langs de zeewering van den Wilhelminapolder bezorgde hem
in 1856 alweer een tevredenheidsbetuiging.
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Hoofdingenieur in Zeeland was toenmaals A. Caland, een man, die een grooten naam
had op het gebied van dijken en zeeweringen.
Conrad deed op dit gebied heel wat ervaring in Zeeland op en hij was er zoo
populair, dat toen hij in 1859 als arrondissementsingenieur werd overgeplaatst naar
Alkmaar, niet minder dan 37 polderbesturen zich tot den Minister wendden,
smeekende om Conrad in Zuid-Beveland te laten. Maar de Minister was
onvermurwbaar. Trouwens Conrad zelf wilde niets liever dan vertrekken naar
Alkmaar, waar een voor een waterstaatsingenieur benijdenswaardige werkzaamheid
hem wachtte. In 1860 werd hij belast met het ontwerp, later met den bouw der
schutsluis Willem III in het Noordhollandsch Kanaal, die in 1864 voltooid was. Het
bleef nu ditmaal niet bij een tevredenheidsbetuiging, Conrad kreeg den
Nederlandschen Leeuw. Hierop volgde het herstel van de schutsluis Willem I. Een
en ander was in 1868 gereed.
Het is niet dikwijls gegeven aan een ingenieur een kunstwerk geheel en al uit te
voeren en af te maken, dat hij zelf ontworpen heeft. Conrad had hier dit geluk, en de
8 jaar, die hij aan dit werk gewijd heeft, behoorden tot de gelukkigste van zijn leven.
Zelf hechtte hij groote waarde aan dezen waterbouwkundigen arbeid. Hij beschreef
de sluiswerken in het Tijdschrift van het Kon. Instituut van Ingenieurs 1870-1871,
en hij gaf er in 1897 nog een mededeeling over in het ‘Gedenkboek’ van het Instituut.
Intusschen ging de promotie bij den waterstaat haar gang. In 1860 werd hij
ingenieur 1ste klasse en in 1869 hoofdingenieur 2de klasse. Toen werd hem de dienst
van het 11de district Zeeland opgedragen. Hij had nu minder bemoeienis met de
rechtstreeksche uitvoering van
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werken, maar daar stond tegenover de voorbereiding van belangrijke technische
werken, waarmede hij ambtshalve te maken had. Het was toen een opgewekt
waterstaatsleven in Zeeland. Het laatste stuk van de groote Zeeuwsche Spoorweglijn,
eindigende in de haven van Vlissingen, waaraan men destijds een groote toekomst
meende te mogen voorspellen, kwam gereed. De afwatering van polders in
Staats-Vlaanderen werd verbeterd door den bouw van een nieuwe zeesluis in de
Wielingen. Op Zuid-Beveland werden de kleine sluizen gebouwd in het kanaal door
dat eiland, terwijl een bedijking werd uitgevoerd van den Willem-Leopold Polder.
Ook had Conrad een belangrijk aandeel in de samenstelling van het ontwerp der wet
op de calamiteuse polders.
In 1874 werd hij overgeplaatst als hoofdingenieur in het 9de district te Haarlem.
Kort daarop werd hij benoemd tot hoofdingenieur 1ste klasse. Tevens werd hij belast
met het rijkstoezicht op de werken van de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, die
het Noordzeekanaal uitvoerde. In 1881 werd Conrad benoemd tot inspecteur van den
rijkswaterstaat en hij aanvaarde den dienst in de 1ste Inspectie te 's-Gravenhage.
In die betrekking kreeg hij het algemeen toezicht op den aanleg van het
Merwedekanaal. Aan het tot stand komen van dat kanaal had hij een belangrijk
aandeel gehad. Hij was in 1877 voorzitter geweest van de eerste rijkscommissie van
hoofdingenieurs, die het ontwerp Waldorp, het meridiaankanaal van Amsterdam naar
den Rijn en van Amsterdam naar Rotterdam, moest beoordeelen. Mr. J.P.R. Tak van
Poortvliet, in 1877 opgetreden als minister van het nieuw opgerichte departement
van waterstaat, handel en nijverheid, diende in 1878 zijn Kanalenwet in, nadat er
niet minder dan 3 rapporten
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van hoofdingenieurs, waaronder steeds Conrad was, waren opgemaakt, die betrekking
hadden op: 1o. een Amsterdam-Rijnkanaal door de Geldersche vallei, 2o. een kanaal
tusschen Amsterdam en Rotterdam en Rotterdam over Alphen en den Hollandschen
IJssel, benevens een verbinding van dit kanaal met het Noordzeekanaal en 3o. de
verbetering van de bestaande Keulsche vaart. De Kanalenwet van Tak werd in 1879
in de Tweede Kamer met één stem meerderheid afgestemd en daarmee was voor
goed van de baan het kanaal van Amsterdam naar de Waal, dat aan de hoofdstad een
geheel nieuwen, rechtstreekschen waterweg naar den Rijn zou hebben geschonken
ter vervanging van het kurketrekkerskanaal, de bestaande Keulsche vaart. Het
Ministerie Tak trad af en de nieuwe minister van waterstaat, handel en nijverheid,
Jhr. G.J.G. Klerck, benoemde onmiddellijk weer een hoofdingenieurs-commissie,
met Conrad als voorzitter, voor een nader onderzoek ter verbetering van de Keulsche
vaart. Dit ontwerp, door die commissie in 1880 ingediend, strekte tot grondslag voor
het wetsontwerp Klerck, het zoogenaamde Merwedekanaal, loopende van het
Noordzeekanaal te Amsterdam bewesten Utrecht langs Vreeswijk en Vianen tot in
de Merwede bij Gorinchem. Conrad heeft heel wat moeten hooren over den steun,
dien hij aan het tot stand komen van dit Merwedekanaal heeft verleend. De
Amsterdamsche handel wenschte het kanaal van Tak door de Geldersche vallei,
dwars door de Betuwe naar de Waal. Conrad steunde het Merwedekanaal door een
brochure, die tijdens de behandeling van het wetsontwerp over het Merwedekanaal
verscheen, getiteld: ‘De twaalf ontwerpen voor het Amsterdamsche Rijnvaartkanaal
beknopt omschreven en beoordeeld door een ingenieur.’ Een brochure, die
onvoorwaardelijk de
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voorkeur geeft aan het Merwedekanaal en aan welke men voor een deel toeschreef
de aanneming van het wetsontwerp-Klerck.
Vermelding verdienen Conrad's bemoeiingen met de nieuwe sluis te IJmuiden,
die aanvankelijk ontworpen was op een totale schutlengte van 205 M. en een
slagdrempeldiepte van 8.50 M. beneden A.P., later gewijzigd tot 9 M. beneden A.P.
Een diepte, die door Conrad voldoende werd geoordeeld, zooals bleek uit zijn
krachtige verdediging tegen de aanvallen hierop gericht, voornamelijk door de
ingenieurs G.H. Stieltjes en J.M. Telders, na Conrad's voordracht op een vergadering
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in 1889. Maar, terwijl het werk reeds in
uitvoering was, is Conrad van meening veranderd. Hij stelde aan den Minister voor
de slagdrempeldiepte 1 M. te verlagen en de schutlengte 20.75 te vermeerderen. Het
bestek is toen in dien zin gewijzigd en het werk is op dezen ruimen voet uitgevoerd,
hetgeen van groote beteekenis is geweest voor het Noordzeekanaal.
In 1891 werd Conrad tot lid van de Tweede Kamer voor 's-Gravenhage gekozen.
Daarop vroeg hij zijn eervol ontslag uit 's Rijks dienst, bij welke gelegenheid hij zijn
laatste officieele dankbetuiging als ambtenaar ontving. Hem werd de persoonlijke
titel van hoofdinspecteur verleend.
Ik heb gemeend lang te moeten stilstaan bij Conrad's gewone ambtelijke loopbaan
als ingenieur van den waterstaat. Ik had daarvoor een zeer bijzondere reden. Er waren
eenige jaren geleden drie hoofdambtenaren bij den waterstaat, die zeer bijzonder op
den voorgrond traden. Een daarvan, G. van Diesen, werd het werkpaard genoemd,
de tweede, P. Caland, heette het luxe-
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paard, Conrad was de derde en men noemde hem het paradepaard. Ik gaf Conrad's
waterstaatsleven hier, zonder melding te maken van zijn technische rijkscommissiën,
zonder te spreken over zijn verdiensten als vertegenwoordigend Nederlandsch
ingenieur in het buitenland en zonder uit te weiden over zijn openbare en bijzondere
betrekkingen. De eenvoudige opsomming, droog als een statistiek, zal toch wel de
overtuiging scheppen, dat het paradepaard wel degelijk ook een werkpaard was.
Het spreekt van zelf, dat Conrad niet ontkwam aan het noodlot, dat categorisch
voorschrijft dat in de warme zomerdagen van elk jaar een groot aantal Nederlanders
verdeeld moet worden in examinandi en examinatoren. Hij nam examens af voor
opzichter van den waterstaat, voor surnumerair (toen die rang nog bestond) en voor
adspirant-ingenieur van hetzelfde corps, terwijl hij voor de examens der
Polytechnische School niet minder dan 10 maal lid der examencommissie werd,
waarvan 6 maal als president van examen C.
Er was een tijd in Nederland, dat men zich geen technische rijkscommissie kon
denken zonder Conrad. In 1860 gold het het onderzoek naar het beste stelsel der
onderzeesche oevers in Zeeland. In 1867 de wiermaaierij, in 1869 de afdamming
van het Slaak; in 1870 het indijken, droogmaken en in cultuur brengen van het
zuidelijk gedeelte der Zuiderzee. In 1870 en 1873 de onderloopschheid van de
schutsluis te Veere. In 1870 de bedijking van het Swin; in 1873 en 1891 de verbetering
van het kanaal Gent-Terneuzen. Deze laatste twee commissies brachten hem in
aanraking met Belgische ambtgenooten, daar het hier de regeling betrof van
internationale vraagstukken. In 1873 werd hij lid van een commissie over het peil
van het Noordzeekanaal en den
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toestand der havenhoofden in de Noordzee. Ik sprak reeds over zijn lidmaatschappen
van de verschillende hoofdingeneurs-commissies inzake het Amsterdam-Rijnkanaal.
In 1877 werd hij lid van de staatscommissie inzake de verbetering van den waterweg
langs Rotterdam naar Zee. In 1895 was het de drinkwatervoorziening binnen de
stelling van Amsterdam in tijd van oorlog. In 1896 de waterweg van Dordrecht naar
Zee. Voorzeker een lijstje van officieele werkzaamheden buiten den gewonen
dagelijkschen dienst, waarop ieder ingenieur trotsch zou zijn. Maar ook van
particuliere zijde werd zijn hulp zeer dikwijls ingeroepen, zooals door polderbesturen
in Zeeland en Noord-Holland, waarbij ik alleen vermeld zijn adviezen aan het
hoogheemraadschap van Rijnland en het waterschap de Beemster, terwijl hij
herhaaldelijk als arbiter optrad bij geschillen van technischen aard.
Wat het buitenland betreft, zoo vergezelde hij in 1868 zijn oom F.W. Conrad naar
Denemarken om een rapport uit te brengen over den aanleg van een vluchthaven aan
de Noordkust van Jutland met een kanaal naar Liimfjord.
In 1884 werd hij de opvolger van J. Dirks in de internationale commissie voor de
werken van het Suezkanaal. Hij bezocht in 1895 en 1899 Egypte en hij heeft krachtig
gestreden voor de verbeteringen van het Suezkanaal, vooral wat betreft den toegang
te Port Said.
In 1879 werd hij benoemd in het Internationaal Congres voor de studie van de
doorgraving van het Panamakanaal. In 1898 eindelijk werd hij met den heer J.W.
Welcker benoemd in een commissie voor de ontworpen Scheldeverbetering beneden
de stad Antwerpen: de bekende ‘Groote Doorsteek’.
Conrad's werkzaamheid was bij het stijgen van zijn

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

235
jaren inderdaad steeds meer en meer naar buiten gericht. Die werkzaamheid maakte
hem tot een der meest bekende mannen in Nederland en ontegenzeggelijk tot den
meest bekenden ingenieur van Nederlandschen stam over de geheele oppervlakte
der aarde.
Ik kan er niet aan denken hiervan een overzicht te geven. Het is gelukkig ook niet
noodig, omdat het uitvoerig levensbericht in de werken van het Koninklijk Instituut
van Ingenieurs verschenen, dat ik in den aanhef van dit opstel aanhaalde, ten deze
in de meest minutieuse details afdaalt. Slechts een enkele greep wil ik hier en daar
doen, en dan ligt het voor de hand, dat ik aanvang met een genootschap, dat hem
bovenal lief was: het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Hij behoorde in 1847 tot
de oprichters. Hij was gedurende 20 jaar lid van den raad van bestuur, waarvan 13
maal voorzitter. Hij vertegenwoordigde het Instituut herhaaldelijk in het buitenland.
Hij ontving, in 1891, als voorzitter, de Société de ingénieurs civils de France en hij
leidde, doordat de toenmalige president W.F. Leemans uit hoffelijkheid voor hem
plaats maakte, de viering van het 50-jarig bestaan van het Instituut in 1897. Niemand
verstond, zooals Conrad, de kunst om een technische vergadering te leiden, want het
was inderdaad leiden, wanneer hij de discussiën vrij haar loop deed gaan en ten slotte
toch de meerderheid bracht, zonder dat zij het merkte, daar, waar hij haar hebben
wilde. Groot menschenkenner als hij was en persoonlijk bekend met het karakter,
de eigenaardigheden en de stokpaardjes van elk op den voorgrond tredend lid van
het Instituut, wist hij als bij intuïtie, wat de spreker, die het woord vroeg, zou gaan
zeggen. En daarbij, voor alle dingen, was Conrad een politiek man, die, hoezeer echt
conservatief van
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aanleg en door levenservaring, in hooge mate opportunist was. Lang, jaren lang
drukte hij een onder de leden opkomende strooming neer, maar hij kreeg ten slotte
de overtuiging dat de strooming te machtig werd. En op het laatste oogenblik, doch
nog tijdig, ging hij over stag, zich aan het hoofd stellende der nieuwe richting, die
hij zoo lang had tegengehouden. Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs was in den
loop der laatste jaren aangetast door een chronische ziekte. Het was oorspronkelijk
in 1847 opgericht door Conrad's oom, F.W. Conrad, den zoogenaamden Suez-Conrad,
door L.J.A. van der Kun en door Dr. G. Simons. Het stelde zich ten doel de
samenwerking van de verschillende krachten op technisch gebied in Nederland. Die
samenwerking beteekende 60 jaar geleden een samenwerking van de
waterstaatsingenieurs met eenige luttele genieofficieren, een enkelen civiel-ingenieur,
een zeer enkelen werktuig- of scheepsbouwkundige. Daarop kwamen in de tweede
helft der 19de eeuw de spoorwegingenieurs. Nog later traden de werktuigkundigen
op den voorgrond, doch buiten het Instituut. Zij stichtten de Nederlandsche
Vereeniging van werktuig- en scheepsbouwkundigen, weldra gevolgd door de
Nederlandsche Vereeniging voor electrotechniek. Het Instituut bleef zonder twijfel
geheel voldoen aan de eischen, die de leden, voor zoover zij tot den waterstaat
behoorden, aan dit lichaam konden stellen. Maar die waterstaatsingenieurs waren
niet meer de eenige vertegenwoordigers van de ingenieurskunst in Nederland en het
Instituut was geen algemeen genootschap meer, waarin zich de wetenschappelijke
beteekenis der techniek in Nederland concentreerde. Krachtige stemmen gingen op,
die een vervorming eischten, opdat ook de afgescheiden collega's daarin een centrum
van vereeniging zouden kunnen vinden. En die vervorming
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zou ongetwijfeld een tiental jaren eerder een feit zijn geworden, ware het niet, dat
Conrad haar met alle kracht had tegengehouden. Toen hij begreep, dat zelfs de
meerderheid der toenmalige leden, hoewel grootendeels uit civiel-ingenieurs
bestaande, samenwerking met de afgescheiden ingenieursgroepen wenschte,
veranderde Conrad van tactiek. Hij stelde zich aan het hoofd der beweging; de fusie
van het Instituut met de afzonderlijk werkende Vereenigingen kwam in 1899 tot
stand en Conrad trad op als de eerste voorzitter van het verjongde Instituut, waarin
de Vakafdeelingen voor werktuig- en scheepsbouw, voor electrotechniek en voor
spoorwegbouw en spoorwegexploitatie een zeer zelfstandig bestaan hebben met een
centraal orgaan voor publiciteit, het weekblad ‘De Ingenieur’, en waardoor tegenover
de buitenwereld een krachtig optreden in het belang der Nederlandsche techniek
mogelijk is geworden.
Eenzelfde daad van opportunisme verrichtte Conrad toen hij, als president van de
Maatschappij tot Bevordering der Nijverheid, een fusie bewerkte met de Vereeniging
ter Bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid, nadat hij de ineensmelting
dezer vereenigingen eveneens jaren lang had tegengehouden.
Als lid van de Provinciale Staten en vooral als lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal heeft Conrad zich blijkbaar een zeer bepaalden, zuiver afgebakenden
werkkring voor oogen gesteld. Hij sprak uitsluitend over technische zaken en zijn
advies had dan een verbazenden invloed. De heldere wijze, waarop hij in die
vergaderingen ingewikkelde technische quaesties populair wist te behandelen in die
mate, dat ze aantrekkelijk werden voor zijn niet-technisch ontwikkelde collega's, gaf
hem steeds het oor der vergadering. Noch in de Provinciale
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Staten, noch in de Tweede Kamer is in dit opzicht na zijn dood zijn plaats door een
ander ingenomen, en ik geloof, dat dit een groot nadeel is voor Nederland. Het eenige
verwijt, dat men Conrad ten deze zou kunnen doen is dat hij zoo menigmaal een slag
om den arm hield. Wanneer men thans sommige van zijn redevoeringen in de Tweede
Kamer herleest, zooals die bij de behandeling van het wetsontwerp voor de
bevloeiingswerken in de Solovallei, voor het pontveer te Velzen, voor de
visschershaven te Scheveningen, dan gevoelt men, dat hij een mogelijken tegenslag
voorgevoelde. Hij gaf daaraan dan uiting zoo, dat alleen in de zaak diep ingewijden
dit uit zijn woorden konden afleiden en zijn rede in de openbare zitting ten slotte een
groote steun was voor den betrokken Minister. En toch, als later de tegenslag kwam,
dan kon hij zich beroepen op hetgeen hij tusschen de regels door gezegd had, doch
dat, door hem gewild, de aandacht niet had getrokken.
Ik heb het voorrecht gehad de laatste vijf jaar van zijn leven dagelijks naast en
met Conrad te mogen arbeiden, doch slechts in een van de vele afdeelingen, waarin
zijn overvol leven was gesplitst. En wanneer ik aan dien tijd terugdenk, dan overvalt
mij steeds dat gevoel van verbazing over de hoeveelheid werk, die door dezen man,
die destijds toch een leeftijd van 72-77 jaar had, is verricht.
Men zag Conrad eerst in zijn kracht als men hem gadesloeg op een technisch
congres. En hij heeft er heel wat meegemaakt; zoo goed als alle internationale
scheepvaartcongressen, congressen voor hygiène en demographie, nationale
congressen, voor nijverheidshygiène en reddingswezen, voor openbare
gezondheidsregeling, voor vakonderwijs enz.
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Onovertrefbaar was de wijze, waarop Conrad Nederland vertegenwoordigde op een
internationaal scheepvaartcongres. Hij bewoog zich, dank zij zijn talenkennis, maar
vooral dank zij zijn menschenkennis, zijn plooibaarheid, gevatheid en tact, met het
grootste gemak in het meest cosmopolitische gezelschap, waarvan hij bovendien de
voormannen kende van vroegere congressen en tentoonstellingen.
In het buitenland werd Conrad trouwens algemeen beschouwd als de typische
Nederlandsche ingenieur van de laatste helft der 19de eeuw. En hij ontving dan ook
in den loop der jaren tal van officieele en bijzondere bewijzen van waardeering uit
zoo goed als elk beschaafd land van Europa. Wanneer de officieele eerste zitting
plechtig zou worden geopend en de uitnoodigingskaart de bekende mededeeling
bevatte: ‘Man bittet in Frack zu erscheinen und Orden anzulegen,’ dan tooide Conrad
zich met al zijn ridderorden en hij was een bijzonder decoratief vertegenwoordiger
van Harer Majesteits regeering: inderdaad, het paradepaard. Maar de Handelingen
der Congressen zijn de beste kenbron voor de werkzaamheid, die hij op die congressen
heeft ontwikkeld, den invloed, dien hij daar als Nederlandsch waterstaatsingenieur
heeft uitgeoefend. Kenner, zooals geen andere landgenoot, van de voor vreemdelingen
zoo belangwekkende watertoestanden in het verleden en het heden van het aan de
baren onwoekerd deel van ons vaderland, leidde hij de buitenlandsche collega's in
die ingenieurswereld vol mysterie van dat stukje grond van twee dimensies,
waartegenover de derde dimensie, de hoogte en de diepte, zoo verdwijnend klein
schijnen, terwijl toch die voor een buitenlandsch ingenieur zoo kleine
hoogteverschillen boven of beneden Amsterdamsch peil zulk een overgewichtige
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rol spelen in onze waterstaatsgeschiedenis. Nederlands polders, droogmakerijen,
benedenrivieren, havens, zeegaten, duinen, dijken, hij kende ze door en door, en hoe
dikwijls heeft hij niet aan de buitenlandsche waterbouwkundigen oogenblikken van
technisch genot verschaft, als hij hun liet zien, hoe wij Nederlanders de oplossing
van waterstaatkundige problemen hebben gevonden, die als nieuwe technische
vraagstukken in het buitenland aan de orde kwamen. Van de Nederlandsche
bovenrivieren gevoelde hij zich niet op de hoogde en hij was te goed zelfkenner om
zijn maat niet te weten. Maar algemeen erkend was in het buitenland Conrad's
autoriteit in hetgeen men zijn specialiteit achtte: de ingenieurswerken in het lage,
het laagste land der wereld.
Den 16den Juni 1869 werd Conrad benoemd tot lid van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde. Wij vinden in haar werken van zijn hand levensschetsen
van de Nederlandsche ingenieurs J.A. Beyerinck, W.C.A. Staring, J.P. de Bordes en
J.J. van Kerkwijk.
Hij gevoelde zich reeds als jong ingenieur aangetrokken tot de studie der
geschiedenis van den waterstaatkundigen toestand in Nederland en hij heeft op dit
nog zoo weinig ontgonnen gebied degelijken arbeid geleverd.
Conrad had een scherp taalgevoel. Door zijn historische studie had hij in zijn stalen
geheugen zoovele teekenende woorden opgenomen uit die oude, zoo weinig bekende,
schilderachtige Nederlandsche waterstaatstaal, die ons thans staat ontsloten te worden
door A.A. Beekman's reuzenwerk: ‘Het Dijk- en Waterschapsrecht in Nederland
vóór 1795’. Een Nederlandsche woordenschat, niet minder belangrijk dan de
zeemanstaal, die wij Nederlanders in onbewuste beeldspraak plegen te gebruiken.
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Maar een woordenschat, die binnen den engen kring van Nederlandsche ingenieurs,
opzichters, aannemers, uitvoerders en polderbewoners gebleven is en die zelfs geen
gemeen goed is van hun Vlaamsch-Belgische collega's.
Conrad hanteerde dien wonderen woordenschat met groote gemakkelijkheid en
hij heeft hem zelfs vermeerderd. Heeft hij niet het kenschetsende woord
‘aanloophaven’ bedacht voor het onvertaalbare ‘port d'escale’, waarmede de Belgen
de nieuwe zeehaven van Brugge aanduidden? Onvertaalbaar voor ons, moderne
Nederlanders, die den weg naar de ‘Schalen van de Levant’ reeds lang verleerd zijn.
Wat ik niet van een kweekeling zou mogen zeggen, zonder zijn toekomst als
aanstaand onderwijzer te fnuiken, mag ik van Conrad meedeelen, zonder dat zijn
reputatie hierdoor lijdt. Hij is er nooit in geslaagd het mannelijk of het vrouwelijk
geslacht van een Nederlandsch woord, of wel een vierden-naamvalsuitgang in het
Nederlandsch te onderscheiden.
Corrigeerde men het zetsel van een door Conrad geschreven stuk niet ter dege na,
dan bleven na zijn eigen correctie de fouten, uit de copie overgenomen, ongetwijfeld
in de proef staan. Dit was zoo karakteristiek, dat een jong waterstaatsingenieur, die
onder Conrad in Noord-Holland diende, aan een typische fout in een anonieme in
1879 opzienbarende brochure de juiste diagnose stelde, dat Conrad de schrijver moest
zijn, hetgeen later volkomen juist bleek.
Ik leg er nog eens den nadruk op, dat Courad de Nederlandsche taal als
woordkunstenaar beheerschte. En ik beschouw het feit, dat een beschaafd, ontwikkeld
Nederlander, die een hoog-ontwikkeld taalgevoel heeft als Conrad, zich onophoudelijk
vergist in die zoogenaamde taalregels, dan ook als een buitengewoon sterk argument
tegen de moreele geldigheid van die taalregels. Het is
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voor mij een overtuigend bewijs, dat die geslachten en naamvalsuitgangen in de
Nederlandsche taal reeds lang opgehouden hebben te bestaan en dat het een vergeefsch
pogen is er naar te streven een fossiel kunstmatig in het leven te houden. Conrad's
taal was vrij van buitenlandsche insluipsels, te zeldzamer bij een man, die zijn nieuwe
talen zoo meester was. En het was een literair genot naar hem te luisteren, als hij
sprak over een waterbouwkundig onderwerp.
Conrad was een groot verzamelaar en hij verzamelde met methode. Wanneer een
onderwerp uit de Nederlandschen waterstaatsgeschiedenis ter sprake kwam, dan
kwam hij dadelijk aandragen met soms honderden papiertjes, brochures, brieven en
andere bescheiden op dit onderwerp betrekking hebbende, categorisch geordend in
tallooze dossiers.
Zijn bibliotheek is, nadat het Koninklijk Instituut van Ingenieurs daaruit een keuze
had gedaan, door de zorgen van de firma M. Nijhoff verkocht in Amerika aan de
Leland Stanford Junior University in Californië. Zijn eigenlijke onuitgegeven
geestelijke nalatenschap, bestaande uit meer dan 70 lijvige portefeuilles met
aanteekeningen, zijn door zijn dochter Mej. C.C.A. Conrad aan het Koninklijk Instituut
van Ingenieurs aangeboden. Zij zijn een monument van zijn groote werkzaamheid,
die eerst eindigde met zijn dood, hem overvallende toen hij de eerste hand legde aan
de correctie van het eerste vel van zijn nagelaten werk over het Suezkanaal.
Conrad's dood veroorzaakte een leemte, die thans, na drie jaar, nog pijnlijk gevoeld
wordt. De vele betrekkingen, die hij vervulde, waren aan den avond van zijn leven
meest representatief. Zij worden vermoedelijk niet minder goed vervuld door de
verschillende personen, die ieder voor
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zich een gedeelte van zijn taak hebben overgenomen. Maar de samenwerking, de
eenheid, die de persoon van Conrad bracht in zoovele, ongeveer parallel loopende,
meer of minder technische vereenigingen, is verloren gegaan.
Ik herinner mij een tafelrede, die door den civiel-ingenieur J.W.C. Tellegen werd
gehouden op een feestvergadering van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs kort
na het VIIde internationale scheepvaartcongres te Brussel van 1898, waar Conrad de
ziel was geweest van den kleinen Nederlandschen kring van congresleden. 't Was
een woord van waardeering voor Cateau Conrad, de dochter, die, ware zij een man
geweest, zeker een ingenieur zou zijn geworden in wie de waterstaatsdynastie der
Conrads zou zijn voortgezet. Zij heeft haar leven gewijd aan haar vader, met hem
medereizende tot zelfs naar Egypte en Spanje, hem verzorgende als een moeder. Dat
hij nog zooveel kon doen op een leeftijd, waarop voor bijna ieder de rusttijd is
aangebroken, heeft hij voor een groot deel aan haar toewijding te danken. Met zijn
dood ontviel haar het levensdoel.
Ik heb hier gepoogd Conrad te schetsen, zooals ik hem gezien heb. Zonder naar
volledigheid te streven. Ik verwijs daarvoor naar het reeds meermalen door mij
aangehaalde werk: ‘Het leven van Jan Frederik Willem Conrad door J.W. Welcker
met medewerking van W.G.C. Gelinck’. Ik ontleen daaraan het in Bijlage I volgende
overzicht van zijn literaire werkzaamheid. Behalve deze standaardlevensbeschrijving
vinden wij nog verscheidene kortere biographieën van Conrad, waarvan wij ten slotte
in Bijlage II een lijstje geven.
R.A. VAN SANDICK.
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Bijlage I. Voornaamste werken, verhandelingen, rapporten enz., door
J.F.W. Conrad alléén of met anderen samengesteld.
De letters V., N. of T. met achtergevoegd dubbel jaartal duiden aan, dat het nummer
is gedrukt in de Verhandelingen, de Notulen of het Tijdschrift van het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs van dat vereenigingsjaar.
1851.

Beschrijving van de wijze, waarop de
derde waterkeering der
Rijkshulp-schutsluis te Vreeswijk in 1850
is afgedamd. N. 1850/51, blz. 157, 165.

1854.

Oorsprong en geschiedenis van het
‘Middel van straten en wegen op
Zuid-Beveland’. N. 1854/55, blz. 193,
208.

1858.

Kaart van Zuid-Beveland, door J.F.W.
Conrad, in 1858 opgemaakt uit de
kadastrale plans, op de schaal van 1 :
50.000, aangevende de jaren van
indijkingen. N. 1864/65, blz. 212.

1859

enz. Over de beveiliging van hout tegen
de vernieling door den paalworm. N.
1859/60, blz. 42, 48. N. 1862/63, blz. 80,
83, N. 1864/1865, blz. 144, 162. N.
1865/66, blz. 126, 148. N. 1866/67, blz.
254, 276. N. 1882/83, blz. 6.

1862.

Verslag aan den Minister van
Binnenlandsche Zaken, betreffende de
oeververdediging in Zeeland, uitgebragt
door den Raad van den Waterstaat,
benoemd bij Z.E. beschikking van den
9den Junij 1860, No. 143, 3de Afdeeling.
's-Gravenhage, 1862, 4to. Met pl.

1863.

Over den toestand der Texelsche
zeegaten. N. 1862/63, blz. 35-39, 71, 77,
225, 242, 245.

1863.

Rapport over de aanhangige plannen tot
verzwaring van den zeedijk van den
Anna-Paulownapolder.

1864.

Verhandeling over de Hondsbossche
Zeewering, door J.F.W. Conrad.
Bekroond en uitgegeven door Dijkgraaf
en Hoogheemraden van den
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Hondsbossche en Duinen tot Petten.
1864. 4to. Met pl.
1865.

Kaarten van Egmond aan Zee en de
Noordhollandsche duinen langs den
vasten wal en de eilanden.

1867.

Beschrijving van het zelfregistreerend
getijwerktuig bij de schutsluis Willem
III. N. 1867/68, blz. 78. V. 1867/68, blz.
87.
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1868.

Het verzekeren van een vasten
boezemstand aan Rijnland, beschouwd
door de ingenieurs J.F.W. Conrad, L.A.
Reuvens en T.J. Stieltjes. Beantwoording
eener vraag van de Vereenigde
Vergadering van het
Hoogheemraadschap, naar aanleiding van
het in den winter van 1866 ondervonden
waterbezwaar. 1868. Alkmaar, 4to. Met
pl.

1869.

Rapport over de voorgenomen rioleering
en waterverversching van de stad Leiden
door W.C. van der Waaijen Pieterse, J.G.
van Niftrik en J.F.W. Conrad. Leiden,
1869.

1869.

De Pettemer zeewering, met 9
toelichtende kaarten. V. 1869/70, blz.
287.

1869.

Verzameling van de hoogte der
waterstanden waargenomen om elke tien
minuten, van des morgens 5 tot des
avonds 7 uren aan de peilschalen langs
de Wester- en Ooster-Schelde en verdere
Zeeuwsche stroomen, van den 7 tot en
met den 20 Julij 1869. Opgemaakt in
November 1869 door den hoofdingenier
van den waterstaat in Zeeland J.F.W.
Conrad. Middelburg. fol.

1869.

Mededeeling over den Westkappelschen
zeedijk. N. 1869/70, blz. 120, 308.

1869.

Rapport sur les ports projetés sur la côte
de Jutland et les canaux proposés entre
le Liimfjord et la mer. Rapport over de
ontworpen havens op de kust van Jutland
en de voorgestelde kanalen tusschen de
Liimfjord en de zee. Door F.W. Conrad,
J.F.W. Conrad en W. van de Poll.
's-Gravenhage, 1869. fol. Met kaart.

1869.

Beoordeeling van een antwoord op de
prijsvraag van het Bataafsch Genootschap
over ‘Wateropvoerwerktuigen’.

1870.

Beschrijving van den bouw der schutsluis
Willem III en de herstelling der schutsluis
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Willem I, gelegen aan den ingang van het
Noordhollandsch-Kanaal tegenover
Amsterdam. N. 1870/71, blz. 43. T.
1870/71, blz. 159.
1870.

Verslag in zake de wiermaaierij,
uitgebracht door de Commissie, benoemd
bij Kon. Besluit van 1 September 1867,
No. 27. Verslag aan den Koning over de
openbare werken, 1869, pag. 199, bijlage
5.

1870.

Denkbeelden van de Hoofdingenieurs van
den Waterstaat in Noord-Brabant en
Zeeland betreffende de vraag: ‘Of het
spoedig erlangen eener watervrije
gemeenschap tusschen Noord-Brabant
St. Philipsland, de zaak der afdamming
van het Slaak moet blijven beheerschen’.

1870.

Verslag over de mogelijkheid eener
indijking van de Wieringermeer, door
Conrad en van Prehn.

1871.

Memorie van J.F.W. Conrad c.s.
betreffende het vaarwater over de vlakte
van Ooltgensplaat. N. 1871/72, blz. 92,
107.

1872.

Nadere adviezen, uitgebracht aan
Dijkgraaf en Hoogheemraden van
Rijnland door de ingenieurs J.F.W.
Conrad, L.A. Reuvens en T.J. Stieltjes,
in commissie vereenigd met den
ingenieur,
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hoofd-o pzigter van Rijnland P. Maas
Geesteranus. 1871-1872. (Arnhem, 1872.)
4to. Met pl.
1873.

De verbetering der bemalingsmiddelen
van het waterschap ‘de Beemster’.
Rapport uitgebracht door J.F.W. Conrad,
J.C. de Leeuw, H. Linse en L.A. Reuvens.
Naar aanleiding van het besluit van
Hoofd-Ingelanden van genoemd
waterschap van 30 Maart 1871. Haarlem,
1873 4to. Met tabellen.

1873.

Verslag van de Commissie tot het
onderzoek en de beantwoording van
eenige vraagpunten het Noordzeekanaal
betreffende, ingesteld bij Kon. Besluit
van 8 Februari 1873, No. 8. Met eenige
aanteekeningen van T.J. Stieltjes
's-Gravenhage, 1873. 8vo.

1873.

Verslag der Staatscommissie ter
beoordeeling van het ontwerp voor het
indijken, droogmaken en in cultuur
brengen van het zuidelijk gedeelte der
Zuiderzee, benoemd bij koninklijk besluit
van 4 Mei 1870, No. 1. Leiden, 1873. 4to.
Met pl.

1874.

Waterbouwkundige aanteekeningen over
de Zeeuwsche oeververdediging, door
J.F.W. Conrad. Middelburg, 1874. 8vo.
Met kaarten.

1874.

Levensschets van Jan Anne Beijerinck,
door J.F.W. Conrad. In Levensberichten
van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden 1873-1874. Leiden,
1874. 8vo.

1875.

Rapport betreffende de noodzakelijkheid
eener stoombemaling van het waterschap
Schouwen.

1875.

Levensbericht van J.G. van Gendt,
gepensioneerd hoofdingenieur van den
Waterstaat. (Overgedrukt uit de
Opmerker, 1875, No. 10.) (Arnhem 1875.)
8vo.
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1877.

Rapport der Commissie, benoemd tot het
instellen van een onderzoek omtrent het
ontwerp voor een nieuwen waterweg van
Amsterdam naar den Rijn en van
Amsterdam naar Rotterdam.
('s-Gravenhage), 1877. Met
vervolg-rapport. ('s-Gravenhage), 1878.
2 bdn. 4to. Met kaarten.

1877.

Rapport betreffende het Noordzeekanaal
en de uitwateringen van Rijnland,
Schermerboezem en Amstelland, met
eene daarbij behoorende graphische
voorstelling der waterstanden in de
Zuiderzee bij Zeeburg, in het IJ voor
Amsterdam, enz. van 1 Junij tot 28
September 1872, door J.F.W. Conrad.
('s-Gravenhage, 1877.) 2 bdn. 4to.

1878.

Rapport der hoofdingenieurs en
ingenieurs van den waterstaat in het 9e,
5e en 8e district, omtrent een nader
onderzoek van het ontwerp van een
kanaal door de Geldersche Vallei. 1878.
4to. Met kaart.

1878.

Brief der hoofd-ingenieurs van den
Rijks-Waterstaat in het 9de en 10de
district over de globale raming van de
verbetering van den waterweg tusschen
Amsterdam en Rotterdam langs Alphen
en den Hollandschen IJssel, en over de
verbinding tusschen de Kattensloot bij
den Stadssingel te Amsterdam en het
Noordzeekanaal. ('s-Gravenhage.) 1878,
4to.
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1878.

Rapport der hoofd-ingenieurs en
ingenieurs van den Waterstaat in het 9e,
10e en 8e district, omtrent eene
verbetering van de bestaande Keulsche
vaart van Amsterdam langs Utrecht,
Vreeswijk, Vianen en Gorinchem. 1878.
4to. Met kaart.

1878.

Voorloopig Verslag van de
Staats-commissie, benoemd bij
Koninklijk Besluit van 4 December 1877,
No. 1, tot het instellen van een onderzoek
omtrent de verbetering van den waterweg
langs Rotterdam naar Zee. Met
teekeningen. 's-Gravenhage, 1879. 4to.

1879.

Rapport over de stoombemaling van den
Nieuwkoopschen polder, door Dr. E.F.
van Dissel en J.F.W. Conrad.

1879.

De ontwerpen van een groot
scheepvaartkanaal door de
Amerikaansche landengte, behandeld op
het internationaal congres te Parijs in Mei
1879. N. 1879/80, blz. 24.

1880.

Nader rapport over de noodige
verbeteringen aan de bestaande Keulsche
vaart en een kanaal
Amsterdam-Utrecht-Wijk bij Duurstede,
opgemaakt door de Commissie, benoemd
bij Ministerieele beschikking van 6
September 1879.

1880.

Eindverslag van de Staats-commissie,
benoemd bij Koninklijk besluit van 4
December 1877, No. 1, tot het instellen
van een onderzoek omtrent de verbetering
van den Waterweg langs Rotterdam naar
Zee. Met teekeningen. 's-Gravenhage,
1880. 4to.

1880.

Verslag van de heeren J. Kuijper en
J.F.W. Conrad, afgevaardigden van het
Aardrijkskundig Genootschap op het
Internationaal Congres, ter bespreking
van de doorgraving der Amerikaansche
landengte. Met een kaart. (1880.) 4to.
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1880.

Beantwoording door de Staatscommissie,
benoemd bij Koninklijk besluit van 4
December 1877 No. 1 tot het instellen
van een onderzoek omtrent de verbetering
van den Waterweg langs Rotterdam naar
Zee, van eenige door den Minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid bij
schrijven van 23 Augustus 1880 No. 15
gestelde vragen. 1880. 4to.

1881.

Nota van de Commissie, benoemd bij
Ministerieele beschikking van 6
September 1879, als vervolg op haar
rapport van 1880.

1881.

De twaalf ontwerpen voor het
Amsterdamsche Rijnvaart-kanaal,
beknopt omschreven en beoordeeld door
een Ingenieur. Met eene schetskaart
waarop de verschillende ontwerpen zijn
aangewezen. 's-Gravenhage, 1881. 8vo.

1884.

Beoordeeling van het door Jhr. H. Th.
Hora Siccama opgemaakt ontwerp eener
zeehaven te Scheveningen, door J.F.W.
Conrad. 's-Gravenhage, 1884. 4to. Met
pl.

1886.

Beoordeeling van een antwoord op de
prijsvraag van het Bataafsch Genootschap
over ‘De vruchtbaarmaking van gronden
door middel van slib’, door P. Heidema
Sr.

1888.

Beoordeeling van een antwoord op de
prijsvraag van het Bataafsch Genootschap
over ‘Een plan van bevloeiing van eene
onvruchtbare streek in Nederland’ door
J. van Heurn.
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1890.

Kanalenboek van Nederland,
samengesteld met behulp van ver
schillende Waterstaatsingenieurs.

1895.

Discours d'inauguration du VIe Congrès
international de Navigation Intérieure à
la Haye.; in: VIème Congrès International
de Navigation Intérieure, La Haye 1894.
Compte-rendu des travaux du Congrès,
page 18 etc.

1894.

Beoordeeling van het verschil tusschen
de Directie der Duinwatermaatschappij
en het Gemeentebestuur van Amsterdam,
benevens berekening van de feitelijke
waarde der Duin- en Vechtwaterleiding
als bezit der maatschappij, door J.F.W.
Conrad. Amsterdam, 1895. 8vo.

1897.

Rapport aangaande den toestand van den
Waterlandschen zeedijk langs het
Kynselmeer, uitgebracht door de
Commissie, benoemd bij besluit van het
Provinciaal Bestuur van Noord-Holland
van 6 Mei 1896.

1897.

Verslag der Staatscommissie, benoemd
bij Kon. Besluit van 4 April 1896, No.
19, tot het instellen van een onderzoek
betreffende den waterweg van Dordrecht
naar Zee. 's-Gravenhage, 1897. 4to.

1897.

Schutsluis Willem III aan de invaart van
het Noord-Hollandsch Kanaal tegenover
Amsterdam. Artikel, voorkomende in het
Gedenkboek van het Koninklijk Instituut
van Ingenieurs 1847-1897.

1898.

Levensbericht van W.C.A. Staring. In
Levensberichten van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
1897-1898. Leiden, 1898. 8vo.

1899.

Verbetering van de Schelde beneden
Antwerpen. Advies van J.F.W. Conrad
en J.W. Welcker. Antwerpen. 1899. fol.
Met bijlage I-X. (Hollandsche en
Fransche tekst.)
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1899.

Rapport inzake de watervoorziening
binnen de Stelling van Amsterdam,
uitgebracht door de Commissie, benoemd
bij Kon. Besluit van 16 Januari 1895.

1899.

Ce qu'on pense en Hollande du Port de
Heyst. 1 Rapport de M.-J.F.W. Conrad.
2. Discussion à l'Institut royal des
Ingénieurs de la Haye en séance du 8
novembre 1898. Traduit du Hollandais
par le Baron de Maere d'Aertrycke. Gand,
1899. 4to. Met pl.

1900.

Levensbericht van J. Ph. de Bordes. In
Levensberichten van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden,
1899-1900. Leiden, 1900. 8vo.

1900.

Verbetering van de Schelde beneden
Antwerpen. Tweede advies van J.F.W.
Conrad en J.W. Welcker. Antwerpen,
1900. fol. (Hollandsche en Fransche
tekst.)

1901.

Levensbericht van J.J. van Kerkwijk,
voornamelijk volgens eene
autobiographie, samengesteld door J.F.W.
Conrad. In Levensberichten van de
Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, 1900-1901.
Leiden, 1901. 8vo.
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1902.

Het Suez-kanaal, door J.F.W. Conrad.
Naar de nagelaten papieren van den
overledene bewerkt door R.A. van
Sandick. Met 3 platen en afbeeldingen in
den tekst. T. 1902/3, blz. 1.

BIJLAGE II. VERSCHENEN LEVENSBESCHRIJVINGEN.
J.F.W. Conrad door J. Tideman. Met portret van Haverman. Woord en Beeld,
Augustus 1896.
Jan Frederik Willem Conrad door Loco (schuilnaam van den ingenieur Wouter
Cool. (Met portret en fac-similé). Veenstra's Technisch Weekblad 1899-1900 1ste
jaargang 1899. No. 7.
J.F.W. Conrad, aftredend president, benoemd tot eerelid van het Koninklijk Instituut
van Ingenieurs door R.A. van Sandick. (Met portret en fac-similés). Weekblad ‘De
Ingenieur’ 1902 No. 26.
Herdenking van het overleden eerelid Jan Frederik Willem Conrad door den
waarnemend-President J.L. Cluysenaer. Notulen-vergadering van 9 September 1902
van het Kon. Instituut van Ingenieurs.
Bij het portret van den heer Conrad (Portret naar de schilderij van Haverman).
Tijdschrift der Ned. Maatschappij tot bevordering van nijverheid. 1902, No. 10.
Giovanni Federico Guglielmo Conrad Commemorazione fatta dall' Ingegnere
Cuppari Giovanni. Estratto degli Annali della Società degli Ingegneri e degli Architetti
Italiani, Fascicolo VI (Anno 1902).
Notice Nécrologique sur M.-J.F.W. Conrad, Président de l'Institut Royal des
Ingénieurs Néerlandais, Membre Honoraire de la Société des Ingénieurs Civils de
France. Mémoires et Comptes Rendus des Travaux de la Société des Ingénieurs de
France, Bulletin 1902, II.
Conrad een Nederlandsche Waterstaatsdynastie door R.A. van Sandick (met
portretten en afbeeldingen). Eigen Haard 1903. Nos. 11, 13 en 14.
Het leven van Jan Frederik Willem Conrad, door het lid J.W. Welcker met
medewerking van het lid W.G.C. Gelinck. Met 4 portretten. Tijdschrift Kon. Instituut
van Ingenieurs 1904-1905.
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Levensbericht van Johanna van Woude. (Mevrouw v.
Wermeskerken-Junius).
Dat het gevleugelde - men is bijna geneigd te zeggen - het afgezaagde woord: ‘La
critique est aisée’ - als finale uitspraak aan eenigen twijfel onderhevig is - ondervindt
de critiek-schrijver in de eerste plaats.
En zeker is dat het geval, wanneer de persoon, wien de critiek geldt, niet meer tot
de levenden behoort. Niet, omdat men de dooden moet eerbiedigen, maar omdat een
eerlijk criticus, bij het aanwijzen der zwakheden van eenig werk, niet uitsluitend
denkt aan afkeuren, doch zijn stem wel degelijk waarschuwend wil doen zijn.
Hoe vaak leest men niet in de een of andere boekbespreking: ‘De schrijver wachte
zich, in 't vervolg voor .... of: ‘Zoodra de schrijver zich zal hebben afgewend om te
....
Deze waarschuwende, opbouwende kant nu ontbreekt geheel bij de beschouwing
der werken van een afgestorvene.
De levensdraad is afgesneden, de scheppende kracht zal niets meer voortbrengen
- de loopbaan is geëindigd.
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Requiescat in pace!
Moest men, om dat in pace waar te maken .... hen niet eigenlijk met vrede laten?
‘Let the dead past bury its dead!’
Maar - wat men wakker maakt, is niet meer de persoon zelf - het is de kunstenaar
.... en de kunst is eeuwig en helaas! bovendien publiek eigendom.
Wie iets presteert - wie een gedeelte van zijn kennis en weten omzet in een
concreten vorm, - in iets, dat tastbaar en daardoor aantastbaar is, geeft iedereen het
recht hem te beoordeelen.
Zelden werd er van dat recht zoo ruimschoots gebruik gemaakt als bij Johanna
van Woude!
Haar treurig einde was niet alleen bedroevend, maar beschamend, vooral voor
degenen, die haar - met te strenge maat - gemeten hadden.
Vele van haar handelingen werden door haar ziekte verklaard. Haar zielstoestand
leidde haar tot veel, dat zij zelve, in haar normalen tijd, zou hebben afgekeurd.
De eerste vraag, bij het bespreken van een kunstwerk is steeds, in hoeverre men
den kunstenaar van de kunst, den werker van het werk, den schepper van het
geschapene moet afscheiden?
Ziellooze kunst is geen kunst; de kunstenaar, die zijn werk leven geeft, legt er zijn
ziel - 't beste van hem, in. Men kan, men mag dus den bezieler niet vergeten, als men
't bezielde beschouwt.
De verdeeling van subjectieve en objectieve schrijvers gaat m.i. niet altijd door.
De meesten beginnen met subjectief te zijn, van daar dat men, in den held of de
heldin van een eersten roman, zoo vaak een autobiographie van den auteur meent te
zien.
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Men moet meestal eerst zichzelf uitschrijven, zijn eigen levensopvatting openbaren,
zijn eigen ziel bloot leggen, in 't kort eerst zijn eigen persoonlijkheid ontleden en
geven, vóór men zich aan die van anderen wagen kan.
Bij een schilder of een musicus doet zich, in den regel, juist 't tegenovergestelde
voor: hij begint met de echo, de nabootsing van anderen te zijn, eerst, als hij zijn
meesters gevolgd, als hij zich van hun invloed ontdaan heeft, wordt hij zich zelf,
ontwaakt zijn persoonlijkheid.
In hoeverre Johanna van Woude zich zelf in haar boeken gaf, is voor iemand, die
haar weinig en dan nog oppervlakkig kende, moeielijk na te gaan.
Toen ik haar 't eerst zag - 't was in haar bescheiden tehuis in Kralingen bij
Rotterdam - kreeg ik den indruk van een echt Hollandsche huismoeder, iemand, die
men zich 't liefst als met de wasch omgaande zou voorstellen.
Die indruk is mij altijd van haar persoon en in haar werken bijgebleven.
Er is iets echt Hollandsch, burgerlijks en provinciaals in haar schrijven. Ze is, in
mijn oogen althans, altijd de schrijvende huismoeder, de heldin van haar binnenhuisje
gebleven.
Bij het weergeven van een burgerlijke omgeving voelde zij zich volkomen thuis;
zoodra ze zich in iets hoogere kringen bewoog, voelde de lezer, dat er niet de ware
aansluiting was.
In lagere kringen begaf haar pen zich bijna nooit, een enkelen keer beschreef ze
een arbeidersgezin, doch dit was zulk een uitzondering, dat het niet de moeite waard
is er over te spreken of er op te letten.
De kring, dien zij uitbeeldde, was dus zeer beperkt, waarschijnlijk omdat haar
eigen kring, haar horizon, dit ook was. Ze reisde weinig, volgens mijn ervaring de
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beste, zoo niet de eenige manier voor ons Hollanders, om de wereld te leeren kennen
en onze visie uit te breiden.
De letterkundige nalatenschap van Johanna van Woude is niet groot. Eensdeels
ontbrak het haar aan voldoende indrukken, anderdeels aan verbeeldingskracht. Als
men, zooals ik nu gedaan heb, haar werken achter elkander leest of herleest, vindt
men er heel weinig afwisseling in.
De vrouwen beginnen over 't algemeen als onnadenkende, wufte meisjes gelijk in
‘Tom en ik,’ ‘Zijn Ideaal,’ ‘Haar Roeping getrouw,’ en ‘Een verlaten Post,’ (de
novelle van dien naam), komen dan tot nadenken en worden brave, ernstige vrouwen,
of ze zijn huismoedertjes als in ‘Hollandsch Binnenhuisje.’
Slecht zijn ze nooit.
De mannen zijn òf downright onverbeterlijke flirts, in den ongunstigen zin, als in
‘Een verlaten Post,’ en ‘Haar Roeping getrouw’ (de officier), of goedige Klaazen,
heel braaf, heel nobel, maar oninteressant.
Tom staat hier boven aan, dan de zelf-vertellende held van het Binnenhuisje, de
held van ‘Zijn Ideaal’ en Maurits uit ‘Haar roeping getrouw.’ De echtgenoot uit
‘Verwante Zielen’ komt er niet beter af; hij is een goede sul, zonder grootheid zelfs.
Krachtige, bizonder hoogstaande naturen of zeer origineele karakters vindt men
niet in de werken van Johanna van Woude; evenmin groote gebeurtenissen of treffende
gevallen.
Het zijn allen de gewone menschen, die men dagelijks ziet, in hun gewone gedoe.
Alleen Renée uit ‘Een verlaten Post’ maakt een uitzondering, in zooverre, dat ze
niet, na haar vreeselijke ontgoocheling, haar gewone sleurleventje voortzet, doch
zich vergiftigt.
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Het millieu is ook vrij wel 't zelfde en meestal tamelijk kleurloos; aan 't beschrijven
van forsche natuurtafereelen, heerlijke landschappen of 't in bizonderheden weergeven
van een huiselijke omgeving waagde de schrijfster zich zelden. Een enkelen keer,
zooals in ‘Zijn Ideaal’ en ‘Verwante Zielen’ laat zij haar personen reizen - doch dit
bleef uitzondering.
Blijkbaar had zij zelve ook weinig gereisd.
In onzen tijd openbaart de omgeving van den auteur zich meer dan ooit in zijn
werken, men verzint geen verhaaltjes meer, men let op en geeft weer.
Men maakt geen boek, men verzamelt zijn indrukken en giet die in een vorm.
Een van Johanna van Woude's boeken bevat, op het titelblad: ‘Je rends au public
ce qu'il m'a donné.
Deze uitspraak van een Franschman, wiens naam mij op 't oogenblik ontgaan is,
teekent geheel hetgeen ze produceerde, en wettigt het vermoeden, dat haar kring van
waarnemen klein was, en dat hetgeen zij meegemaakt heeft, zich eveneens in kleine
ruimte, met weinig verscheidenheid, afspeelde.
Voor zoover mij bekend is schreef mevrouw van Wermeskerken:
I. De Kring der van Druivesteyns.
II. Verwante Zielen.
III. Zijn Ideaal.
IV. Haar Roeping getrouw.
V. Hollandsch Binnenhuisje.
VI. Tom en ik.
VII. Een verlaten Post.
VIII. Van de Muziek des Levens.
IX. Van Hart tot Hart.
X. Samen Bergopwaarts.
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XI. De zeven Schoonheden der Vrouw.
XII. Onder ons.
De eerste zes nummers zijn romans, waarvan de laatste twee, Hollandsch
Binnenhuisje en Tom en ik, ongetwijfeld de beste waren.
De overige zijn òf korte verhalen of overgedrukte hoofdartikelen uit de Holl. Lelie.
Met Hollandsch Binnenhuisje had Johanna van Woude, op eens, een reuzen-succes.
Toch was het door niet minder dan drie tijdschriften, waaronder ‘Eigen Haard’
geweigerd, door een er van met het bijschrift: ‘Niet actief genoeg.’
Waaraan zij dat enorme succes, die bizondere onderscheiding te danken had, is,
op 't eerst moeielijk te zeggen. Origineel was 't Hollandsch Binnenhuisje allerminst,
't leek als twee druppelen water, bijna hoofdstuk voor hoofdstuk, ook in 't feit, dat
een man, de jonge echtgenoot, het vertelde, op ‘Trouw-ring voor 't jonge Holland’
van de Veer.
Het succes van ‘Tom en ik’ dat er spoedig op volgde, eerst in ‘Nederland’ en daarna
in boekvorm, lijkt mij meer gerechtvaardigd.
Volgens mij heeft het meer letterkundige waarde en is er meer karakter in.
‘Hollandsch Binnenhuisje’ is zoo heel gewoon en, voor den nuchteren beschouwer,
zoo heel banaal. En toch moet het iets bizonders gehad hebben, of geweest zijn om
zoo algemeen gelezen te worden. Want, dat de kring van lezers, juist door het gewone,
door het gemakkelijk te begrijpen, uitgebreider was dan bij hooger staande litteratuur,
b.v. van Couperus of Emants, is geen voldoende verklaring. Iedereen las het
Binnenhuisje.
Voor mij spreekt dit, evenals de groote populariteit,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

256
die Johanna van Woude ‘als redactrice der Hollandsche Lelie’ had, voor de vrouw
zelve.
Er moet een groote kracht, meer nog van goedheid, dan van talent, van haar zijn
uitgegaan om zooveel invloed uit te oefenen, zooveel aansluiting te verkrijgen.
Zij moet haar ziel gelegd hebben in wat zij schreef, en die ziel moet rein zijn
geweest.
Deze indruk sluit zich volkomen aan bij 't geen haar zoon mij schreef, toen ik hem
om eenige inlichtingen omtrent zijn moeder vroeg. Daar hij wist, dat ik die
inlichtingen voor openbaarmaking vroeg, geloof ik niet, een onbescheidenheid te
begaan, door dien brief, nagenoeg in zijn geheel op te nemen.
Niets kan m.i. beter voor Johanna van Woude, als vrouw, pleiten; tevens bevat
die eenige belangrijke wetenswaardigheden.
‘Ik vermeen, dat haar eerste boek was: ‘Haar Roeping getrouw’, dat ze op 18 tot
20-jarigen leeftijd schreef.
‘Zij was begonnen met schetsen, onder het pseudoniem Bella, te schrijven, wat
meest gebeurde in een koud kamertje en 's nachts, daar zij haar schrijven totaal geheim
hield en alleen Moedertje er van af wist. Gedurende haar leven heeft nooit een zucht
tot eer en roem haar tot schrijven gedreven, alleen de liefde tot haar werk.
‘Zij werkte enkel 's morgens van 5 tot 10.30 uur. Gedurende onze jeugd moest
daar echter altijd een uurtje uitvallen, van 8 tot 9, om ons naar school te helpen. Dan
was ze geheel Moeder. Ze vergat dan alle schrijfsterplichten, zoodat ik haar eigenlijk
nooit heb zien schrijven.
‘Ze was meestal opgewekt en kon met ons stoeien en rennen en lachen, als wij
vroolijk waren.
‘Waren we droevig, zoo bracht haar zachte stem ons
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dadelijk troost. Haar geheele streven was Moeder te zijn voor ons en ze is er in
geslaagd.
---------------‘Helaas! werd ze ons ontrukt, toen mijn broer en ik pas 9 en 12 jaar oud waren.
We bezochten haar toen twee keer per maand en toen was haar leven één wachten
op den dag, dat wij zouden komen. Zulke dagen waren de glanspunten van haar
bestaan.
‘Haar ziekte, die blijkbaar reeds tien jaar vóór haar overlijden is begonnen, is door
de omstandigheden mogelijk verergerd, doch werd er niet door veroorzaakt.
‘Gedurende de laatste jaren was zij niet meer zoo opgeruimd van humeur als
vroeger.
‘Ze was stil en teruggetrokken, leed aan vrees voor vervolging en was liefst met
de natuur alleen. Ze reed dan, per fiets, naar het Spaanderwoud bij Hilversum en
bracht daar uren door, alleen vergezeld van haar foxterrier, die haar nooit verliet.
‘In 1901 ging zij in Bussum wonen. Half Juni werd haar ziekte plotseling ernstiger
en constateerde de dokter hersenverweeking. Ze was moe en lusteloos, poogde echter
toch nog te werken .... het gelukte echter niet meer.
---------------‘Kort daarna werd ze naar Utrecht overgebracht, - eenige dagen was ze onrustig,
toen echter heel kalm en tevreden, - gelukkig zelfs - naar ze verzekerde. Zij schreef
in den beginne nog dikwijls, begon zelfs een boek, waarvan ze vele hoofdstukken
afwerkte; over 't algemeen nog heel gezonde lectuur.
‘Werken was haar een behoefte geworden.
‘Den 26en November 1904 overleed mijn moeder in den ouderdom van juist 51
jaar, ze was 23 November
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1853 te Tiel geboren. Haar vader was Ds. Junius, eenige malen voorzitter van de
Synode.’
Behalve de mededeeling dat Hollandsch Binnenhuisje en Tom en ik haar liefste
boeken waren, bevatte dit schrijven geen nadere bizonderheden, zoodat deze
beoordeeling wel het tegendeel van een gedocumenteerd stuk wordt.
Het zou misschien wel te doen zijn hier en daar uit te vorschen, mondeling en
schriftelijk op informatie uit te gaan, tot het leven van Johanna van Woude voor mij
lag als een keten, waaraan geen enkele schakel ontbrak, doch m.i. ligt daarin een
onbescheidenheid, die niet te rechtvaardigen, noch te vergoelijken, valt.
Van schrijvers, die toch al zoo veel van zich zelf geven, hun tijd, hun denken, hun
meeningen, heeft men allerminst het recht nog meer te weten.
Hun intiem leven moet voor de buitenwereld een afgesloten terrein blijven, waarin
geen profane blik mag doordringen.
De familie-bizonderheden moeten ook in den familiekring bewaard worden, en
wat daar buiten ook, door toeval of met opzet, moge doordringen, mag m.i. niet eens
opgevangen worden.
Trouwens, het leven gaat voorbij, met zijn lief en leed, de verhoudingen veranderen,
de scherpe lijnen ronden zich, de hoekige punten slijten af .... en, na jaren blijft er
van een zeker huisgezin zóó weinig over, dat het nauw de moeite loont de intimiteit
er van na te gaan.
Het huishouden Wermeskerken is uit elkander gespat, wat nut het 't nageslacht
zich in de wording, het wezen en de oplossing er van te verdiepen?
In hoeverre de omstandigheden inwerking op de schrijfster hebben gehad is, in
dit geval uiterst moeielijk te
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weten. IJdele gissingen zouden ijdele pogingen zijn; de waarheid zou mogelijk even
ver blijven.
Wij moeten van Johanna van Woude, evenals van zooveel anderen, slechts
aannemen, wat zij ons gegeven heeft.
Haar biograaf heeft haar slechts in twee qualiteiten te boekstaven, nl. in die van
romancière en in die van redactrice der Hollandsche Lelie.
Zooverre mij bekend is, heeft ze zich nooit op ander gebied bewogen en heeft zij
nimmer de een of andere betrekking of waardigheid in of buiten de wereld der letteren
gehad of bekleed.
Gelijk haar zoon van haar getuigde, ze was vóór alles, moeder! Gelijk ik reeds,
uit eigen ervaring, hier vermeldde, was zij, vóór alles, de huishoudelijke vrouw.
't Een en ander combineerende kan men haar een moederlijke, huishoudelijke,
schrijvende vrouw noemen.
Geen geleerde, geen philosopheerende, geen fantastische schrijfster, niets van dat
alles!
Als romancière zou ik haar bij voorkeur de schrijfster van de intieme gezelligheid,
van de theetafel willen noemen.
Alles, wat ze schreef, behalve mogelijk ‘Verlaten Post,’ kan gerust in de huiskamer
voorgelezen worden. Men zou haast geneigd zijn te zeggen, Johanna van Woude
wist niet van het kwaad dat er was in de wereld, en kon er dus niet van getuigen.
Gelijk ik reeds gezegd heb, bestond het werkelijke kwaad in haar boeken alleen uit
het ten tooneele voeren van 't een of andere wufte meisje of van den een of anderen
don Juan.
In al haar geschriften, bleef zij ver van het in bestialiteit en sensualiteit ontaardende
realisme, dat heden ten dage een deel onzer letterkunde kleurt .... of ontsiert?
Al is de toon van haar boeken, in onze tijden van snellen overgang, nu reeds wat
ouderwetsch, voornamelijk
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door den gij en u-stijl, als ik het zoo eens noemen mag, toch was Johanna van Woude
vóór een kleine twintig jaar, een der eersten, die zich, tenminste eenigermate, los
maakte van het verbazend stijve, verbazend conventioneele, dat onze romans destijds
kenmerkte en nu vrij wel ongenietbaar maakt.
Johanna van Woude is, op dat punt, een baanbreekster te noemen, en verdient
alleen daarom reeds een plaats in de kronieken onzer Vaderlandsche Letteren.
Of zij als romanschrijfster op het programma, in den catalogus van gangbare
boeken zal blijven, zal alleen de tijd uitwijzen.
Waarschijnlijk zal dat toch enkel het geval zijn met ‘Het Hollandsch Binnenhuisje’
en ‘Tom en ik.’
Waar zij, als de geestelijke moeder dezer twee boeken, een bijna onverdeeld succes
had, een bonne presse, in den besten zin van het woord, was dit geenszins het geval
als voorgangster der jonge dames, zich destijds noemende de Hollandsche Lelietjes.
Over de hoofdartikelen werd zij in de eerste plaats aangevallen.
Ik herinner mij nog een storm, die door den vreedzamen tuin onzer Letteren waaide,
met betrekking tot een artikel dat zij over het huwelijk had geschreven, en waarin
zij, naar het heette, de meisjes per se aanraadde om toch maar te trouwen.
Zoo iets als Brother Jonathan tot zijn zoon heet te zeggen:
‘Make money, Jack, honestly if you can, but make money’:
Trouw maar - gelukkig - d.i. met liefde, als het gaat, maar trouw in elk geval!
Het artikel zelf las ik niet ... dus in zooverre is mijn oordeel niet veel waard, maar
ik geloof toch, dat er in het critiseeren daarvan, evenals in andere dergelijke
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artikelen en vooral in het beoordeelen der correspondentie van De Hollandsche Lelie,
schromelijk overdreven werd.
Die hoofd-artikelen, ik weet 't bij ondervinding, daar ik jaren-lang dergelijke
praatjes in meisjes-bladen heb geschreven, zijn, ten eerste, slechts voor een zeker
deel van het publiek bedoeld, dan geschiedt het vaak òf naar aanleiding van het een
of ander, òf op verzoek.
Het gaat dus slecht aan ze als voor iedereen bestemd te beschouwen, of ze uit het
kader te lichten.
Bovendien behooren ze, per slot van rekening, toch tot de couranten-lectuur; een
weekblad voor meisjes staat dichter bij een dagblad dan bij een maandschrift.
Dergelijke artikelen worden, evenals de vluchtige overdenkingen en bespiegelingen
van den beroeps-journalist, vaak onder de pressie van het oogenblik geschreven.
Alleen degenen, die de redactie van een weekblad voeren, beseffen hoe gauw een
week omvliegt. Pas heeft men de drukproeven van een nummer gecorrigeerd of....
daar is de dag al weer tot het schrijven van het hoofdartikel van het volgende nummer
bestemd.
Is het wonder, dat men er zich wel eens met een vluchtig praatje van af maakt, en
is het billijk een schrijfster naar haar hoofdartikelen in een weekblad te beoordeelen?
Men vergete ook niet de weinige letterkundigen, die zich aan een dergelijke taak
wijden; zoodat de hulp van buiten-af slechts weinig te beteekenen heeft.
Op enkele uitzonderingen na - dus elke week, jaar in, jaar uit, 52 praatjes en
preekjes!
Ja, een dominee doet het ook - de dorpspredikant zeker - en dat nog wel voor 't
zelfde publiek.
Maar de preeken van Zijn Eerwaarde worden niet gedrukt en niet aan de critiek
prijs gegeven.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

262
En zeker is er bijna geen rubriek, waar de heeren critici en recensenten zoo fel op
zijn, als ik 't eens zoo noemen mag, als juist op de hoofdartikelen en de
correspondentie in een meisjesblad!
Ze vergeten - dat zij geen meisjes zijn en dat hun dochtertjes of zustertjes er anders
over zouden denken.
En wat de correspondentie betreft!
Er waren tijden, dat ernstige couranten en tijdschriften zelfs, geregeld uittreksels
uit de Lelie-correspondentie als de note gaie in hun kolommen opnamen.
Maar, is dat niet het weergeven van een telephoongesprek aan één kant?
Men leest - laat ons zeggen, men las - de dwaze antwoorden, maar men las niet
de dwaze vragen.
Dat er in de correspondentie van Johanna van Woude wel eens iets was, dat ergernis
kon verwekken, wil ik geenszins ontkennen, maar toch ware het onbillijk en zelfs
ondankbaar, zoo wij niet het vele goeds erkenden, dat zij, als Redactrice der
Hollandsche Lelie, en als voorgangster der jonge dames van Nederland wrocht.
Voor eenigen een aanleiding tot spot, voor anderen een reden tot ergernis, was het
blad toch velen een aangename verpoozing, terwijl het tevens een gelegenheid aan
velen gaf zich met anderen te meten en jonge schrijfsters een haven aanbood, waar
ze haar ranke vaartuigjes, in den vorm van verhaaltjes en versjes, heen konden zenden,
meestal zeker kwartier te vinden.
Als Redactrice der Hollandsche Lelie heeft Johanna van Woude zich
ontegenzeggelijk veel moeite gegeven, en die taak volgens haar beste weten volbracht.
Dat er van haar hoofd-artikelen bundels zijn gemaakt, is, uit een letterkundig
oogpunt, mogelijk te betreuren, maar voor een uitgever is het doen verschijnen van
een
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boek, wat dan ook, van een bekende schrijfster, een verleiding, waarvoor velen, zoo
niet allen, bezwijken.
In de laatste jaren van haar glorie werd er, gelijk 't zoo vaak het geval is, te veel
met Johanna van Woude's naam gespeculeerd.
Herhaalde keeren verscheen haar naam op een titelblad van een vertaald boek;
eens prijkte die boven een verzameling kinderverhalen, waarvan ze er geen enkel
geschreven had.
Doch dat zijn bijkomende omstandigheden, die spoedig in 't vergeetboek raken
en aan de kern der zaak niets afdoen.
Over 't geheel genomen behoorde mevrouw van Wermeskerken tot de flinke,
cordate werksters en trachtte zij, met inspanning van al haar kennis en kracht, het
goede en het reine te bevorderen.
Haar streven was nobel en boven verdenking.
Aan het slot van deze hoogst onvolledige schets geef ik twee bijdragen, die
achtereenvolgens, 30 November en 7 December 1904, over haar in de Hollandsche
Lelie werden opgenomen als grafkranzen uit den gaard, waar zij zoo lang en met
zoo veel liefde werkte.
In No. 22 schreef de tegenwoordige redactrice:
Mevrouw VAN WERMESKERKEN.
Mevrouw van Wermeskerken is overleden.. . Velen Uwer hebben haar gekend,
en liefgehad, hetzij in haar werk, hetzij persoonlijk. Het is daarom niet aan mij om
op deze plaats breedvoerig over haar tot U te spreken....
---------------Mij zal de overledene bovenal in herinnering blijven als de begaafde schrijfster
van dat beminnelijke, dóór en dóór vrouwlijk-gevoelde boek: Hollandsch
Binnenhuisje.
Hoe goed herinner ik mij nog mijn eerste kennis-
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making ermee! Ik was toen aan den opgang van mijn leven, een jong ding van
zeventien of achttien jaar!
‘Pas gisteren.... en zoo veer,
Zoo veer reeds op de stroomen van 't wondre diepe meer.’
Weinig vermoedde ik toen wat het leven voor ons beiden had weggelegd, hoe ik,
betrekkelijk weinige jaren later, als hare opvolgster in de Holl. Lelie, herdenken zou
haar vroegen dood!....
Zij, die eens dat zonnige geluksboek schreef, is daarna heengegaan door een school
van veel lijden, veel beproeving, veel teleurstelling. Toch, en daarop bovenal wil ik
den nadruk leggen, toch heeft zij nimmer getracht, - als zoovele harer vrouwelijke
collega's met gelijke droeve ervaringen, - om anderen te verbitteren, of te misleiden,
waar het geldt de ware roeping der vrouw. Altijd heeft zij eerlijk en getrouw de
waarheid herhaald, dat echtgenoote- en moedergeluk hooger staat, en meer
overeenkomt met onze vrouw-bestemming, dan elk ander lot, hoe en wat het ook zij
....
En daarom ben ik dankbaar aan de schrijfster van Hollandsch Binnenhuisje, maar
méér nog aan de vrouw in haar, die zij niet verloochende in haar werk.
ANNA DE SAVORNIN LOHMAN.
En in het volgende nummer stond, bij haar portret, het volgende gedicht:

Aan JOHANNA VAN WOUDE.†
Te zwaar was uw hulkje met zorgen belaân,
Te veel raakte 't grimmige noodlot u aan, Och, arme, wat hebt gij geleden! Uw liefdevol harte gedompeld in rouw, Gekrenkt, gij - verguisd, in uw rechten als vrouw, Goddank - nu uw strijd is gestreden!
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Was smarte u reeds bij het wiegje voorspeld?
En kwamen toen vriend'lijke Eng'len gesneld,
Om u met haar gunst te verblijden?
En legden z'u zeeg'nend op 't hoofd hare hand,
En gaven z'u schoonheid, talent en verstand,
Voor troost in uw smartelijk lijden?
Vaarwel dan - uw taak is op aarde volbracht;
'k Zeg u in dit leven voor 't laatst goeden nacht,
Mijn beê zij u verder ten zegen. 'k Zie biddend u na met een traan en een groet.
Hosanna! ginds schemert met rossigen gloed
U blijde de dageraad tegen!
NORMA.

D e n H a a g , Augustus 1905.
THÉRÈSE HOVEN.
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Levensbericht van Pieter Lodewijk Muller.
Pieter Lodewijk Muller werd 9 November 1842 geboren te Koog aan de Zaan, als
derde kind van Christiaan Muller, predikant bij de doopsgezinde gemeente te Koog
en Zaandijk, en Isabella de Clercq.
De Muller's waren een geletterd geslacht. Zij behoorden in Crefeld te huis, van
waar twee gebroeders Müller, Johannes en Samuel, omstreeks 1800 naar Amsterdam
gekomen waren, de een in den boekhandel (hij bleef zijn naam Müller schrijven; de
firma bestaat nog naar men weet), de ander om te studeeren aan het doopsgezind
seminarium, waaraan hij later hoogleeraar zou worden. Samuel Muller was een der
meest geliefde leerlingen van David Jacob van Lennep, die hem roemde om zijn
‘grondige geleerdheid, keurige latiniteit en fijnen smaak’1. Zijn zoon Frederik werd
de geleerdste en beroemdste der Nederlandsche boekverkoopers. Een stiller faam
heeft de reeds genoemde zoon Christiaan gehad, maar ook deze was een groot
boekenkenner, die zich liefst van al ophield in het studeervertrek.

1

J. van Lennep, Leven van D.J. van Lennep, I, 250. - Zie voorts Levensbericht van S. Muller
door Sepp, Letterk. 1876.
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Pieter Lodewijks moeder (uit het bekende Amsterdamsche geslacht; verwante van
den improvisator) moet een bizonder beminnelijke en zachtaardige vrouw geweest
zijn; allen die haar gekend hebben, hebben haar aandenken in eere gehouden. Maar
zij was ziekelijk, en herinneringen heeft Pieter Lodewijk niet aan haar gehad: zij
stierf toen hij twee jaar oud was. De vader werd na haar dood een eenzelvig man,
die de opvoeding der kinderen in hoofdzaak overliet aan de huishoudster. Het was
gelukkig aan Neeltje Borreman welbetrouwd. De professor sloeg later zelden een
jaar over, om zijn oud-pleegmoeder in de Haarlemmermeer (waar zij toen woonde)
te bezoeken.
De jeugd van den knaap was eenzelvig, als het leven van den vader. De jongen
was niet sterk, en werd zoo lang mogelijk in huis gehouden, waar hij van onder
wijzers der dorpsschool het eerste onderricht ontving. Met negen jaar ging hij naar
de Fransche school te Zaandijk. Hij was toen al een groot snuffelaar in vaders
boekenkast, waar hij de historische werken van Voltaire en Thiers' geschiedenis der
revolutie uit haalde; op zijn tiende jaar kreeg hij van grootvader Samuel een
Hollandsche vertaling van Hume's History of England ten geschenke. ‘In de eenzame
pastorie’, teekent Muller in een autobiografische aanteekening1 op, ‘was niet anders
te doen dan te lezen of te werken’. In de vacanties werd evenwel gereisd, en zelfs
meer dan toen in goede burgerfamilies reeds gebruikelijk was; minstens naar de
bloedverwanten te Amsterdam of naar het optrekje van de grootouders in Gelderland:
maar ook verder

1

Geschreven in 1901 en mij welwillend door Mevrouw Muller-Bohn ter inzage gegeven.
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langs den Rijn, éénmaal (in 1860) naar Parijs. Reizen onder vaders vleugelen, die
aan Mullers kennis der nieuwe talen (die zeer opmerkelijk zou worden) zeker ten
goede kwamen, maar weinig toebrachten om hem van zekere linkschheid af te helpen,
die hem als jongmensch eigen was. Hij kwam als een schutterige buitenjongen in
1861 te Leiden aan, met veel meer kennis van boeken dan van menschen. De laatste
vijf jaar was hij ('s morgens heen, 's namiddags terug) naar Zaandam gegaan, waar
een Dr. Jacob Roos, leerling der Groninger hoogeschool, de zoons der Zaansche
dokters en dominé's de oude talen leerde. Alles zeer ouderwetsch en zeer provinciaal;
de school (die nooit meer dan acht leerlingen telde, zoodat de klassen een drie jongens
sterk waren) werd gehouden in een houten ‘luchthuis’, groot genoeg voor twee
banken, een stoel en een kachel. Ondertusschen werd in zulk een inrichting oneindig
meer Latijn en Grieksch gelezen dan in de hedendaagsche gymnasia. Veel anders
werd er natuurlijk niet gedaan. Wat Muller niet op school las, las hij thuis, en vooral
de historici, ‘tot Dio Cassius en Herodianus incluis’1. Met een uitgebreide,
ongeordende, maar voor een groot deel zelf gekozen kennis ging Muller naar Leiden.
Hij vond er Cobet, Dozy, Fruin en de Vries; spoedig ook Pluygers. Bij den laatste
kwam hij veel aan huis, maar aan doorgaan in de klassieke letteren heeft Muller geen
oogenblik gedacht; van het begin af aan had de geschiedenis zijn voorkeur. ‘Dozy's
college over algemeene geschiedenis was alleen interessant, als hij over Spanje of
de de Arabieren sprak; verder was er voor iemand die veel gelezen had niet uit te
leeren’1. Fruin, toen
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in volle opkomst, was de man die dadelijk boeide, maar, wat stijfjes en wat hoogjes,
schrikte zijn persoon de studenten af zich aan hem te ontdekken. Eerst in Juni 1864,
na het candidaats, heeft de uitmuntende leerling zijn meester het eerste bezoek
gebracht. Als candidaat heeft vervolgens Muller geheel onder leiding van Fruin
gestudeerd; ook liep hij staats- en volkenrecht bij Buys en staathuishoudkunde bij
Vissering. Fruin was het, die hem het onderwerp zijner dissertatie aan de hand deed:
De geschiedenis der Regeering in de Nader Geunieerde Provinciën tot aan de komst
van Leicester (1579-1585) (promotie 18 December 1867). ‘Het samenstellen van het
werk liet Fruin aan den jongen schrijver zelf over; natuurlijk gaf hij hem wel zoo nu
en dan raad, maar nooit anders dan wanneer deze het vroeg’1.
De jonge man had dus het onderwerp zijner dissertatie niet zelf gekozen.
Aanleidingen hebben in Muller's leven een groote rol gespeeld. Zijn beste boeken
zijn hem door uitgevers gevraagd. Er was steeds een persoon of een omstandigheid
noodig, om uit hem te krijgen wat in hem zat. Zijn werken waren niet de vrijgeboren
kinderen van een onweerstaanbaren scheppingsdrang; het waren bestellingen, gedaan
aan een solide kantoor en uitgevoerd met een zeer zorgzame hand. De eerste bladzijde
der dissertatie, breed van wiekslag, doet iets hopen:
‘Terwijl men aan den strijd in het Zuiden lange hoofdstukken wijdt, worden de
gebeurtenissen in het Noorden, in dat gedeelte, dat spoedig de republiek der
Vereenigde Nederlanden zou worden, nauwelijks een paar bladzijden gegund. Bij
vreemden is dit te verontschuldigen. De hoofdpersonen van den opstand zijn bijna
voortdurend in

1
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het Zuiden; daar kan men ook den strijd der Europeesche hoven gadeslaan; daar
concentreert zich soms bijna de geheele politieke geschiedenis van het tijdvak. Maar
voor Nederlanders kan deze verontschuldiging niet gelden. Zij kunnen er niet
onbekend mede zijn, dat de eigenlijke kern van den opstand in het Noorden was, dat
daar het groote pleit beslist moest worden.’
Nietwaar, het begint goed? Maar spoedig vervalt de tekst tot een volstrekt stijlloos
relaas van den inhoud van eenige registers. Een allervermoeiendste lectuur. En toch
heeft dit boek als magazijn van wetenschap nog altijd een uitstekenden naam, en
terecht, want het doet nog wezenlijk nut. Zelden is door een student met zooveel
geduld een zoo secuur boek geschreven, en dat de kennis van voor onze geschiedenis
ontwijfelbaar gewichtige f e i t e n zoozeer vooruithielp. Gemis aan stijl plegen wij
elkander niet zwaar aan te rekenen. En zoo al niet de aanwezigheid van een hoog
vernuft, bleek uit het boek de afwezigheid van alle valsch vernuft. Eenvoud en
oprechtheid zijn altijd hoofddeugden van Muller en zijn werk geweest, en wanneer
men deze deugden een menschenleven lang betracht (en een leven zoo werkzaam
doorgebracht als dat van hem), eindigen zij met aan den drager die onmiskenbare
voornaamheid te geven, die Muller's zedelijke persoon kenmerkte toen het schrijver
dezes te beurt viel zijn leerling te worden. Hoe beschamend dikwijls brengt het genie
het tot zulk een voornaamheid niet!
Muller behoefde niet aanstonds naar een betrekking om te zien, en besloot dus, in
overleg met Fruin, eenige buitenlandsche archieven te bezoeken, om daar studie te
maken van bescheiden over de Nederlandsche geschiedenis der zeventiende eeuw.
In Januari 1868 ging hij
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naar Brussel en werkte daar in de correspondentie der Spaansche gezanten bij de
Republiek met de gouverneurs der Spaansche Nederlanden en met de regeering te
Madrid. In Juni keerde hij voor eenigen tijd naar het ouderlijk huis terug, dat thans
niet meer te Koog aan de Zaan, maar te Haarlem gevestigd was. Zijn vader, sedert
eenigen tijd hertrouwd, had zijn emeritaat genomen en bracht zijn levensavond te
Haarlem door, steeds in studiën verdiept, zonder echter ooit tot schrijven te komen.
Eind Augustus werd de reis hervat, eerst naar Berlijn. Fruin had over zijn leerling
gesproken in de Koninklijke Akademie, en het denkbeeld geopperd hem een
onderzoek op te dragen in Duitsche en Oostenrijksche archieven naar bescheiden,
belangrijk voor de geschiedenis van Nederland; maar hoewel het denkbeeld gunstig
ontvangen was, bleef een eigenlijke instructie uit. Fruin raadde hem eindelijk niet
langer te wachten, maar te Berlijn zich vast bezig te houden met de correspondentie
der Brandenburgsche gezanten in de Republiek tot 1688, en over 't geheel zich vooral
op den tijd van de Witt Willem III toe te leggen. In November verliet Muller Berlijn
voor Dresden, waar hij evenwel niet lang bleef; spoedig ging hij naar Weenen, en in
April 1869 weder naar huis.
Muller had te Leiden gevoeld wat hem in zijn jeugd ontbroken had: gezellige
omgang. Zijn reizen hebben niet slechts aan zijn ontwikkeling als geleerde, maar
ook aan die als mensch, veel goed gedaan. Hij zocht en vond overal omgang met
studiegenooten, waaronder hij verscheiden goede vrienden heeft gemaakt. Te Brussel
had hij Gachard niet aangetroffen (deze was toen op een reis naar Napels), maar hij
kwam er bij Altmeyer en bij Ruelens aan huis, en op het archief maakte hij kennis
met Karl Wittich,
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later korten tijd honorair professor te Jena, ‘die niet gehouden heeft wat hij beloofde,
maar alleen een uitnemend specialist op het gebied van den dertigjarigen oorlog is
gebleven’1. Dezen Wittich vond hij te Berlijn terug, en kwam door hem in aanraking
met een vroolijke jonggezellenclub van schilders en geleerden, waartoe ook de
Hollander Robidé van der Aa, de bekende geograaf, behoorde. Te Weenen verkeerde
Muller met Ottokar Lorenz, die hem met Ferdinand Heller von Hellwald, den
literatuurhistoricus, in kennis bracht; met dezen laatste is Muller in onafgebroken
vriendschapsbetrekking gebleven. Te Heidelberg, op de terugreis uit Weenen, maakte
hij kennis met Nippold en met Treitschke, die juist Muller's dissertatie gebruikt had
voor zijn beroemde opstel over de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Ook met
Treitschke is Muller tot diens dood toe in briefwisseling gebleven.
Vruchten van de reis waren twee opstellen in Nijhoff's Bijdragen: Nederland en
de Groote Keurvorst, en Een Brandenburgsche zending in Nederland in 1685
(bewerking van Berlijnsche archivalia); voorts een opstel: Foppe van Aitzema te
Regensburg (1636) in het programma van het gymnasium te Leiden (archivalia te
Weenen, in verband gebracht met stukken uit Brussel en uit den Haag); maar vooral
een rapport aan de Koninklijke Akademie: Nederlands eerste betrekkingen met
Oostenrijk, toegelicht uit de correspondentie der Keizerlijke Gezanten te 's-Hage,
1658-1678. ‘Een indigestum opus, waarin echter heel wat wetenswaardigs staat’,
noemde later Muller zelf dit werk1. Inderdaad is het verbazingwekkend hoeveel
belangrijks de jonge man in
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enkele maanden uit de Weener archieven heeft opgeteekend. Aan zulk een rapport
een gelukkigen vorm te geven is zeker niet gemakkelijk; men ziet dat hij later zelf
beseft heeft dat het hem niet zeer goed was gelukt. Ook het opstel over Foppe van
Aitzema laat zich moeilijk lezen; de beide opstellen in Nijhoff's Bijdragen, minder
gecompliceerd van opzet, iets beter; maar stuk voor stuk behandelen Muller's opstellen
zeer belangrijke zaken, en tevens nieuwe zaken: zij verrijken altijd de kennis van
een tijdvak met eenige waardevolle gegevens. Zeer verdienstelijk in dit opzicht is
ook de laatste vrucht van Muller's eerste reis: het iets later geschreven Spanje en de
partijen in Nederland in 1650 (uit de correspondentie van Antoine Brun), in Nijhoff's
Bijdragen.
In het vaderland terug, hield Muller zich, in afwachting van een betrekking, te
Haarlem in het ouderlijk huis op. Hij behoefde niet lang te wachten: in September
1869 kwam de betrekking van leeraar in de geschiedenis en aardrijkskunde van het
gymnasium en de hoogere burgerschool te Leiden open. Muller solliciteerde in
overleg met Fruin, en kreeg den post. ‘Maar hoewel hij met genoegen les gaf, een
paedagoog was hij niet; met de lagere klassen kon hij het niet vinden, wel met de
hoogere. Na een jaar had Muller er genoeg van, en misschien de schoolautoriteiten
evenzoo van hem. Met de groote vacantie vroeg hij zijn ontslag.’1 Juist zoo zou het
hem later als professor gaan. Het gros der studenten wist hij niet te boeien, maar
steeds was er een minderheid die zijn lessen op prijs stelde. Hij begon met af te
schrikken door den vorm; de minsten zagen scherp genoeg om den rijkdom van
kennis en van gedachten
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te onderscheiden, die zulk een moeite had zich te uiten.
Muller bleef nog tot December 1870 te Leiden. Men deed een poging hem daar
te houden door hem het secretariaat van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde aan te bieden, maar hij verkoos vooralsnog zijn vrijheid en ging opnieuw
naar Duitschland en wel naar Weimar, waar hij tot Maart 1871 op het archief studiën
voor de geschiedenis van den dertigjarigen oorlog maakte. Hij verkeerde er veel in
het gezin van den Nederlandschen consul Marshall, waarvan hij te Leiden een broeder,
die assistent van Prof. Schlegel was, had leeren kennen, ‘en werd in een gezellig uit
het meest uiteenloopend gezelschap bestaande kneipclubje opgenomen’1. Van Weimar
ging hij naar Arolsen, bepaaldelijk voor de papieren van George Frederik van
Waldeck, den vriend van Willem III, voor wien hij later een gedenkteeken heeft
opgericht in zijn Willem III von Oranien und Georg Friedrich von Waldeck; ein
Beitrag zur Geschichte des Kampfes um das europäische Gleichgewicht (in twee
deelen, 1873 en 1879); een bronnenuitgaaf van groot gewicht, evenzeer voor de
Duitsche geschiedenis en voor die van Willem III van belang, en die Muller's naam
in de wereld der Duitsche geschiedkundigen een goeden klank bezorgd heeft. Bedenkt
men dat Muller niet langer dan van Maart tot Juni te Arolsen is geweest, dan wordt
het duidelijk dat hij met zijn tijd gewoekerd heeft. Het Duitsch van Muller's
inleidenden tekst is zuiver, maar wat houterig. Hij had die taal gekozen, gelijk hij in
de voorrede zegt, omdat hij dit boek niet enkel schrijven wilde voor het Nederlandsche
publiek, en geen enkele aanleiding zag om zijn onderwerp, dat het meest
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de Duitsche geschiedenis raakte, niet in het Duitsch te behandelen.
Van Juni 1871 tot Januari 1874 heeft Muller bij zijn ouders te Haarlem gewoond,
in afwachting of hij ergens een betrekking vinden kon buiten het onderwijs. Hij had
er in 1871 ernstig over gedacht, zich in Duitschland te habiliteeren als privaat-docent,
‘maar hij was kind en zijn ouders woonden te Haarlem!’1 Hij had niet, in zoo
belangrijke jaren als die om en bij 1870, zoo lang in Duitschland verkeerd en er
zooveel kennissen gemaakt zonder levendig getroffen te worden door het historische
oogenblik dat hij er mede beleefde. Reeds het jaar '66 had grooten indruk op Muller
gemaakt; hij had toen op de Debating, onder Buys, stellingen verdedigd over de
noodzakelijkheid van het toepassen der nationaliteitentheorie op de Europeesche
statenmaatschappij. ‘Ik zou ze thans niet graag meer onderschrijven,’ meende hij er
van in 19011. Sedert had hij veel over de nationaliteitentheorie nagedacht, en vlak
voor de tweede Duitsche reis, in November 1870, schreef hij een stuk over De
Eenheidsbeweging in Italië en Duitschland voor den Tijdspiegel. Mij komt dit stuk,
en eenige dergelijke die ik aanstonds noemen zal, in hooge mate opmerkelijk voor.
Het bewijst vooreerst welk een solide kennis Muller toen reeds van de algemeene
geschiedenis van Europa bezat, een kennis die geen onderwijs hem kan hebben
bijgebracht, maar die hij zich geheel zelf had verworven, en die hij voortdurend
gekweekt en vermeerderd heeft. Bij niemand zoozeer als bij hem, Fruin zeer zeker
niet uitgezonderd, vormden de kennis der vaderlandsche en die der algemeene
geschiedenis één geheel. Dit komt steeds uit
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in al wat wij over vaderlandsche geschiedenis van zijn hand bezitten; maar ook
onmiddellijk over onderwerpen buiten de Nederlandsche geschiedenis heeft Muller
opmerkelijke dingen geschreven. De fijnheid van zijn historischen zin, de
onbevangenheid van zijn blik, de grondige bekendheid met het feitenverloop wekken
bewondering. Het meest wel de fijnheid van zin: hij had een hoogst opmerkelijk
vermogen den toon en de kleur van voorbijgegane dingen in zich op te nemen; in
het navoelen der relatieve waarde van historische verschijnselen, zoowel in hun
betrekkingen onderling als in die tot het heden, was hij een groot meester. Hij
zondigde zeer weinig, gelijk wij allen maar al te gemakkelijk en al te dikwijls doen,
tegen de wetten van het historische perspectief. Het is mij steeds weder een genot
en een leering, Muller over onderwerpen uit de algemeene geschiedenis te lezen. Ik
vraag mij dan af, of hier juist voor kleine volken niet een roeping ligt, die wij al te
zeer verwaarloozen. Wij hebben de kennis der algemeene geschiedenis broodnoodig
om vaderlandsche nachtpitten niet voor zonnestelsels te gaan houden; maar omgekeerd
kunnen wij in sommige zaken doordringen met een nuchterheid, die aan leden van
machtiger volksgemeenschappen moeilijk valt. Ik geloof dat het een verblijdend
teeken zou zijn van gezondheid en levenskracht onzer historische studiën, indien van
tijd tot tijd eens blijken mocht dat een onzer zich met geluk op de beoefening van
eenig onderdeel der algemeene geschiedenis had toegelegd.
Nog is het verwonderlijk (of eigenlijk niet), hoeveel gelukkiger Muller's vorm
wordt, als hij over een onderwerp uit de algemeene geschiedenis, of ook over de
vaderlandsche geschiedenis, in het groot schrijft. Deze geest, hoe opmerkzaam ook
in het bestudeeren en zorg-
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vuldig in het teruggeven der bizonderheden, klom toch gaarne tot de hoogten op
vanwaar het bizondere zich bezien laat als deel van een algemeener verband. De
uitdrukking, die ook nu nog beneden den graad van deugdelijkheid zijner overige
gaven blijft, is aanmerkelijk vrijer en zuiverder dan wanneer Muller aan de détails
moet blijven hangen, zooals in een rapport over den inhoud van archivalia te Weenen,
of in een artikel over Foppe van Aitzema. Hij heeft veel meer gedachte dan stijl; van
iets ondankbaars weet hij niet veel te maken. Heel anders dan Fruin, die vol stijl is,
maar als hij tot tot het algemeene zal opklimmen, u wel eens in den steek laat. Bij
Fruin komen zeer mooie stukken taal voor, maar ook nog al eenige gemeenplaatsen.
Muller's taal is doorloopend veel minder, maar gemeenplaatsen ken ik bij hem niet.
Eindelijk is Muller's Eenheidsbeweging een merkwaardig getuigenis voor zijn
zelfstandigheid van geest. Zoo bedaard, zonder eenigen voet te geven aan het
voorthollend alarmisme, over Duitschlands herleving te spreken was den minsten
Nederlanders in November 1870 gegeven. De blik is volmaakt onbeneveld, het hoofd
geheel koel.
Op een naar het mij voorkomt iets minder goed geslaagd stuk over Het oude en
het nieuwe Duitsche Rijk (Juli 1871), volgden weldra nog twee opmerkelijke essay's:
Het nieuwe Duitschland in zijn wording, en: Frankrijks buitenlandsche politiek sedert
Hendrik IV (beide van December 1871). De grondige bekendheid van den schrijver
met de Fransche en Duitsche geschiedenis en zijn fijn gevoel voor historische
proportiën maken deze stukken, vooral het eerstgenoemde, nog thans tot een
aangename lectuur. Invloed van Treitschke, die dezelfde zaken, op breeder schaal,
tusschen 1866 en '70 behan-
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deld had, is niet te miskennen, maar nageschreven is het in de verte niet. Met zooveel
kennis en onbevangenheid als Muller heeft toen voor zoover mij bekend is geworden
geen ander Nederlander over het nieuwe Duitschland geschreven. En hoe goed gaat
het hem ditmaal af: de krachtige overtuiging schept ook Muller een stijl:
‘De beweging in Duitschland is, welke kleur zij ook in de bizondere staten moge
aannemen, ten allen tijde een nationale geweest. Zelfs in 1848, toen zij een
revolutionair karakter had, toen democratische invloeden er zich op deden gevoelen,
zelfs toen verdrong ten slotte het nationale element alle andere, en de revolutie
mislukte in de eerste plaats, omdat slechts een partij, die niets kon geven dan haar
woorden, die niets kon doen, er de draagster van was. Die les heeft zich het Duitsche
volk ingeprent, en, wanneer het tot een conflict mocht komen, dan zal het zonder
twijfel in massa de regeering, die nationaal is, steunen tegen elken aanval van liberale
zijde, zoowel als van clericale of reactionaire. Want zoo alleen zal het meenen te
kunnen redden, waar het vijftig jaren te vergeefs naar heeft gestreefd, waar zijn geheel
verleden op wees. Zulk een kleinood als een herwonnen politieke eenheid moet een
volk, dat nog levenskrachten bezit, boven alles waard zijn. Amerika heeft het
voorbeeld gegeven wat een natie niet al kan opofferen om haar eenheid niet verloren
te laten gaan.
Er zullen zonder twijfel in Nederland vele liberalen zijn, die hiermede niet
instemmen; velen, die hiermede juist zullen bewezen achten wat zij hebben
verkondigd, dat de op deze wijze verkregen Duitsche eenheid een gevaar voor de
vrijheid is; velen ook die zullen instemmen met de verklaring van Gervinus in de
voorrede zijner Deutsche Dichtung, dat het Duitsche volk hierdoor breekt met
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zijn bestemming, dat het kennelijk bestemd was om als cultuurvolk de wereld te
verlichten en niet om zelf iets als staatkundige eenheid te vermogen; die met Caro1
den tijd, toen Schiller en Goethe schreven maar tevens Thugut en Haugwitz regeerden,
ver zullen verkiezen boven den tijd, nu Bismarck regeert en Sybel en Droysen
aanvoerders zijn in de Duitsche wetenschap. Aan deze allen slechts een paar vragen.
Is het van een natie te vergen, dat zij ten gerieve van andere natiën verklaart onmondig
te willen blijven? Is het niet een buitensporig egoïsme, tot een volk te zeggen: Blijf
liever zwak en verdeeld, laat u vertrappen door binnenlandsche tyrannen en door
alle staten van het buitenland, wees politisch de risée publique van Europa, bemoei
u alleen met philosophie en poëzie en abstracte wetenschap, opdat ik van u leere,
opdat ik practisch nut daarvan hebbe? Is het niet evenzeer een verregaand egoïsme,
tot een natie te zeggen: Richt uwe beweging niet zoo of zoo in, want dat strookt niet
met de liberale beginselen, die ik voorsta; sloof u af met het bevechten van uw
regeeringen, protesteer zooveel gij wilt tegen geweld en rechtsverkrachting, maar
waag het niet een compromis aan te gaan in het belang der natie, want dan zijt gij
niet meer liberaal. En is het dan niet nog een veel erger egoïsme, ja een
belachelijkheid, wanneer men verkondigt: Gij Duitschers moogt niet één zijn, want
door uwe eenheid voel ik mij bedreigd; gij moet,

1

Caro had in de Revue des Deux Mondes van November 1871 een stuk geschreven: ‘Les deux
Allemagnes.’ Hij stelt daarin het voor hem ideale Duitschland der ‘l i e d e r ’, ‘avant l'ère
des canons Krupp’, tegenover het Duitschland waarmede Frankrijk in 1870 kennis gemaakt
heeft, en dat treuren mag over ‘les Gretchen disparues.’ Het was dit stuk van Caro dat Muller
aanleiding gaf tot het zijne, 't welk dus u n o i m p e t u geschreven moet zijn.
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gij behoort zwak en verdeeld te zijn, want op uwe zwakheid alleen rust het Europeesch
evenwicht, waardoor ik in staat ben gesteld vrijheid te genieten?
Helaas, dergelijke meeningen, die wij maar niet verder zullen qualificeeren,
verneemt men van dag tot dag, ook in Nederland. Moge het eens anders worden en
de Duitsche eenheid, ook al is zij niet tot stand gekomen volgens een doctrinair
partijprogramma, worden erkend als een der gewichtigste en weldadigste feiten van
de negentiende eeuw.’
Het zal eenige maanden vroeger geweest zijn, dat Muller ook een zeer goed stukje
schreef over De Plaats van de Republiek der Vereenigde Nederlanden in Europa1.
Dit is de eerste maal dat hij schreef over de vaderlandsche geschiedenis in het groot.
Alle goede eigenschappen die ik noemde komen duidelijk in het kleine stukje uit:
de onbevangenheid van blik, de fijne historische tastzin, de grondige kennis der
détails die op den bodem ligt.
Het een en ander had op Muller de aandacht gevestigd. Nog meer deed dit het
boek, waarmede hij in April 1872 voor den dag kwam: De Staat der Vereenigde
Nederlanden in de jaren zijner wording (1572-1594). Toen hij van de tweede Duitsche
reis terug was, had de firma Bohn te Haarlem hem om een Aprilboek gevraagd; in
ruim een half jaar tijd was het boek geconcipieerd, geschreven en gedrukt2. Gaat men
na dat in denzelfden tijd de groote opstellen over het nieuwe Duitschland in zijn
wording en over Frankrijks buitenlandsche politiek ontstonden, dan ziet men dat
Muller te Haarlem waarlijk niet stilgezeten heeft. Ja er blijkt nog meer uit: dat hij
sinds

1
2

Het stuk zelf is niet gedagteekend. Het verscheen in de November-aflevering van ‘Onze
Eeuw’ (1871).
De voorrede is gedagtoekend Maart 1872.
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jaren onverpoosd aan het studeeren was geweest; anders had hij zijn Staat zoo vlot
niet kunnen schrijven. Het is het eenige boek van de gansche Aprilfeestliteratuur van
1872, dat is blijven leven en het tot een tweeden druk gebracht heeft1. In de wijze
waarop hij gelegenheidsboeken schrijft, toont de man wie hij is. Hoe scherp heeft
Muller gezien wat, na al hetgeen over den opstand tegen Spanje reeds geschreven
was, nog te doen bleef: ‘De strijd met Spanje wordt door mij slechts behandeld in
zoover die onmiddellijk in verband staat met de oprichting van het merkwaardige
staatsgebouw, dat twee honderd jaren lang het Nederlandsche volk geherbergd heeft....
Ik beschrijf hier de wording der Nederlandsche Republiek, niet de geschiedenis der
zeventien Nederlandsche gewesten tijdens den opstand tegen Spanje.’ Deze taak is
bij de uitvoering scherp in het oog gehouden en goed vervuld. De kennis, bij de
bearbeiding van zijn proefschrift opgedaan, kwam Muller voor twee van de
hoofdstukken van zijn nieuwe boek goed te pas maar hoeveel is hij in vijf jaren
vooruitgegaan in de kunst van groepeering en uitdrukking! Tot de fraaiste gedeelten
van het wezenlijk fraaie boek behoort wel het portret van Willem van Oranje2. Zoo
iets koels en fijns

1

2

Rekent men de April-literatuur ruim, dan valt hier natuurlijk ook de herdruk van Fruin's
tijdgeschriften van 1873 en 1874 (Beleg en Ontzet van Leiden) in de verzameluitgave zijner
artikelen te vermelden.
Bl. 63-70 van den druk van 1878. - De autobigrafie zegt van den Staat: ‘Muller is altijd zeer
tevreden over dat boek geweest; er staat veel in wat toen nieuw was en het was beter van
vorm dan zijn meeste geschriften. Dat dankte hij aan zijn vader, die het handschrift voor hem
doorzag, want die was een wel wat plechtig maar toch werkelijk uitmuntend stilist.’ Zonder
de verdiensten van den heer Muller Sr. ten opzichte van den stijl van zijn zoon te willen
miskennen, komt het ons toch voor dat Muller's eigen grootere rijpheid, en de omstandigheid
dat hij schreef over geschiedenis is het groot, toch ook veel aandeel aan de verbetering zullen
hebben gehad.
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geschreven te hebben in het toostjaar 1872 reken ik voor een man geen geringen
eeretitel.
Na den Staat voltooide Muller in het jaar 1872 niet veel meer, dan het vroeger
genoemde artikel Spanje en de partijen in Nederland in 1650; ook werkte hij aan
zijn Waldeck, waarvan het eerste deel in 1873 verscheen. Verder staat het jaar 1873
in andere teekenen: een vrijage en een betrekking. In Januari 1874 huwde Muller
mejuffrouw Dorothea Petronella Bohn, dochter van den in 1872 overleden uitgever
P.F. Bohn en van Dorothea Petronella Beets, de schrijfster van ‘Onze Buurt’. Kort
te voren was hij tot ‘tijdelijk ambtenaar’ aan het Rijksarchief in den Haag benoemd.
‘Het Rijksarchief was toen nog zeer ouderwetsch; ieder ambtenaar deed zoowat
wat zijn hand vond te doen. Muller ordende eerst de archieven van Rijnsburg en
Leeuwenhorst, en ging toen zijn meesten tijd besteden aan de voorbereiding van de
voortzetting van het Oorkondenboek van Holland en Zeeland. De in 1882 uitgekomen,
door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen bekostigde Regesta Hannonensia
zijn de vrucht van zijn werk. Ook aan de regeling der archieven van Holland besteedde
hij veel tijd; hij haalde de heele loketkast Holland uiteen, om de papieren van
Oldenbarnevelt tot een geheel te maken, in de serie der raadpensionarisarchieven.
Toen dacht men daarmede een goed werk te doen. Hij werkte veel met Hingman
samen; van den Bergh die eerst tegen zijn benoeming was geweest (omdat daar van
uit Leiden op was aangedrongen?) was altijd heel vriendelijk met hem; ook de Jonge,
die in 1877 het archief verliet. Met Leupe kwam hij veel in aanraking: ook met zijn
vóór hem benoemden concurrent
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Persijn....1.’ Het middel, om tegen den bescheiden, werkzamen jongen man, die
niemand een stroobreed in den weg legde, niet ‘vriendelijk’ te zijn! Muller noemt
de vier jaar zijner werkzaamheid aan het Rijksarchief ‘over het geheel zeer nuttig
voor zijn vorming.’ Dit zal dan voornamelijk aan hem zelf gelegen hebben; de leiding
van van den Bergh was voorzeker niet krachtig. Muller is te kort aan het archief
geweest, en, de slappe directie van het werk in aanmerking genomen, onder te
ongunstige omstandigheden, om aan de voortzetting van het Oorkondenboek veel te
hebben kunnen doen. Wàt hij gedaan heeft, wordt door bevoegde beoordeelaars als
een bruikbare basis tot een eventueele voortzetting van het werk over den
Henegouwschen tijd beschouwd. De regeling der archieven van Rijnsburg en
Leeuwenhorst is, naar het oordeel van een zoo grondig kenner van het
middeleeuwsche Holland als de tegenwoordige Rijksarchivaris, een zeer degelijk
stuk werk geweest; die van de uit de voormalige loketkas Holland gevormde
Raadpensionarisarchieven is het eveneens, al is het volgens de tegenwoordig zooveel
scherper dan vroeger geformuleerde beginselen van archiefbeheer niet twijfelachtig,
dat men de loketkas niet uit elkander had behooren te halen.
In den Haagschen tijd heeft Muller niet zeer veel geschreven: een enkel opstel in
de Gids naar aanleiding van Grossmann's studie over de Amsterdamsche beurs in
1672; iets over Waldeck in de ‘Bijdragen;’ voorts begon hij in dezen tijd zijn
medewerking aan de Allgemeine Deutsche Biographie, waarvoor hij, tot het werk
gereed was, alle artikelen over Noord-Nederlanders heeft

1

Autobiografie.
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geleverd, die op staatkundig gebied eenigen naam hebben gemaakt. Zijn artikelen
zijn zeker de minste niet van dit groote werk; die over de Oranjevorsten, over Koning
Willem I bijvoorbeeld, mogen ook wel door Nederlanders in gedachte worden
gehouden, zoo rijk en betrouwbaar van informatie zijn zij. Verder schreef hij voor
den uitgever Beyers een Unie-gedenkboek, dat hij reeds in 1878 liet verschijnen;
‘een boekje waar hij veel pleizier van had, daar het belette dat tal van onbekookte
gelegenheidsgeschriften over de Unie uitkwamen’1. Het boekje beleefde aanstond
een tweeden druk. Het is een uitbreiding van zijn hoofdstuk over de Unie uit den
Staat.
Intusschen werd, na de wet op het Hooger Onderwijs, te Groningen een nieuwe
leerstoel voor algemeene en vaderlandsche geschiedenis en politische aardrijkskunde
opgericht. Fruin noemde daarvoor Muller, ‘bij het bestaande gebrek aan historici,’
teekent deze laatste zedig aan. Het gebrek had minder kunnen wezen, zonder dat
Muller daarom ophield aanbevelenswaardig te zijn. In Maart 1878 hem aangeboden,
kwam de benoeming eerst in Augustus af. Den 8sten October deed Muller zijn intrede
met een rede over Het rechtmatig gebied des geschiedschrijvers. ‘Het gebied, dat
hij met niemand behoeft te deelen, is de staatsgeschiedenis. Maar hij mag die niet
beoefenen, zonder, met toepassing der resultaten van vele andere wetenschappen,
alle zijden van het leven der volken te bestudeeren. Hem is tot taak gesteld het verband
der verschijnselen op elk gebied van dat leven te ontdekken en aan te wijzen.’
Het verblijf van Muller te Groningen heeft niet heel veel sporen achtergelaten.
Dat is ook eigenlijk pas mogelijk,

1

Autobiografie.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

285
als een professor langer dan vijf jaar aan één universiteit blijft. En door bizondere
omstandigheden had Muller al zeer weinig toehoorders. Hecker gaf nog een algemeen
college over geschiedenis voor hen die het voor het propaedeutisch tijdelijk in de
plaats gestelde overgangsexamen moesten doen, en neerlandici waren er, zoo kort
na de nieuwe wet, nog haast geen aangekomen, in Muller's eerste jaar maar één, ‘die
hoopte dat er een doctoraal in de geschiedenis zou komen.’ Brave student; het is
goed dat gij er niet op gewacht hebt! Muller gaf dus het eerste jaar college voor één
toehoorder, allengs voor meer, maar men weet dat na het candidaats de studenten
aan den hoogleeraar in de geschiedenis ontsnappen, om eerst na twee of drie jaar,
als zijn geluk tenminste wil dat zij historici zijn gebleven, weder door hem te kunnen
worden opgevischt. Muller bleef niet lang genoeg, dan dat iemand onder hem is
gepromoveerd. Het zijn dus hoofdzakelijk zijn eigen leerjaren als professor, die hij
te Groningen heeft doorgemaakt. Hij heeft er achtereenvolgens gegeven: een college
in de vaderlandsche geschiedenis, beginnende met den tachtigjarigen oorlog; een
over de Fransche Revolutie tot 1795; een over vaderlandsche en een over algemeene
geschiedenis in de middeleeuwen; een over de uitbreiding der Europeesche volken
buiten Europa (handel en koloniën); daarnaast het college politische aardrijkskunde,
waarvan hij echter historische aardrijkskunde placht te maken. Wat zal een historicus
ook anders met de aardrijkskunde doen? Wij hebben hier weer een van de
zonderlingheden van de wet van 1876, die in stede van te zorgen dat de aardrijkskunde
minstens aan één universiteit tot haar volle recht kome, ze aan alle doet onderwijzen,
maar hoe!
Bizondere aandacht op het lijstje verdient de ‘geschie-
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denis der uitbreiding van de Europeesche volken buiten Europa (handel en koloniën).’
Hoe kwam hij aan dit in het toenmalig academisch wereldje nieuw idee? Invloed
van J.K.J. de Jonge misschien? Maar ik heb reden om te veronderstellen dat de
omgang met de Jonge, hoewel ‘vriendelijk’, toch niet zeer intiem geweest is. Dit is
zeker dat Muller in dezen tijd zich veel met het wereldverkeer en zijn geschiedenis
is gaan bezighouden, een onderwerp, waarover hij zich gaandeweg een aan het
verbazingwekkende grenzende kennis verwierf, die bij gelegenheid uitkwam, en die
in den tijd dat ik het bezocht, aan zijn college ‘politische aardrijkskunde’ een voor
mij zeer groote bekoring gaf. Het college zelf over handel en koloniën is te Leiden
niet voortgezet.
Groningen is een levendige stad, en de professoren plegen er hunne neuzen nogal
eens buiten de academiedeur te steken. Muller niet: het openbare leven heeft voor
dezen stillen werker nimmer aantrekkelijks gehad. Ook echter bloeit te Groningen
de vriendschappelijke omgang onder collega's. Hiervoor was Muller de man; in het
openbaar de aanvankelijke schuchterheid nooit afgelegd hebbende, was hij in de
binnenkamer een allerbeminnelijkst prater geworden, en hij was zulk een goed man
dat hij zich vanzelf vrienden won waar hij kwam. Muller placht dan ook zijn
Groningsche jaren zeer gelukkig te noemen. Ook in zijn huisgezin was hij, nu als
later, een gelukkig en zeer beminnelijk man.
Aan werken vallen in den Groningschen tijd de Regesta Hannonensia, het tweede
deel van zijn Waldeck, en twee Gidsartikelen De Veldtocht van Willem III in 1676
en De Slag bij St. Denis en de Vrede van Nijmegen (naar aanleiding van den strijd
tusschen Fruin en Knoop), waarvoor hij hoofdzakelijk putten kon uit aanteeke-
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ningen, vroeger te Arolsen gemaakt. Het tweede artikel is belangwekkend omdat
het, nà Fruin en nà Knoop, eenigermate het laatste woord sprak. Het stelt Muller's
grondige kennis en uitstekend historisch inzicht niet kwalijk in het licht, dat hij
nieuws te zeggen vond over een zaak waarover Fruin pas tweemaal had geschreven.
Nog begon in dezen tijd de medewerking aan Sybel's Historische Zeitschrift, waarin
Muller jaren lang de nieuwverschenen Nederlandsche historische werken heeft
aangekondigd. Geen enkele van die aankondigingen is volstrekt onbelangrijk (hetgeen
wat zeggen wil, als men nagaat in welke stemming men dikwijls door de noodzaak
om een boek aan te kondigen gebracht wordt): Muller schrijft nimmer of hij moet
wat te zeggen hebben; - en er zijn er onder waarvan het jammer is dat zij de
Nederlandsche historici niet vaker onder de oogen komen, zooveel van zijn eigen
kennis steekt er in (ik noem b.v. de aankondiging van Naber's Calvinist of
Libertijnsch)1.
In 1883 stierf Dozy, en bedankte Jorissen voor diens opvolging, waarop Muller
benoemd werd. Liever misschien was hij nog wat te Groningen gebleven, maar het
prestige van Leiden liet geen bedanken toe, en hij wilde het ook niet laten ‘om zijn
familie en die van zijn vrouw’ die hij nu zooveel naderkwam2. Dit is ook een trek;
het familiegevoel was bij den in dit opzicht ouderwetschen Nederlander zeer sterk.
Den 19den Decem-

1

2

Bij den volzin: ‘Die Nation hatte sich selbst befreit’ in zijn aankondiging van Tellegen's
Wedergeboorte, zeide de redactie in een noot, dat de Pruisen in 1813 Holland bevrijd hadden.
Muller antwoordde met een stukje: Hollands Befreiung im Jahre 1813, dat merkwaardig is,
ook om het wederantwoord dat het uitlokte, en dat doet zien hoe moeilijk het geleerden van
verschillende nationaliteit valt sommige door beiden als juist erkende feiten in hetzelfde licht
te bezien (Hist. Zeitschrift 55, 559).
Autobiografie.
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ber werd de inaugureele rede gehouden over Wereldverkeer en Wereldgeschiedenis,
een rustige, wel geëquilibreerde verhandeling over een onderwerp waarin de spreker
zich thuis voelt. ‘Aan mijn lippen zult gij nimmer kunnen hangen’, voegt hij aan het
eind de studenten toe, ‘maar met U arbeiden wil ik gaarne.’
Het onderwerp der oratie was gekozen met het oog op de beide vakken die Muller
te Leiden bij uitsluiting zou hebben te onderwijzen: algemeene geschiedenis en
politische aardrijkskunde. Hij kreeg nu een veel grooter aantal toehoorders dan te
Groningen, maar gepromoveerd werd er onder hem weinig: de promovendi kozen
vanzelf eerder een onderwerp uit de vaderlandsche geschiedenis, en bovendien, de
hoogleeraar in dat vak was Fruin. Ook Muller bleef voor zichzelf de vaderlandsche
geschiedenis als hoofdvak beoefenen: er scheen immers alle kans, dat bij Fruin's
aftreden het onderwijs ook daarin aan hem zou worden opgedragen. Fruin zelf liet
zich, kort na zijn vijf-en-twintigjarig jubilé in 1885, in dien geest uit1; hij verzocht
hem zelfs zijn studie er op in te richten. Men wenschte (ook Fruin wenschte) voor
Leiden een hoogleeraar in de oude geschiedenis en archaeologie, en het vervallen
van den afzonderlijken leerstoel voor vaderlandsche geschiedenis zou de oprichting
van den nieuwen leerstoel mogelijk maken. In overleg met het bestuur van het
Historisch Genootschap te Utrecht vormde Muller dan ook het plan tot twee groote
ondernemingen ten bate der vaderlandsche geschiedenis: 1o. om te zamen met den
archivaris van Ieperen, I.L.A. Diegerick, bescheiden betreffende de betrekkingen
tusschen Anjou en de Nederlanden uit te geven; 2o. om een vervolg en

1

Autobiografie.
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aanvulling te geven van Bondam's bekende Verzameling van onuitgegeven stukken,
1576-1578. Voor deze aanvulling maakte hij uitgebreide toebereidselen, maar allerlei
redenen hebben de uitvoering belet. De Documents concernant les relations entre
le duc d'Anjou et les Pays-Bas evenwel zijn in vijf deelen, van 1889 tot 1899,
verschenen; in plaats van den vóór de verschijning van het eerste deel overleden
Ieperschen archivaris, werd diens zoon Alphons Diegerick de medewerker. De
inleiding is door Muller alleen geschreven. Muller heeft voor deze uitgave, die de
geschiedenis van Noord-Nederland, van België en van Frankrijk gelijkelijk
interesseert, veel dank ingeoogst. Zij heeft hem zeer veel arbeid gekost; meer dan er
oppervlakkig aan te zien is.
Intusschen had Fruin afgezien van het plan, het afzonderlijk professoraat in de
vaderlandsche geschiedenis bij zijn aftreden te doen te niet gaan. Hij begon Blok tot
zijn opvolger te wenschen. De faculteit was daar niet voor. Niet omdat men den
nieuwen Groninger hoogleeraar niet gaarne naar Leiden zag komen, maar omdat
men het dringend noodig achtte dat Leiden eindelijk zijn leerstoel in de oude
geschiedenis en archaeologie verkreeg, waartoe de candidaat sinds lang was
aangewezen (Dr. Holwerda van het Leidsche gymnasium, die later ook benoemd is).
Men vreesde dat de regeering de vermeerdering van het aantal historische professoren
te Leiden in geen geval zou toestaan; en dat Leiden, de stad waar het Museum van
Oudheden gevestigd was, recht had op een leerstoel in de achaeologie, was buiten
kijf. De wet van 1876 schreef voor, dat aan minstens één universiteit dit vak moest
worden onderwezen; het was in 1894 voor de oprichting van den leerstoel waarlijk
niet te vroeg. De faculteit meende dus, dat nu men in Muller een hoogleeraar bij
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de hand had die zich onafgebroken met de vaderlandsche geschiedenis was blijven
bezighouden en van wien niemand beweren kon dat hij niet ten volle berekend was
in dit vak onderricht te geven, deze ook gevoeglijk met de overneming van Fruin's
onderwijs kon worden belast, om ruimte te maken voor den gewenschten nieuwen
professor. De geheele faculteit op Fruin na was hierin eenstemmig; Muller dus
inbegrepen, die ongaarne Bloks komst verhinderde want hij was met dezen bevriend,
maar, door Fruin zelf indertijd als diens opvolger toegesproken, zijn geheele studie
op de vervulling dier toezegging had ingericht. Fruin's gezag overwoog echter bij
curatorium en regeering, en de Groninger hoogleeraar werd tot zijn opvolger benoemd.
Twee jaar later werd (dank zij Fruin's invloed bij het curatorium) ook de leerstoel in
de archaeologie opgericht; een resultaat waarop de faculteit in 1894 niet had durven
hopen.
Hoe over het verschil van 1894 te oordeelen? Ik heb van meer dan één zijde dat
Muller na 1885 in de stellige meening heeft moeten verkeeren, Fruins opvolger te
zullen worden; trouwens de autobiografische aanteekening van Muller zegt met
zooveel woorden, dat Fruin zelf toen dit plan gevormd had, een omstandigheid die,
Muller's volstrekte waarheidsliefde in aanmerking genomen, voor mij alleen reeds
afdoend bewijs is dat het inderdaad zoo is geweest. Fruin loopt dunkt mij bij deze
geschiedenis niet vrij van verwijt: dat zijn zienswijs veranderd was, heeft Muller van
derden moeten vernemen. Maar voor die verandering zelf pleitten mijns inziens
gewichtige gronden. Zonder twijfel was Muller in 1894 veel beter in staat, te Leiden
de vaderlandsche geschiedenis te onderwijzen, dan in 1878 te Groningen. Was dit
echter reden genoeg om op te geven, wat men in 1860 verworven had: den
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afzonderlijken leerstoel voor vaderlandsche historie? Deze zou, eenmaal prijsgegeven,
misschien niet zoo spoedig weder verkregen zijn; en in het algemeen is het toch zeker
als een gewichtig voordeel te beschouwen, dat minstens aan één universiteit de
hoogleeraar de gelegenheid vindt, zich onverdeeld hetzij aan de vaderlandsche, hetzij
aan de algemeene geschiedenis te wijden. Het belang eener zelfstandige
wetenschappelijke behandeling der algemeene geschiedenis hier te lande - waarlijk
geen geringe zaak - is ten nauwste aan deze splitsing verbonden. Het gansche
denkbeeld, den leerstoel in de archaeologie, waarop men het volste recht had, te
koopen voor een zoo gewichtige opoffering, lijkt mij buitengemeen ongelukkig; de
uitkomst heeft bewezen, dat geen opoffering noodig was. In hoeverre Fruin in '94
reeds zekerheid heeft gehad, dat de leerstoel in de archaeologie toch spoedig zou
worden opgericht, is mij niet bekend; dat het evenwel goede politiek was, het behoud
van wat men had (en van wat in 1860 en daarna steeds als een groote aanwinst was
beschouwd), als vanzelfsprekend voor te stellen, en bovendien te vragen waarop men
uit anderen hoofde recht had, schijnt mij niet twijfelachtig. Ik maak hier melding
van de zaak, omdat zij Muller groot verdriet heeft gedaan, en omdat de wijze waarop
hij dit verdriet gedragen heeft zoo onberispelijk was, tegenover Fruin, tegenover zijn
nieuwen ambtgenoot, tegenover ieder. De omstandigheden deden een beroep op de
edelste zijden van zijn voortreffelijk karakter, en hij leende aan dien roep gehoor
zonder een enkel oogenblik van zwakheid.
Het is dunkt mij mogelijk, dat Fruin, bij zijn groote ingenomenheid voor zijn
oudsten leerling, het omstreeks 1885 als vanzelfsprekend beschouwd heeft dat deze
hem zou opvolgen. De professorabili in vaderlandsche geschie-
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denis waren toentertijd in aantal uiterst gering, en Muller was even zeker secundus
als Fruin primus was. De tertius (de leeftijdsschaal komt met die der toenmalige
vermaardheid overeen) had pas getoond niet naar Groningen te willen gaan om Muller
op te volgen; hij gaf zich aan het archiefwezen met hart en ziel, en het was niet te
denken dat hij later nog eens van levenskeus veranderen zou. De quartus, een
werkkracht van de eerste grootte, was pas (als Mullers opvolger te Groningen) in
een nieuwen post. Het was dus zoo vreemd niet, ja eerder natuurlijk, dat Fruin, toen
hij de zestig naderde en over zijn vervanging begon na te denken, zich geen ander
dan Muller als zijn opvolger voorstelde. In 1894 lag de zaak wezenlijk anders.
Professor Blok had sedert 1884 een zeer groote activiteit ontwikkeld, bijna uitsluitend
op het gebied der vaderlandsche geschiedenis; Muller had sedert '83 uitsluitend
algemeene geschiedenis gedoceerd, en was in dat vak door niemand goed te
vervangen. Wilde men dus de splitsing handhaven (waarvoor Fruin zich in '94 met
zijn ganschen persoon in de bres stelde), dan was het aangewezen te handelen zooals
hij heeft gedaan.
Hoe onverpoosd Muller zich sedert 1883 met de vaderlandsche geschiedenis was
blijven bezighouden, blijkt uit niets beter dan uit het boek, waarmede hij van dit vak
afscheid nam: Onze Gouden Eeuw. Daarvóór heeft Muller (van de Anjou-documenten
afgezien) te Leiden niet veel gepubliceerd: eenige kleinere bronnenuitgaven in de
Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, een aantal
boekbeoordeelingen in Spectator, Museum en Historische Zeitschrift; een fraai
Gidsartikel over Scharnhorst (naar aanleiding van het boek van Max Lehmann); een
stuk over Prins Willem I en Frankrijk in
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de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie (waarvan hij sedert 1889
lid was). Dit laatste stuk is een vrucht van Muller's studiën ten behoeve der
Anjou-uitgave, evenals de in 1893 begonnen en sedert gedurig vervolgde, eerst in
1904 voltooide Bijdragen tot de geschiedenis der scheiding van Noord- en
Zuid-Nederland in Nijhoff's Bijdragen; een zeer gerekte verhandeling, waar heel
veel wetenswaardigs in staat, maar die zeker naar den vorm tot de minst geslaagde
van Muller's geschriften behoort. Mij zijn uit de productie van het tijdvak 1883-1894
twee kleine stukken het liefst, van de soort waarin de jeugdige Muller zooveel goeds
geleverd had: een Gidsartikel Middeleeuwsch Nederland van 1885, en de bijdrage
Nederland en Zwitserland; een historische parallel in den Fruinbundel van 1894.
Ik zou er wat liefs om geven indien Muller het onderwerp van Middeleeuwsch
Nederland nog eens wat minder schetsmatig behandeld had: het is zoo uitermate
belangrijk en het is er een dat als vraagt om zijn juist gevoel voor historische
proportiën en verschieten. ‘Wanneer begint eigenlijk de geschiedenis van
[Noord]-Nederland? Die vraag heb ik mijzelven dikwijls gesteld, maar nog nooit er
een voldoend antwoord op gevonden.’ Vraag voor onze nationale geschiedenis van
fundamenteel belang, en waar dunkt mij niemand zooveel licht in heeft ontstoken
als Muller in dit eenvoudig en niet zeer groot Gidsartikel. Wat is Noord-Nederlands
kern, gelijk wij die kennen uit geschiedenis en heden? Holland. Wanneer beginnen
dus de oorsprongen der Noord-Nederlandsche geschiedenis? Zoodra er een Holland
bestaat dat de latere eigenaardigheden in kiem vertoont, en begint de in een wijden
boog om Holland heen gelegen gewesten met het aangezicht naar zich te trekken.
Dit is eerst geruimen tijd na het jaar 1000, maar reeds geruimen tijd vóór
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den opstand van 1572, het geval geweest. ‘Wanneer ik de vraag herhaal: wanneer
begint eigenlijk de geschiedenis van Nederland, in onzen zin, van Nederland is
tegenoverstelling met België dus? - dan kom ik tot de volgende slotsom: dàt Nederland
is eerst ontstaan na de Middeleeuwen, in de godsdienstig-staatkundige omwenteling,
die den Nederlandschen Oostenrijkschen staat vernietigde en aan de Republiek der
Vereenigde Nederlanden het aanzijn gaf. Het ontstond door de aansluiting der
gewesten die om de Zuiderzee lagen, bij Holland en Zeeland. Maar de oorsprong
daarvan ligt dieper, ligt in het eigenaardig ontstaan, in de wording en ontwikkeling
van Holland in de Middeleeuwen, in de nauwe verbinding daarvan met Zeeland en
West-Friesland. Daar lag al vóór het opkomen van den algemeenen
Oostenrijksch-Nederlandschen staat de kern van ons Nederland in bewaard. Willen
wij de geschiedenis van dat Nederland van den beginne af aan nagaan, ook tijdens
de Middeleeuwen bestudeeren, dan hebben wij te doen met de geschiedenis van
Holland en van Zeeland en West-Friesland. Evenals wij de geschiedenis van Pruisen
opzoeken in Brandenburg en niet in Pommeren of Oost-Pruisen of de Rijnlanden,
zoo hebben wij die van Nederland te zoeken in Holland en niet in Gelderland en
Friesland. Maar, evenals er eigenlijk van Pruisen slechts gesproken kan worden sedert
de dagen van den Grooten Keurvorst, zoo kan er van Nederland eerst sprake zijn
sedert de dagen van Willem van Oranje. Zoo had, dunkt mij, Wagenaar, ik geloof
onbewust, het rechte spoor ingeslagen, toen hij, terwijl hij de geschiedenis van
Nederland schreef, in de Middeleeuwen zich bovenal bezig hield met Holland ....
Alleen Holland en wat daarmede vereenigd is, is iets zelfstandigs, iets eigenaardigs,
is, mag
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ik wel zeggen, een organisch geheel, dat eene geschiedenis heeft, die meer is dan de
geschiedenis eener provincie. Zonder Holland is geen Nederland denkbaar; Holland
was en is de kern, het hart van Nederland.’
Het andere stuk, in den Fruin-bundel, mocht wel geheel uitgeschreven worden:
het is, geloof ik, Muller's meesterstuk. Zelden is, in acht-en-dertig bladzijden, een
zoo groote rijkdom aan historische gedachten nedergelegd; het doordringend begrip
der finesses niet slechts van de geschiedenis van het eigen, ook van die van het
vreemde land is bewonderenswaardig. Stond de stijl op de volle hoogte van den
inhoud, wij hadden hier met een van de kleinoodiën der geschiedschrijving te doen.
Wij komen tot de Gouden Eeuw, zeker het op het oogenblik in den wijdsten kring
bekende van Muller's boeken. Of het ook het best geslaagde is? De tekst is, als men
hem op zichzelf beschouwt, voortreffelijk, en alleen iemand van zoo rijpe kennis als
Muller kon hem geven. Toch schijnt mij het boek, als geheel, van een twijfelachtigen
smaak. Het heeft het uiterlijk van een salonboek; het wemelt van (gereproduceerde
oude) illustratiën. Ik houd veel van oude illustratiën - in oude boeken. In een tekst
van Muller schijnen zij mij niet op hun plaats. Een enkele reproductie kan in een
modern boek een welkom sieraad zijn: zoo vóór in een levensbeschrijving een portret
van den held. Hier echter mag worden gevraagd, welke helft van het ‘in woord en
beeld’ voor den uitgever de hoofdzaak is geweest. Men kan het verleden willen doen
herleven in het beeld - voortreffelijk. Men kan bij een reeks reproducties bijschriften
doen vervaardigen - uitmuntend. Maar uit bijschriften bestaat Muller's tekst niet: die
tekst is een doorloopend geschiedvertoog. Is dus dit de hoofdzaak? Dan moeten de
illustratiën ook
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aan den tekst ondergeschikt zijn. Zij zijn dit echter in het geheel niet, of op een zeer
lompe wijze: uit den tekst zijn zooveel woorden genomen als er bladzijden zijn, en
aan één woord ten naastenbij per bladzijde is een illustratie gehangen, zonder er
eenigszins rekening mee te houden of de aard der plaats illustratie vergt of toelaat.
Wat heb ik er aan, in een breed geschreven eerste hoofdstuk van een boek over de
Republiek in haar bloeitijd op de eerste bladzijde, onder de woorden: ‘In 1585 werden
Nederland en België geboren’, een plaatje ingeschoven te zien, waarop eenige ruiters
op een geopende poort toerennen, waarboven ‘Antwerpen’ staat? En was dit nog
maar het ergste! maar vijftigmaal is het verband eenvoudig zoek. Het ergert mij, de
lectuur eener beschouwing van Muller's hand over de contracten van correspondentie
te moeten afbreken, om te kijken naar een vervaarlijk gebom en gebulder,
voorstellende de verovering van Namen, waartoe ik genoodzaakt word onder het
voorwendsel, dat de afbeelding strekt om het hoofdstuk te illustreeren dat over Willem
III handelt, tot welk hoofdstuk immers mijne bladzijde behoort! Dit komt mij voor
wansmaak te zijn, goed voor een boek als Berner's Geschichte des Preussischen
Staates en dergelijk fabriekmatig geschrijf, maar niet voor het rijpste van Muller's
werken. In dit boek (het materieele boek, zooals mijn oogen het nu eenmaal moeten
lezen) overschreeuwt de uitgever den schrijver; ik hoor liever den laatste alleen.
Moesten wij niet beleven, dat van dit, Muller's hoofdboek, een loterij gemaakt werd;
ontvingen wij niet met ons exemplaar een kansbriefje op een notenhouten
salonameublement, en op een kapitaal schilderij van Willem Maris, voorstellende
koeien aan den plas? Hoe oneindig liever ware het ons geweest, als Muller een
uitgever in

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1905

297
zijn dienst had gesteld, in plaats van zich in dienst van een uitgever te begeven.
Ziet men alleen naar den tekst, dan blijkt dat Muller, de schrijver van den Staat
der Vereenigde Nederlanden in de jaren zijner wording, ook, doch op een breeder
voet, een Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar bloeitijd geschreven heeft.
De ondertitel luidt letterlijk zooals wij daar uitschrijven. Dit is de titel van het werk
van Muller; Onze Gouden Eeuw die der onderneming van de firma Sijthoff. De
onderneming is drie boekdeelen groot; Muller's werk is, onafhankelijk daarvan,
verdeeld in vier ‘boeken’. Het eerste heet: ‘De Republiek in de jaren harer opkomst,
1588-1648’; het geeft, in twee hoofdstukken, een overzicht der staatkundige
geschiedenis tot den vrede van Munster, vervolgens in twee hoofdstukken een
overzicht van de ontwikkeling der generaliteits- en provinciale staatsinstellingen, in
één hoofdstuk die van land- en zeemacht, in een ander die der kerkelijke zaken, in
een volgend die van handel, nijverheid en zeevaart, in een laatste die van de koloniale
heerschappij, alles tot 1648. Een tweede boek leidt ons, in vijf hoofdstukken, ‘de
Nederlandsche gewesten in 1648’ rond: wij bezoeken stad na stad, kwartier na
kwartier, en worden ingewijd in de bizonderheden van het gewestelijk en plaatselijk
leven. Het derde boek heet ‘De Tijd van Macht’; het geeft, in drie hoofdstukken (tijd
van Johan de Witt, vuurproef van 1672, tijd van Willem III), een overzicht der
staatkundige geschiedenis van 1648 tot 1713, vervolgens in één hoofdstuk de
veranderingen in den ‘tijd van macht’ voorgevallen in de staatsinrichting, de kerkelijke
toestanden, de land- en zeemacht, en in een laatste hoofdstuk de veranderingen, die
in denzelfden tijd handel en koloniale heerschappij hebben onder-
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gaan. Het vierde en laatste boek eindelijk is zuiver kultuurhistorisch: ‘De
Nederlandsche maatschappij in de gouden eeuw.’ Het wijdt twee hoofdstukken aan
het maatschappelijk leven en de onderdeelen der maatschappij, een aan wetenschap
en onderwijs, een aan de letterkunde, een aan de kunst.
Het geheel is ongetwijfeld als Muller's hoofdwerk te beschouwen, en als zoodanig,
maar ook om zichzelf van hooge waarde. Moge het eens als het simpel, onopgesmukt
boek dat het in waarheid is, worden herdrukt, opdat het behalve in den salon waar
het een eenigszins zonderling figuur maakt, ook in de huiskamer plaats vinde. Het
is geschreven voor een talrijk publiek, populair zonder de populariteit te bejagen,
overal in nauwkeurige kennis van het onderwerp gegrond, nergens geleerd en nergens
oppervlakkig. Onwillekeurig lokt het uit tot een vergelijking met het tweede deel
van Huet's Land van Rembrand. Het boek van Huet flikkert en flonkert, uit dat van
Muller straalt een gelijkmatig licht. Terwijl Huet met het persoonlijke pronkt, sluit
Muller zich gaarne op in het zakelijke. Huet's geest is evenzeer de meerdere als
Muller's kennis het is. Die beide vereenigd bezit, zal eenmaal de kroon dragen.
Ik zeide reeds, dat Muller's Republiek in haar Bloeitijd op een veel breederen voet
geschreven is dan zijn Staat in wording. Hield het geschrift van 1872 zich uitsluitend
met staatkundige gebeurtenissen bezig, thans heeft hij, naar den eisch der Groninger
intreerede, ‘alle zijden van het leven’ van het Nederlandsche volk in de zeventiende
eeuw bestudeerd; heeft hij getracht, ‘het verband der verschijnselen op elk gebied
van dat leven te ontdekken en aan te wijzen’. Ook in een ander opzicht bleef hij aan
de Groninger rede getrouw: de staatsgeschiedenis
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bleef bij hem altijd in het midden. Gaandeweg heeft Muller (wie heeft het niet in
zijn leeftijd?) voor de kracht der economische verschijnselen meer oog gekregen, en
deze dus ook meer in de geschiedkundige voorstelling betrokken, zooals uit zijn
Republiek, en vooral uit zijn Geschiedenis van onzen Tijd blijkt. Maar met de leus:
‘de geschiedenis sociale wetenschap’ stemde hij niet in, of liever hij gaf niet toe dat
de geschiedenis zooals hij die beoefende den naam sociaal niet zou verdienen, gelijk
hij dan ook in de algemeene vergadering van het Historisch Genootschap op 16 April
1895, na een programrede der ‘nieuwe richting’, de nuchtere opmerking plaatste, dat
hij ten opzichte der daarin aanbevolen geschiedbeoefening in het geval verkeerde
van Monsieur Jourdain, die altijd proza gesproken had zonder het zelf te weten. De
repliek, dat daarvan in zijn tot dien stond verschenen werken juist niet zeer veel
bleek, was niet onverdiend. Een jaar later eerst bracht De Republiek in haar Bloeitijd
het bewijs, hoeveel Muller van de ‘sociale geschiedenis’ af wist.
In een volgende ledenvergadering van het Historisch Genootschap (1897) heeft
Muller over de nieuwe strooming in de geschiedkundige studiën een paar verstandige
woorden gesproken1. ‘Tot 1870’, zeide hij, ‘waren het overal nationale en staatkundige
doeleinden, die werden nagejaagd, en de historiographie hield zich bovenal met het
staatkundig leven van volken en staten bezig. Sedert dat jaar echter, als die doeleinden
in Europa in zekeren zin als bereikt kunnen beschouwd worden door de vestiging
der Duitsche en Italiaansche eenheid en der Fransche

1

In de redevoering: De onderlinge verhouding van algemeene en speciale geschiedenis, en
beider beoefening hier te lande.
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republiek, treden overal de materieele maatschappelijke belangen op den voorgrond.
En evenzeer wordt van toen af vooral de economische geschiedenis bij voorkeur
beoefend. Voor de historiographie leidde dit tot diep ingrijpende veranderingen’: in
plaats van met handelingen, houdt zij zich met toestanden bezig; een betrekkelijk
nog jonge studie, die zich, op straffe van verwatering, vooreerst tot kleine
bizonderheden dient te beperken. ‘Wie in dergelijke speciale studie opgaat, vergeet
allicht, dat de onderwerpen, die hem boven al ter harte gaan, anderen slechts matig
belang inboezemen. Hij wil natuurlijk de vruchten van zijn arbeid niet laten verloren
gaan, hij wil niet volstaan met alleen de resultaten van dien arbeid mede te deelen,
en hij komt er daardoor toe geschriften samen te stellen, die maar aan zeer weinigen
belangrijk voorkomen. 't Gaat er mede als vroeger met de geschiedenis der
diplomatieke onderhandelingen. Ranke vooral had getoond hoe belangrijk de kennis
daarvan was. Maar nu voelden zijne leerlingen zich genoopt die onderhandelingen
als het belangrijkst deel der geschiedenis te beschouwen, en zij schreven en schrijven
er boeken over, die niet zijn door te worstelen. .... De vraag verdient wel overweging,
hoe te zorgen, dat de speciale geschiedenis niet het gevolg heeft, dat onze studie
uitsluitend in de diepte en niet ook in de breedte voortwerkt...’ Dit voorbehoedmiddel
kan alleen in de voortdurende beoefening en beschrijving der algemeene geschiedenis1
liggen. ‘Het schijnt wel mogelijk reeds nu een veel trouwer beeld te geven van het
verleden van ons land en volk, dan een menschengeslacht geleden. Wanneer de
algemeene

1

Algemeene hier niet gebruikt in tegenstelling tot vaderlandsche, maar tot speciale geschiedenis.
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geschiedschrijving, die niet uitsluitend op eigen bizonder onderzoek berust, daarmede
tevreden is, niet schroomt te bekennen dat zij geen volledig afgewerkt beeld kan
geven, dan kan zij zoowel aan de vakmannen, die bij de veelheid van stof onmogelijk
op elk deel van het gebied van hun vak geheel uit eigen oogen kunnen zien, als aan
dat deel van het volk dat eenig belang in het verleden stelt, reeds goede diensten
bewijzen. Mits zij zich niet inbeelde, dat zij, omdat zij wat meer dan vroeger gewoonte
was, spreekt over loonen en prijzen, over handel, landbouw en nijverheid, daarom
ook al kan spreken over de wetten, die de toestanden en verhoudingen op dat en
dergelijk gebied beheerschen, en over de eerste oorzaken der dingen; mits zij zich
bovenal niet inbeelde, dat zij thans voor het eerst goed vertellen kan hoe het eigenlijk
geweest is!’
In zijn autobiografie noemt Muller De Republiek in haar Bloeitijd ‘zijn afscheid van
de vaderlandsche geschiedenis’. In al te volstrekten zin mag dit niet worden opgevat:
na Fruin's dood werd hij mederedacteur der ‘Bijdragen’ en mede-uitgever van Fruin's
verspreide geschriften (bij de herdenking van den meester stelt hij zich, met zijn
Levensbericht voor Letterkunde, op de tweede plaats, die hij echter zeer waardiglijk
vult); - maar toch nam zijn studie voortaan een andere richting, of liever, breidde hij
die voortaan alleen naar den kant der algemeene geschiedenis uit. Na de crisis van
1894 heeft Muller zijn kennis der wereldgeschiedenis, die reeds zoo aanzienlijk was,
nog zeer uitgebreid door onverpoosde lectuur van de beste boeken die in het
buitenland verschenen. Hij ging te werk als bij de vaderlandsche geschiedenis: niets
kwam er uit
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zijn pen, of het steunde op gedegen kennis van het onderwerp. In 1900 hield hij in
Teyler's Stichting te Haarlem en daarna te Leiden een voordracht over De uitbreiding
der Europeesche beschaving over de aarde; een terugblik op de negentiende eeuw,
eenvoudig zooals een kenner als hij alleen zijn kon; het stuk behoort naar het mij
voorkomt tot het allerfijnste en allergrootste dat Muller heeft voortgebracht. De blik
omspant de geheele bewoonde wereld en is tegelijk met elk onderdeel vertrouwd.
Hoe vast hij stond bleek uit de beantwoording van eenige door de leden van
‘Letterkunde’ gemaakte bedenkingen; van dien avond is mij een diepe indruk
bijgebleven. Men moest hem aanvallen, om te voelen hoe sterk hij was: de voordracht
zelf, voor het publiek van Teyler berekend, was zoo eenvoudig, zoo zonder alle sier
en pronk geweest, dat men de kracht had kunnen voorbijzien die er achter schuilde.
Nam men dan, na de repliek gehoord te hebben, later de gedrukte voordracht ter
hand, dan begreep men eerst hoe weloverwogen elk woord daarin was geweest.
Het was een blijde verrassing, toen het bleek dat Muller's eeuw-rede de
voorbereiding tot een eeuw-boek was geweest. In 1903 voltooide hij het eerste deel
eener Geschiedenis van onzen Tijd sedert 1848. ‘De Europeesche wereld,’ zegt de
voorrede van het werk, ‘is sedert het midden der negentiende eeuw uit- en inwendig,
maatschappelijk en staatkundig, een geheel andere geworden, en haar betrekking tot
de overige werelddeelen is zoodanig gewijzigd, dat wij, Europeanen, kwalijk meer
zeggen kunnen, dat het oude werelddeel het heerschende, of zelfs in alle opzichten
de zetel der beschaving is gebleven .... Ik wensch hier een schets te geven van de
gebeurtenissen op staatkundig en maat-
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schappelijk, en wel bepaaldelijk oeconomisch gebied, welke tengevolge hebben
gehad dat de wereld zich uit een toestand, als in 1848 bestond, ontwikkeld heeft tot
dien, waarin zij thans verkeert.’
Deze schets had hij berekend op vijf boeken, waarvan het eerste deel er drie omvat.
Het eerste boek ‘geeft in groote trekken aan hoe de Europeesche toestanden zich in
de jaren tusschen 1815 en 1848 hebben ontwikkeld en hoe in dienzelfden tijd de
wording eener nieuwe wereld [Amerika] heeft plaats gehad;’ het tweede behandelt
de omwenteling van 1848 en de daarop gevolgde reactie tot 1852; het derde stelt het
oude Europa voor ‘in zijn laatste jaren, zooals het voortleefde in den tijd tusschen
het schijnbaar herstel der oude orde van zaken en het begin der groote veranderingen,
die haar aanvang namen in den oorlog van 1859,’ en daarnevens ‘het zich verspreiden
en vastzetten van den Europeeschen of liever Europeesch-Amerikaanschen invloed
in Azië en de verdere ontwikkeling der nieuwe wereld aan de overzijde van den
Oceaan, tot aan de uitbarsting van den grooten strijd, die een einde maakte aan het
oude Amerika.’ - Het vierde boek zou, blijkens de voorrede, loopen over 1859-1880,
‘den tijd, waarin hoofdzakelijk die veranderingen hebben plaats gehad op staatkundig
en maatschappelijk gebied, welke aan de wereld haar tegenwoordige uitwendige
gedaante hebben gegeven;’ terwijl het vijfde ‘de wording van het heden’ zou
beschrijven, ‘de ontwikkeling en verandering der wereld van 1880 tot op onzen tijd.’
Men bespeurt, dat de tijdperken, door ieder boek omvat, allengs grooter worden.
Goed gezien voorzeker: hoe dichter aan het heden, hoe schetsmatiger de behandeling
worden moet, wil zij niet aan enkele gemakkelijk te
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beheerschen onderdeelen een onevenredige plaats inruimen. Eerst een volgend
geslacht zal de gebeurtenissen van den allerjongsten tijd zoo gelijkmatig verlicht en
in zulke scherpe omtrekken kunnen zien, als wij die van 1848 of 1859.
Naar den eisch van Muller's program bevat het eerste boek naast een algemeen
overzicht en hoofdstukken over de (tot vier hoofdgroepen gebrachte) Europeesche
landen ook hoofdstukken over de Vereenigde Staten, Latijnsch Amerika, Azië en
Afrika, terwijl van de zeven hoofdstukken van het derde boek er drie op Europa, drie
op de wereld buiten Europa, en één voor het Britsche rijk, dus voor Europeesche en
buiten-Europeesche zaken evenzeer, komen. - Voor zoover de drie eerste boeken
betreft, is het in de voorrede opgenomen program goed volgehouden en in de
vereischte proportiën uitgewerkt. Een hooge lof, waar op zóóveel onderscheidens
viel te letten! Muller heeft zich deze stipte uitvoering van zijn programma mogelijk
gemaakt, door dat programma zelf zeer te beperken: hij vermijdt opzettelijk het
gansche gebied der ‘geestelijke stroomingen.’ - ‘Natuurlijk,’ zegt hij, ‘dat ik mij
bepaal tot die zijden der menschelijke ontwikkeling, waarover ik met eenig oordeel
meen te mogen spreken.’ Wij zijn aan deze zelfbeperking een boek verschuldigd,
dat is waarvoor het zich uitgeeft, en dat over de onderwerpen die het zegt te zullen
behandelen, inderdaad ook met vrucht door ieder zal worden geraadpleegd. Het bevat
voorraad van goede informatie, en die had het ons toegezegd. Het neemt echter deze
informatie niet zonder meer uit de geraadpleegde boeken over: alles is door Muller's
geest gegaan en daarin tot een geheel gegroeid van wonderbare klaarheid van begrip
en van edele evenredigheid der deelen. Ware ook hier de
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uitdrukkingswijze, in stede van enkel helder en eenvoudig, bovendien suggestief
geweest; - had Muller een sculpturale kracht bezeten van gelijken rang als zijn
verstandelijk inzicht, het boek zou een even schoone, als het thans een eervolle
toekomst zal tegemoet gaan.
Bij zijn overlijden heeft Muller van het vierde boek het gedeelte tot 1866 voltooid
achtergelaten, benevens eenigen voorarbeid voor de eerstvolgende jaren. Wij werden
echter niet lang geleden door het bericht verblijd, dat Mr. W.H. de Beaufort zich met
de taak heeft willen belasten ook het gedeelte van 1866 tot en met 1870 te voltooien,
dat dan in één deel met Muller's nagelaten arbeid over de jaren 1859-1866 zal
verschijnen. Voor de jaren na 1870 had Muller nog niets te boek kunnen stellen, zelfs
geen aanteekeningen.
Wij zijn aan het eind gekomen van ons overzicht van Muller's letterkundige
productie1. Moge het verspreide gedeelte daarvan, voor zoover het zich daartoe leent,
ons publiek in een herdruk worden voorgelegd: het heeft aan deugdelijke historische
literatuur voor den beschaafden kring waarlijk niet te veel. - Thans nog een enkel
woord over Muller in professorale en extra-professorale betrekking, tevens een woord
van persoonlijke herinnering.
In zijn meer dan twintigjarig Leidsch professoraat heeft Muller natuurlijk een
aanmerkelijk aantal toehoorders gehad. Leerlingen, in den eigenlijken zin, al zeer
weinige. Uit zichzelf kwam geen candidaat er toe, in het bizonder de algemeene
geschiedenis te bestudeeren; uit zichzelf geen doctorandus er toe, voor zijn ‘boekje’
een onderwerp te kiezen uit Muller's officieele vak. En Muller

1

Voor memorie vermeld ik nog het fraaie stukje De Zwitsersche Alpenpassen en het
wereldverkeer, in de Mededeelingen der Alpenvereeniging, 1903. Mulleriaansch in den
besten zin.
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was er de man niet naar, hij was er misschien te weinig de man naar, om op te wekken
wat zich niet zonder opwekking voordeed1. De kennis der algemeene geschiedenis
hier te lande is door zijn colleges natuurlijk wel gebaat, de zelfstandige beoefening
van dat studievak is door Muller's lessen niet merkbaar bevorderd. Hij heeft
medegewerkt om aan aanstaande leeraren en beoefenaren der geschiedenis inzicht
in de algemeene geschiedenis bij te brengen, maar als zij tot promoveeren kwamen,
gingen deze leerlingen vóór 1894 geregeld naar Fruin, na 1894 geregeld naar Professor
Blok. Muller is slechts driemaal als promotor opgetreden, bij leerlingen die, kort na
Fruin's aftreden promoveerende, uitsluitend of haast uitsluitend het onderwijs van
Fruin en van hem genoten hadden2. Muller heeft dus als professor nagenoeg uitsluitend
door zijn colleges gewerkt. Hij placht vijf uren 's weeks geven: twee uur geschiedenis
der middeleeuwen, twee uur nieuwe geschiedenis, één uur politische aardrijkskunde;
dit laatste uur werd gebruikt ‘voor historische doeleinden, al zocht hij de
aardrijkskundige momenten daarbij op den voorgrond te stellen’3. Het was dit laatste
college, dat mij voor het buitengewone van Muller's kennis het eerst oog heeft doen
krijgen. Mijn

1

2

3

Nu en dan gaf hij aan candidaten wel eens een college op zijn studeerkamer over een of ander
speciaal punt uit de algemeene geschiedenis. Schrijver dezes herinnert zich met groote
waardeering een dergelijk ‘privatissimum’ (in den volsten zin, want hoogleeraar en candidaat
waren er met hun beiden) over de diplomatieke voorbereiding door Lodewijk XIV van de
onderneming tegen de Republiek; een onderwerp dus dat zoowat op de grens tusschen
vaderlandsche en algemeene geschiedenis lag.
De eerste was Dr. W. van Everdingen, met zijn Paulus Buys; de tweede Dr. W. van Geer,
met zijn Opkomst van het Nederlandsch Gezag over Ceilon; de derde was de schrijver dezer
regelen.
Autobiografie.
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aanteekeningen er van heb ik later verscheurd, en ik bejammer dit niet. Muller's
woorden waren in het geheel niet om op te schrijven ‘als diktirt' euch der Heilig'
Geist’ (zooals die van Fruin wèl). Het was daartoe alles te simpel, te weinig uit metaal
gehouwen, te onzeker voorgedragen ook. Vaak hoorde men minuten, soms uren lang
niets dan de onschoone stem, en sloeg er niets van den gedachtenrijkdom in, die daar
om haar uitdrukking worstelde. Tot op eenmaal wèl iets insloeg, en veel van het
vroeger lusteloos aangehoorde mede begrijpelijk maakte. Dan luisterde men voortaan
gespannen - zoolang het duurde; meestal hield de aandacht niet onafgebroken stand.
Allengs ging het beter. De belangstelling bewoog zich in een ongelijkmatig stijgende
lijn, die evenwel eindigde met een hoog punt te bereiken. Maar juist toen ik zoo
ongeveer Muller genieten kon werd ik candidaat, en braken de verschrikkingen der
taalstudie over mijn hoofd los; ik zou voortaan Muller niet hebben kunnen ‘loopen’
al wilde ik: de uren waren door ‘verplichte’ vakken ingenomen. Toen echter begon
het privatissimum, en daarmede eerst de volle waardeering. Muller was mij een
onvergelijkelijk man in zijn kamerjapon. Ik zou onder Fruin zijn gepromoveerd zoo
ik had gekund, maar nu hij was afgetreden, was het mij een voorrecht bij Muller te
mogen gaan. Over mijn proefschrift heb ik, bij veel vriendelijke en verstandige hulp,
heel wat van hem moeten hooren. Wat ik toen (wat denkt niet de melkbaard van
zichzelf) het mooiste vond, vond hij dikwijls franje; ik gaf meestal niet toe, en hij
maakte zijn opmerking maar éénmaal. Voor zoover ik ze mij nu nog herinner, weet
ik thans heel goed dat hij bijna altijd gelijk heeft gehad.
Ook van anderen (ik mag hier mijn jongeren Leid-
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schen tijdgenoot, Dr. Japikse, wel vermelden) weet ik dat het hun gegaan is als mij:
dat zij van aanvankelijke onverschilligheid tot een hooge waardeering van Muller's
lessen zijn gekomen. En was men eenmaal zoover, dan kon het niet anders of de
vereering van Muller's nobelen persoon volgde vanzelf.
In 1887 was Muller, aangezocht door den nieuwen inspecteur van Eyk, als lid der
commissie voor de akteexamens M.O. in geschiedenis opgetreden; hij is sedert lid
gebleven. Als zoodanig had hij ‘de onaangename taak, zeer streng op te treden om
den toevloed van de menigte onvoorbereide candidaten te stuiten. Het was een zwaar
werk, maar waarin Muller, afwisselend gesteund door van Aalst, Holwerda, Blok,
Krämer, Bussemaker en Kernkamp, meent veel goeds gedaan te hebben’1. Zooveel
jonge menschen te leur te stellen is hem zeker bizonder moeilijk gevallen, maar
geaarzeld hebben om zijn plicht te volbrengen kan Muller in dezen nooit. Niet het
minst zeker dank zij Muller, heeft de middelbare akte geschiedenis den naam gekregen
bijna niet te ‘halen’ te zijn. Het komt er maar op aan wie, en hoe hij halen wil! Is in
één vak het gevaar zoo groot, dat papegaaien zich op de plaats van zangvogels willen
stellen? De eer der historische studiën is door Muller hoog gevoeld en kloek
verdedigd. Dit heeft ons allen Nederlanders zeker heel wat meer voordeel gedaan,
dan de zegen van eenige gediplomeerden meer onder onze medeburgers te tellen.
In den winter van 1902 op 1903 begonnen zich de eerste teekenen voor te doen der
gevaarlijke ziekte van

1

Autobiografie.
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de ademhalingsorganen, die Muller heeft gesloopt. Sedert het begin van het nieuwe
jaar ongeveer werd hij door aanhoudend hoesten geplaagd, dat eindelijk zoo toenam
dat hij zijn colleges moest opgeven en zich onder dokters handen stellen. In April
vertrok hij uit Leiden om genezing te zoeken in het Zuiden. Hij bleef tot het begin
van den nieuwen cursus uit, maar genas alleen schijnbaar. In den nieuwen winter
bleek het dat de kwaal teruggedrongen, niet overwonnen was. Hoe voorzichtig het
ook werd aangelegd, de hoestbuien overvielen hem gedurig weer, eindelijk zoo erg
dat ten tweeden male het ambtswerk werd gestaakt. Men ried Muller aan, niet weder
een zomer, maar een zomer en winter in het Zuiden door te brengen. Hij besloot er
noode toe. Een geheele cursus moest worden verzuimd: het denkbeeld, patient te
zijn was den onverpoosd werkzamen man ondragelijk. Hij alleen hield de hoop nog
vast, toen allen die hem kenden die lang hadden opgegeven. Het aanbevolen plan
werd ten uitvoer gelegd: Dr. van Aalst, de Haagsche rector, werd tot lector benoemd
om Muller voorloopig te vervangen, en de reis, die een vol jaar duren moest, werd
in den zomer van 1904 aanvaard. Een onheilspellende blos kleurde de ingevallen
wangen, toen ik hem voor het laatst zag. Op eersten Kerstdag 1904, van de zijnen
omringd, is Muller te Gardone Riviera overleden.
Muller was goed als schrijver, grooter als man van wetenschap, uitstekender nog als
mensch. Die van nabij met hem in kennis zijn gekomen, hebben hem allen liefgehad.
Hem (hoewel laat) van zeer nabij gekend te hebben, blijft voor schrijver dezes een
weemoedige herinnering. Een opbeurende toch ook. Zij bestaan, de
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menschenkinderen, wier gedachtenis ons de woorden te binnen brengt:
Und hinter ihm, in wesenlosem Scheine
Lag was uns alle bändigt, das Gemeine.

H.T. COLENBRANDER.
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Lijst der geschriften van Prof. Dr. P.L. Muller,
SAMENGESTELD DOOR Louis D. Petit.
1867.

Geschiedenis der regeering in de nader
geuniëerde provinciën tot aan de komst
van Leicester (1579-1585). Acad.
proefschrift. Leiden, S.C. van Doesburgh
1867, 8o.
In den handel gebracht met het jaartal
1868.

1868.

Foppe van Aitzema te Regensburg
(1636). Bijdrage tot de geschiedenis der
Nederlandsche diplomatie. - Programma
v.h. Gymnasium te Leiden. 1868-69.

1870.

Een Brandenburgsche zending in
Nederland in 1685. - Bijdragen voor
vaderl. Geschied. en Oudheidk. N.R. VI.

1870.

Nederland en de Groote Keurvorst. Aldaar VI.

1870.

Overzicht van eenige onlangs in
Duitschland verschenen werken,
betreffende de geschiedenis van
Nederland. - Aldaar VI.

1870.

Nederlands eerste betrekkingen met
Oostenrijk, toegelicht uit de
correspondentie der Keizerlijke Gezanten
te 's Hage, 1658-1678. - Verhandelingen
der K. Academie v. Wetenschappen. Afd.
Letterkunde. V, 1870.
Ook afzonderlijk verschenen bij C.G. van
der Post te Amsterdam.

1871.

Iets over de correspondentie van Willem
III en den vorst van Waldeck in het
Archief te Arolsen. - Onze Eeuw 1871,
II.

1871.

De plaats der Republiek der Vereenigde
Nederlanden in Europa. - Aldaar 1871,
II.

1871.

Een woord over Cis-Leithanië en den val
der ‘Verfassungspartei’. - Aldaar 1871,
II.
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Frankrijk en de Revolutie. - Aldaar 1871,
II.

1871.

De eenheidsbeweging in Italië en
Duitschland. - Tijdspiegel 1871, I.

1871.

Het oude en het nieuwe Duitsche rijk. Aldaar 1871, II.
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1872.

Het nieuwe Duitschland en zijn wording.
- Tijdspiegel 1872, I.

1872.

Frankrijks buitenlandsche politiek sedert
Hendrik IV. - Aldaar 1872, I.

1872.

Spanje en de partijen in Nederland in
1650. Uit de correspondentie van Antoine
Brun. - Bijdragen v. vaderl. Geschied- en
Oudheidk. N.R. VII.

1872.

Verslag van de voornaamste werken over
vaderlandsche geschiedenis in 1871 in
Nederland verschenen. - Aldaar N.R. VII.

1872.

Beoordeeling van: History of England
comprising the Reign of Queen Anna
until the Peace of Utrecht by Earl
S t a n h o p e . - Aldaar N.R. VII.

1872.

Beoordeeling van: Holland und der
Oesterreichische Erbfolge-Krieg. Von A.
B e e r . - Zur Geschichte des Friedens von
Aachen im J. 1748. Von A. B e e r . Aldaar N.R. VII.

1872.

De Staat der Vereenigde Nederlanden in
de jaren zijner wording 1572-1594.
Haarlem, Erven F. Bohn 1872.
In 1878 verscheen hiervan eene
goedkoope uitgave.

1873.

Eene vlijtige arbeid (Beoord. van C.
E k a m a , Beleg en verdediging van
Haarlem). - Tijdspiegel 1873, I.

1873-80.

Wilhelm III van Oranien und George
Friedrich von Waldeck. Ein Beitrag zur
Geschichte des Kampfes um der
europäische Gleichgewicht. 's
Gravenhage, Mart. Nijhoff 1873-80. 2
dln. 8o.
I (1679-1684). - II (1684-1692 und
Nachtrag 1675-1678).

1875.

Populaire Geschiedenis (Beoord. van W.
C h a m b e r s , Geschiedenis van
Frankrijk). - Tijdspiegel 1875, II.

1875.

Uit den ouden tijd (Beoord. van: De
Kameraarsrekeningen der stad Kampen).
- Aldaar 1875, III.
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Uit den Patriottentijd (Beoord. van T h .
J o r i s s e n , De Patriotten te Amsterdam).
- Aldaar 1875, III.

1875.

Briefwisseling tusschen den
Raadpensionaris Fagel en den
Veldmaarschalk Graaf von Waldeck in
1677. - Bijdragen v. vaderl. Geschied. en
Oudheidk. N.R. VIII.

1875.

Verslag van de voornaamste werken over
Nederlandsche geschiedenis in 1872 en
1873 in Nederland en in het buitenland
verschenen. - Aldaar N.R. VIII.

1876.

Onze Voorouders (Beoord. van H.D.J.v.
S c h e v i c h a v e n , Bijdrage tot eene
geschiedenis der Bataven). - Tijdspiegel
1876, I.

1876.

De Pacificatie van Gent. - Eigen Haard
1876.

1877.

Verslag van de voornaamste werken over
Nederland in 1874, 75 en 76 in Nederland
verschenen. - Bijdragen v. vaderl.
Geschied- en Oudheidk. N.R. IX.

1877.

De Amsterdamsche effectenbeurs in
1672. - De Gids 1877, II.

1878.

De Unie van Utrecht. Met fascimile van
de onderteekening der Unie. Utrecht, J.L.
Beijers 1878, 8o.
In hetzelfde jaar verscheen hiervan een
tweede druk.

1878.

Het rechtmatig gebied des
geschiedschrijvers. Redevoering bij de
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aanvaarding van het Hoogleeraarsambt
aan de Rijksuniversiteit te Groningen,
den 8en Oct. 1878, uitgesproken. Haarlem,
Erven F. Bohn 1878, 8o.
1880.

Overzicht der werken over Nederlandsche
geschiedenis in het buitenland
verschenen, 1877-1879. - Bijdr. v. vaderl.
Geschieden Oudheidk. N.R.X.

1880.

Beoord. van: Geschichte der Niederlande,
von K. T h . We n z e l b u r g e r . - Aldaar
N.R.X.

1880.

De veldtocht van Willem III in 1676. De Gids 1880, III, IV.

1882.

De slag bij St. Denis en de vrede van
Nijmegen. - Aldaar 1882, IV.
Naar aanleiding van: Willem III en de
slag bij St. Denis door R. F r u i n en W.J.
Knoop.

1882.

Regesta Hannonensia. Lijst van
oorkonden betreffende Holland en
Zeeland, 1290-1345, die in het
Charterboek van Van Mieris ontbreken.
Uitg. vanwege de Kon. Akademie van
wetenschappen. 's Gravenhage. Mart.
Nijhoff. 1882, 8o.

883.

Wereldverkeer en wereldgeschiedenis.
Redevoering bij de aanvaarding van het
Hoogleeraarsambt aan de
Rijks-Universiteit te Leiden, den 19en
Dec. 1883 uitgesproken. Haarlem, Erven
F. Bohn, 1883, 8o.

1884.

Jan de Witt (Beoord. van
L e f è v r e - P o n t a l i s , Vingt années de
république parlementaire). - Ned.
Spectator 1884.

1885.

Middeleeuwsch Nederland. - De Gids
1885, IV.

1885.

Brieven van George Frederik von
Waldeck aan Willem III. - Bijdr. v.
vaderl. Geschied. en Oudheidk. III R. II.
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De partijstrijd te Utrecht over de Nadere
Unie, 1578-79. - Aldaar III R. III.

1886.

We n z e l b u r g e r 's Tweede deel. - Ned.
Spectator 1886.

1886.

Stukken over den tegenstand der
Utrechtsche Katholieken, onder leiding
van den scholaster van Oudmunster Jacob
Cuynretorff, tegen de Unie van Utrecht.
- Bijdragen en Mededeelingen v.h.
Historisch Genootschap, IX, 1886.

1887.

Stukken betreffende de onderhandelingen
tusschen de Staten van Utrecht en de
hooge Regeering, over het aandeel van
Utrecht in de buitengewone bede.
1574-1576. - Aldaar, X, 1887.

1887.

Stukken betreffende de zending van Dirk
van Hille naar Spanje vanwege de Staten
van Brabant. 1574-1575. - Aldaar X,
1887.

1888.

Brieven van Prins Willem I en van zijne
derde vrouw, Charlotte van Bourbon, aan
haren broeder, François de Bourbon,
Prins-Dauphin van Auvergne. - Aldaar
XI, 1888.

1888.

Een historische reiswijzer. - Ned.
Spectator 1888.
Naar aanleiding van: A.M.H.J.
S t o k v i s , Manuel d'histoire, de
généalogie et de chronologie de tous les
états du globe.

1889.

Nog eens de Historische reiswijzer. Aldaar 1889.

1889.

Mededeelingen omtrent hetgeen het
Belgische Rijks-Archief belang-
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rijks oplevert voor onze geschiedenis
gedurende de jaren 1576-1585. Handelingen en Mededeelingen v.d.
Maatsch. d. Ned. Letterk. 1888-89.
1889-1899.

Documents concernant les relations entre
le duc d'Anjou et les Pays-Bas
(1576-1584). Tom. I. Utrecht, Kemink &
Zoon 1889. Tom. II-IV 's Gravenhage,
Mart. Nijhoff 1890-1898. Tom. V.
Amsterdam, Johannes Müller 1899, 8o.
Met A l p h . D i e g e r i c k .
Werken uitg. door het Historisch
Genootschap. Nieuwe Serie No. 51, 55,
57, 60, 61.

1890.

Eene nieuwe bijdrage tot onze
geschiedenis in de XVIIIde eeuw. - Ned.
Spectator 1890.
Naar aanleiding van: D.C. N i j h o f f , De
hertog van Brunswijk.

1890.

De Sleutels van de Sont. - Aldaar 1890.
Naar aanleiding van: G.W. K e r n k a m p ,
De Sleutels van de Sont.

1892.

Prins Willem I en Frankrijk. - Verslagen
en Mededeelingen der K. Akad. v.
Wetenschappen. Afd. Letterkunde, III R.
dl. VIII, 1892.

1892-93.

B l o k 's Geschiedenis van het
Nederlandsche volk. Dl. I, II. - Ned.
Spectator 1892 en 1893.

1893.

Beoordeeling van: E. L a v i s s e et A.
R a m b a u d , Histoire générale. - Museum
I. 1893.

1893.

Beoordeeling van: M. L i p p , Das
fränkische Grenzsystem unter Karl dem
Grossen. - Aldaar I. 1893.

1893.

Beoordeeling van: D.C. N i j h o f f ,
Staatkundige geschiedenis van Nederland.
5-7 stuk. - Aldaar I, 1893.

1893.

Scharnhorst. - De Gids 1893, IV.

1893.

Bijdragen tot de geschiedenis der
scheiding van Noord- en Zuid-Nederland.
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I. Het verbond met Anjou in 1578. - II.
De opstand der Malcontenten. - III. De
bemiddeling tusschen Gent en de
Malcontenten. - IV. Anjou's vertrek en
de breuk met de Malcontenten. - Bijdr.
v. vaderl. Geschied- en Oudheidk. III R.
VII.
1894.

Idem. V. De verkiezing van Anjou. Aldaar III R. VIII.

1894.

Nederland en Zwitserland, eene
historische parallel. - Geschiedkundige
opstellen aangeboden aan Robert Fruin
bij zijn aftreden als hoogleeraar.

1894.

Beoordeeling van: J. K e m p f ,
Geschichte des deutschen Reichs während
des grossen Interregnums. - Museum II,
1894.

1894.

Beoordeeling van: T h . L i n d n e r , Die
deutschen Königswahlen. - Aldaar II,
1894.

1894.

Beoordeeling van: R. F e s t e r , Die
Augsburger Allianz von 1686. - Aldaar
II, 1894.

1894.

Een beschavingsgeschiedenis van
Nederland. - Ned. Spectator 1894.
Naar aanleiding van: N. d e R o e v e r en
G.J. D o z y , Het leven van onze
voorouders. dl. I.

1894.

Rennenburg's overgang tot de Spaansche
zijde. - Aldaar 1894.
Naar aanleiding van: J.A.G.C. T r o s é e ,
Het verraad van George van Lalaing,
Graaf van Rennenburg.
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1895.

Levensbericht van W.J. Knoop. Jaarboek van de Kon. Akademie van
Wetenschappen over 1895.

1895.

Geschiedenis voor ‘the general reader’.
- Ned. Spectator 1895.
Naar aanleiding van: T h . L i n d n e r ,
Geschichte des deutschen Volkes.

1895.

Beoordeeling van: H. v o n
T r e i t s c h k e , Deutsche Geschichte im
XIX Jahrh. Bd. V. - Museum III, 1895.

1895.

Beoordeeling van: H. v o n S y b e l , Die
Begründung des deutschen Reichs durch
Wilhelm I. Bd. VI, VII. - Aldaar III,
1895.

1895.

Rapport omtrent de wenschelijkheid der
oprichting eener geschiedkundige
afdeeling bij den Generalen Staf. Verslagen en Mededeelingen der K. Akad.
v. Wetenschappen, Afd. Letterkunde III,
R. dl. IX, 1895.
Met Prof. Dr. P.J. B l o k .

1896.

B u s s e m a k e r 's Afscheiding der Walen.
- Ned. Spectator 1896.

1896.

B l o k 's derde deel (der Geschiedenis v.h.
Nederlandsche volk). - Aldaar 1896.

1896.

Beoordeeling van: A. N a u d é , Beiträge
zur Entstehungsgeschichte des siebenj.
Krieges. I, II. - Museum IV, 1896.

1896.

Beoordeeling van: G. C a r o , Genua und
die Mächte am Mittelmeer 1257-1311. Aldaar IV, 1896.

1896-98.

Onze gouden eeuw. De Republiek der
Vereenigde Nederlanden in haar bloeitijd
geschetst. Geillustreerd onder toezicht
van J.H.W. U n g e r . Leiden, A.W.
Sijthoff 1896-98. 3 dln. gr. 8o.
Met photogravures, chromolithographieën
en afbeeldingen in den tekst.

1897.

Beoordeeling van: J o h . W.A. N a b e r ,
Naast de Kroon. - Museum V, 1897.
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1897.

Negentiende-eeuwsche geschiedenis. Ned. Spectator 1897.
Naar aanleiding van: C.M. A n d r e w s ,
The historical development of modern
Europe. Vol. I.

1897.

De onderlinge verhouding van algemeene
en speciale geschiedenis, en beider
beoefening hier te lande. - Verslag v.d.
alg. verg. v.h. Historisch Genootschap
1897.

1898.

Levensbericht van J.H. Hingman. Levensberichten v.d. Maatsch. d. Ned.
Letterkunde 1897-98.

1898.

Beoordeeling van: H. P r u t z . Aus des
grossen Kurfürsten letzten Jahren. Museum VI, 1898.

1898.

Beoordeeling van: A.v. A r n e t h , Joh.
Freiherr von Wessenberg. - Aldaar VI,
1898.

1898.

Beoordeeling van: V. K a l i n k a , Der
vierjährige polnische Reichstag. - Aldaar
VI, 1898.

1899.

Het ontstaan van Transvaal en
Oranje-Vrijstaat. Leiden-Zuid-Afrika-Album.

1899.

Nieuwe werken over Fransche
geschiedenis in de Middeleeuwen. Museum VII, 1899.

1899.

Nieuwe werken over Duitsche
geschiedenis in de Middeleeuwen. Aldaar VII, 1899.
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1899.

Beoordeeling van J. R a m s a y , The
Foundation of England. - Aldaar VII,
1899.

1899.

Negentiende-eeuwsche geschiedenis. Ned. Spectator 1899.
Naar aanleiding van: C.M. A n d r e w s ,
The historical development of modern
Europe. Vol. II.

1899.

Het nieuwe [IVe] deel van B l o k 's
Geschiedenis. - Aldaar 1899.

1899-1904.

Uitgever met Prof. Dr. P.J. B l o k en Mr.
S. M u l l e r F z n . der: Verspreide
geschriften van Robert Fruin.

1900.

Prins Willem III en de Twintigjarige
Wapenstilstand van 1684. - Verslagen en
Meded. v.d.K. Akad. v. Wetenschappen,
Afd. Letterk. 4e. R. IV.

1900.

De uitbreiding der Europeesche
beschaving over de aarde. - Handelingen
en Mededeelingen v.d. Maatsch. d. Ned.
Letterk. 1899-1900.

1900.

Levensbericht van Robert Fruin. Levensberichten v.d. Maatsch. d. Ned.
Letterkunde 1899-1900.

1900.

Beoordeeling van: A. E c k e l , Charles le
Simple. - Museum VIII, 1900.

1900.

Beoordeeling van: J.v.
P f l u g k - H a r t t u n g , Der
Johanniter-Orde - Aldaar VIII, 1900.

1900.

Beoordeeling van: M. I m m i c h , Papst
Innocenz IX. - Aldaar VIII, 1900.

1900-1904.

Redactie met Prof. Dr. P.J. B l o k der
Bijdragen voor vaderlandsche
Geschiedenis en Oudheidkunde IVe
Reeks dl. 1-4.

1901.

De kritiek van Prof. F o c k e m a
A n d r e a e over Fruin's nagelaten werk.
- Rechtsgeleerd Magazijn 1901.
Met Prof. Dr. P.J. B l o k en Mr. S.
M u l l e r Fzn.
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1901.

Beoordeeling van: G.W. K e r n k a m p ,
Over Robert Fruin. - Museum IX, 1901.

1901.

Beoordeeling van: Mélanges d'histoire
du Moyen-Age. - Aldaar IX, 1901.

1901.

Beoordeeling van P h . L a u e r , Annales
de l'histoire de France. - Aldaar IX, 1901.

1902.

B l o k over den tijd van Jan de Witt en
Willem III. - Ned. Spectator 1902.

1902.

B r u g m a n s ' Nieuwe Geschiedenis. Aldaar 1902.

1902-4.

Bijdragen tot de geschiedenis der
scheiding van Noord- en Zuid-Nederland.
- VI. Anjou's veldtocht en overkomst. VII. Breuk en verzoening met Anjou. VIII. Anjou's vertrek en einde. Bijdragen v. vaderl. Geschied- en
Oudheidk. IV R, II, IV.

1902.

Willem III, de koning-stadhouder. - Onze
Eeuw 1902, I.

1902-3.

Geschiedenis van onzen tijd sedert 1898.
Dl. I. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink &
Zn. 1902-3. 8e.

1903.

Beoordeeling van: E. R e n a n , Etudes
sur la politique religieuse du règne de
Philippe le Bel. - Museum X, 1903.

1903.

B r u g m a n s ' Middeleeuwen. - Ned.
Spectator 1903.
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1903-4.

Mederedacteur van: Mededeelingen der
Nederlandsche Alpen-Vereeniging.

1904.

Beoordeeling van: A. S o r e l , L'Europe
et la révolution Française. Ve part. Museum XI, 1904.

1904.

Beoordeeling van: H. d'A l m é r a s , Les
romans de l'histoire. - Aldaar XI, 1904.

1904.

De Zwitsersche Alpenpassen en het
wereldverkeer. - Mededeelingen der Ned.
Alpen-Vereeniging 1904.

1905.

Uit het Dagboek van Constantijn
Huyghens over zijn reis naar Venetië
[nagelaten geschrift]. - Aldaar 1905.

Voorts eene menigte boekaankondigingen in de Historische Zeitschrift herausg.
van H. v o n S y b e l , de Göttingische gelehrte Anzeigen en verschillende artt. o.a.
over Prins Willem I, II, V, Koning Willem I enz. in de Allgemeine Deutsche
Biographie.
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