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Verslag van de jaarlijksche vergadering, gehouden te leiden op den
12den Juni 1907.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
LEIDEN, den 21sten Mei 1907.
M.
Bij dezen heb ik de eer U uit te noodigen tot het bijwonen der Jaarlijksche Vergadering
van de M a a t s c h a p p i j d e r N e d e r l a n d s c h e L e t t e r k u n d e t e L e i d e n ,
die gehouden zal worden op Wo e n s d a g den 12den J u n i , des voormiddags klokke
elf uren, in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Steenschuur alhier.
De orde der werkzaamheden is als volgt:
I.
Opening der Vergadering door den Voorzitter, Prof. Dr. J. VERDAM, met eene
toespraak.
II.*
Voordracht van den Heer Prof. Dr. F. PIJPER: ‘Erasmus en de Nederlandsche
Reformatie’.
III.
Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar.

*

Door het Bestuur zal worden voorgesteld de behandeling van punt II uit te stellen tot na de
pauze.
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IV.
Verslag van den staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop.
V.
Verslag omtrent de rekening en verantwoording van den Penningmeester.
VI.
Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
VII.
Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
VIII.
Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone en
buitenlandsche leden.
IX.
Voorstel der Maandelijksche Vergadering:
a) Aan art. 35 der Wet ‘Alle Vergaderingen kunnen door elk lid der Maatschappij
worden bijgewoond’ toe te voegen:
‘In elke Vergadering kunnen gedurende de werkzaamheden omschreven
in artt. 42 en 47, 1o-2o, ten hoogste tien niet-leden der Maatschappij met
verlof van den Voorzitter tegenwoordig zijn. Dit verlof kan slechts worden
verleend op schriftelijk verzoek van den Spreker, aan personen door hem
opgegeven’.
b) Aan art. 53 betreffende de Wetenschappelijke Commissiën toe te voegen:
‘In hare Vergaderingen kunnen gedurende de werkzaamheden
overeenkomende met de in art. 42 omschrevene, ten hoogste tien niet-leden
der Maatschappij met verlof van den Voorzitter der Commissie
tegenwoordig zijn. Dit verlof kan slechts worden verleend op schriftelijk
verzoek van den Spreker, aan personen door hem opgegeven’.
X.
Verkiezing van twee Bestuursleden in de plaats van de aftredende leden, Mr. J.E.
HEERES en Dr. J.J. SALVERDA DE GRAVE. De door
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de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltallen bestaan uit de Heeren:
1. a. Dr. C.H. TH. BUSSEMAKER.
b. Dr. D.C. HESSELING.
2. a. Dr. J.S. SPEYER.
b. Dr. C.C. UHLENBECK.
XI.
Verkiezing van een Penningmeester in de plaats van den aftredenden titularis. Het
door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal bestaat uit de Heeren:
a. Dr. J. HEINSIUS.
b. Dr. W.B. KRISTENSEN.
NAMENS HET BESTUUR, S.G. DE VRIES, Secretaris.
De presentielijst werd geteekend door de Bestuursleden: J. Verdam, Voorzitter, A.C.
Visser van IJzendoorn, Penningmeester, G. Kalff, L. Knappert, H. Brugmans, S.G.
de Vries, Secretaris, door L.D. Petit, Bibliothecaris, door de Leden:
S.J. Fockema Andreae, J. Craandijk, G.J. Dozy, J. Huizinga, H.J. Elhorst, H.IJ.
Groenewegen, F. Pijper, B.D. Eerdmans, P.A.A. Boeser, F.G. Kramp, J.S. Speyer,
E.B. Koster, W. Meijer, T.J. de Boer, H.T. Colenbrander, H.E. van Gelder, J.H.L.
van der Schaaff, W.P. van Stockum Jr., E.W. Moes, G. van Rijn, J.H. Abendanon,
H. Oort, G.A. van den Bergh van Eysinga, C. Snouck Hurgronje, Ch. A. van
Ophuysen, C.H. Th. Bussemaker, J. Heinsius, W.P.C. Knuttel, D.C. Hesseling,
G.W.W.C. bn. van Hoëvell, C.J. Wijnaendts Francken, N. Mansvelt, P.A.M. Boele
van Hensbroek, Mevr. S. la Chapelle-Roobol, Mevr. Th. Hoven,
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Mevr. E. Knuttel-Fabius, L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck, A.W. Weissman, G.J.
Boekenoogen, Mej. J.W.A. Naber, J.F. Gebhard Jr., L.A. van Langeraad, H.P.N.
Muller, A.E.J. Holwerda, H.M. Werner, A.A. Vorsterman van Oyen, W.P. Kops,
W.J. Leendertz, S. Gratama, P.J. Blok, M.A. Gooszen, Mej. E.M.A.J. Soer, S.A.
Naber, A. Kluyver, W. Draaijer, A.A. Beekman, C. Hofstede de Groot, J.C.
Overvoorde, Th. Nolen, F. Lapidoth, J.J.M. de Groot.
I. De Vergadering wordt te elf uren geopend door den Voorzitter den Heer Dr. J.
Verdam, met eene toespraak die hierachter is uitgegeven (Bijlage I).
II. Op voorstel van het Bestuur wordt besloten punt II uit te stellen tot na de pauze.
III-IV. Het verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste
lotgevallen en handelingen gedurende het afgeloopen jaar en het verslag van den
staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop worden door den
Secretaris en den Bibliothecaris HH. Dr. S.G. de Vries en L.D. Petit voorgelezen.
Beide worden ter uitgave in de Handelingen aanvaard (zie hierachter Bijlagen III en
IV). Aan beide heeren betuigt de Voorzitter dank en richt daarbij een woord van
hartelijken gelukwensch en dank tot den Heer Petit wegens zijne vele goede zorgen
voor het nu volledig verschenen nieuw Repertorium voor vaderlandsche geschiedenis.
V. Namens de Commissie in de Maandvergadering van 12 April benoemd tot nazien
der rekening en verantwoording van den Penningmeester (zie Bijlage V), bericht de
Heer G.W.W.C. Baron van Hoëvell, dat deze door het Bestuur goedgekeurd, in
handen van hem
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en van zijn medelid den Heer Dr. A. Hendriks is gesteld. Alles werd door hen nagezien
en in de beste orde bevonden, zoodat kan worden voorgesteld den Penningmeester
dank te betuigen voor zijn uitmuntend beheer. De Vergadering vereenigt zich
hiermede.
De Voorzitter betuigt daarop dank aan de Commissie voor hare werkzaamheid en
aan den Penningmeester voor zijne goede zorgen gedurende drie jaren bewezen.
Tevens betuigt hij zijn groot leedwezen over het besluit van den Heer Mr. A.C. Visser
van IJzendoorn zich wegens drukke andere bezigheden niet meer beschikbaar te
stellen voor eene herbenoeming tot Penningmeester.
VI-VII. De jaarverslagen der Commissiën voor Taalen Letterkunde en voor Geschieden Oudheidkunde worden door hare Secretarissen HH. Dr. D.C. Hesseling en Dr. L.
Knappert voorgelezen. De Voorzitter verklaart beide in dank te aanvaarden ter uitgave
achter de Handelingen (Bijlagen VI-VII).
VIII. Namens de Commissie voor stemopneming in de Maandvergadering van 10
Mei benoemd, doet de Heer Dr. J. Heinsius mededeeling van den uitslag der gehouden
stemming over de volgens besluit dier Maandvergadering te kiezen 25 gewone en 8
buitenlandsche Leden. De Commissie waarin met den Heer Heinsius zitting hadden
HH. Dr. G.J. Boekenoogen, W. Draaijer, Mr. J.E. Heeres, Dr. D.C. Hesseling, Dr.
L. Knappert en Dr. S.G. de Vries, heeft uit handen van den Secretaris ontvangen 202
stembiljetten. Daar van de voorgestelde candidaten voor het buitenlandsch
lidmaatschap drie een gelijk aantal stemmen op zich vereenigd hebben, wordt
voorgesteld alle drie als gekozen te beschouwen. Nadat aldus door
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de Vergadering was beslist, wordt medegedeeld dat gekozen zijn (in alphabetische
orde):

Gewone Leden:
Mr. J. Acquoy te Deventer.
J.A. Böhringer te 's-Gravenhage.
H.C. Diferee te Amsterdam.
Mevr. Th. van Duyl-Schwartze te Amsterdam.
D.G. van Epen te 's-Gravenhage.
C.F. Gijsberti Hodenpijl te Vrijenban.
Dr. I.H. Gosses te Amsterdam.
Dr. J.H. Holwerda Jr. te Leiden.
Dr. R. Jacobsen te Rotterdam.
Dr. J.A.N. Knuttel te Leiden.
Mej. Dr. M.E. Loke te 's-Gravenhage.
Mej. M.G.A. de Man te Middelburg.
Mej. G.H. Marius te 's-Gravenhage.
Dr. W. Nolen te Leiden.
Dr. J.A.F. Orbaan te Rome.
L. Penning te Apeldoorn.
Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt te 's-Hertogenbosch.
Dr. K. Sneyders de Vogel te Leiden.
Dr. D.C. Tinbergen te 's-Gravenhage.
S. Ulfers te Rotterdam.
Dr. C.W. Vollgraff te Utrecht.
D.A. van Waalwijk te Bussum.
Dr. N. van Wijk te 's-Gravenhage.
Dr. G.A. Wumkes te Sneek.
Suz. bar.sse van Zuylen van Nyevelt te 's-Gravenhage.

Buitenlandsche Leden:
J. Broeckaert te Dendermonde.
V.A. Dela Montagne te Antwerpen.
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J.J. Duproix te Marseille.
Fr. Gittens te Antwerpen.
Dr. Zsigm. Nagy te Debreczen.
Hub. Pernot te Fontenay-sous-Bois.
Dr. Fr. Rachfahl te Koningsbergen.
Dr. M. Rudelsheim te Antwerpen.
M.T. Steyn te Kaalspruit (Bloemfontein).

De Voorzitter betuigt dank aan den Heer Heinsius en aan zijne medeleden der
Commissie voor stemopneming en schorst hierop voor ongeveer een uur de
Vergadering.
II. Na heropening der Vergadering geeft de Voorzitter het woord aan den Heer Dr.
F. Pijper voor zijne aangekondigde voordracht: ‘Erasmus en de Nederlandsche
Reformatie’. Deze voordracht door den Spreker welwillend ter uitgave afgestaan, is
hierachter gedrukt (Bijlage II).
Nadat gebleken was, dat niemand in het gehoorde aanleiding vond tot nadere
gedachtenwisseling met den Spreker, betuigt de Voorzitter hem met instemming der
aanwezigen hartelijken dank en spreekt zijne voldoening er over uit, dat door de
welwillendheid van den Heer Pijper velen in de gelegenheid zullen gesteld worden
haar ook in druk te leeren kennen.
IX. Alsnu wordt aan de orde gesteld het voorstel der Maandelijksche Vergadering:
a) Aan art. 35 der Wet ‘Alle Vergaderingen kunnen door elk lid der Maatschappij
worden bijgewoond’ toe te voegen:
‘In elke Vergadering kunnen gedurende de werkzaamheden omschreven
in artt. 42 en 47, 1o-2o, ten hoogste tien niet-leden der Maatschappij met
verlof van den Voorzitter tegenwoordig zijn. Dit verlof kan slechts worden
verleend op schriftelijk verzoek van den Spreker, aan personen door hem
opgegeven’.
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b) Aan art. 53 betreffende de Wetenschappelijke Commissiën toe te voegen:
‘In hare Vergaderingen kunnen gedurende de werkzaamheden
overeenkomende met de in art. 42 omschrevene, ten hoogste tien niet-leden
der Maatschappij met verlof van den Voorzitter der Commissie
tegenwoordig zijn. Dit verlof kan slechts worden verleend op schriftelijk
verzoek van den Spreker, aan personen door hem opgegeven’.
De Heer Mr. S. Gratama betuigt zijne erkentelijkheid voor het indienen van dit
voorstel waardoor tegemoet gekomen wordt aan bezwaren door hem in de vorige
Jaarvergadering geopperd. Toch kan hij zich niet geheel voldaan verklaren, daar de
beperking van het aantal toe te laten niet-leden tot hoogstens een tiental hem op den
duur ongewenscht voorkomt, en daar het voorstel, zooals het hier gedaan wordt, z.i.
ook tot practische moeielijkheden leiden kan: er wordt nl. slechts gesproken van
‘den’ Spreker, zoodat het niet duidelijk is wat geschieden moet, indien er twee of
meer Sprekers zijn. Bovendien lijkt het hem overbodig de introductie te beperken
uitsluitend tot de voordrachten en wetenschappelijke mededeelingen, zoodat niet-leden
niet in de vergadering tegenwoordig zouden mogen zijn, wanneer b.v. de jaarverslagen
voorgelezen en dergelijke werkzaamheden verricht worden, waarbij geene bijzondere
discussie van de leden te verwachten is: zoo die een enkele maal verwacht wordt,
heeft de Voorzitter toch steeds het recht het aangevraagde verlof tot introductie te
weigeren. Hij stelt dus als amendement voor de woorden ‘gedurende de
werkzaamheden omschreven in artt. 42 en 47, 1o-2o,’ te doen vervallen en ‘den
Spreker’ te vervangen door ‘een Spreker’.
De Heer Mr. A.C. Visser van IJzendoorn ontraadt
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het aannemen dezer amendementen: vaste regel is het en moet het z.i. ook blijven,
dat niet-leden niet aanwezig zijn gedurende huishoudelijke werkzaamheden. Tot
dezulke behoort ook het voorlezen der jaarverslagen, naar aanleiding waarvan de
leden opmerkingen kunnen willen maken uitsluitend voor eigen kring bestemd. Zulk
een geval is niet vooruit te voorzien, zoodat eens voor al vreemden daarbij geweerd
moeten blijven.
Wanneer er niet één maar meer Sprekers zijn, komen zij toch niet tegelijkertijd
aan het woord. De bedoeling van het voorstel is, dat elk Spreker voor zich de
bevoegdheid zal hebben niet-leden als toehoorders alleen tot z i j n e voordracht
toegelaten te zien.
De Heer Gratama zegt in antwoord hierop, dat dan het geval zich zou kunnen
voordoen, dat een gast tot de voordracht van den eersten Spreker toegelaten, geen
verlof zou kunnen krijgen om ook den volgenden Spreker te blijven aanhooren. Dit
komt hem zeer onbillijk voor.
De Heer Dr. B.D. Eerdmans merkt op, dat het zeker mogelijk is, dat de leden na
het voorlezen van jaarverslagen eenige opmerkingen willen maken. Maar in de
practijk geschiedt dit bijna nooit, zoodat hij geen bezwaar ziet in het aanwezig zijn
van niet-leden ook bij het uitbrengen dier verslagen.
De Heer Visser van IJzendoorn antwoordt hierop, dat het uitbrengen der verslagen
behooren moet tot de huishoudelijke werkzaamheden, die steeds gemakkelijk
gescheiden kunnen worden van de voordrachten en wetenschappelijke mededeelingen.
Hij acht het beter, dat niet-leden nooit bij eerstgenoemde werkzaamheden
tegenwoordig kunnen zijn, dan dat alleen van tijd tot tijd de Voorzitter zich genoopt
zal zien geen verlof tot verdere aanwezigheid te verleenen.
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De beide amendementen van den Heer Gratama worden voldoende ondersteund door
HH. Eerdmans, Bussemaker e.a. en in stemming gebracht, doch verworpen.
Het voorstel der Maandelijksche Vergadering wordt hierop zonder hoofdelijke
stemming voor aangenomen verklaard.
X-XI. Bij de hierop volgende verkiezingen van twee Bestuursleden en van een
Penningmeester worden met groote meerderheid van stemmen verkozen tot
Bestuursleden HH. Dr. C.H. Th. Bussemaker en Dr. J.S. Speyer, tot Penningmeester
de Heer Dr. J. Heinsius.
Bij de rondvraag merkt de Heer G. van Rijn op, dat de Candidatenlijst bij den
Beschrijvingsbrief voor de Jaarvergadering behoorende, het opschrift ‘Geheim’
draagt, maar in open omslag als drukwerk rondgezonden wordt. Hierdoor wordt het
geheim dier lijst onvoldoende bewaard, want vele postambtenaren zijn nu in de
gelegenheid kennis er van te nemen. Het zou dus z.i. raadzaam zijn die lijsten in
gesloten brieven te verzenden.
De Voorzitter antwoordt hierop, dat hij onbescheidenheid van postambtenaren
allerminst vreest, zelfs nauwelijks voor mogelijk houdt. Verzending in gesloten
omslagen zou aanzienlijk hoogere kosten veroorzaken.
De Heer Van Rijn verklaart dit bezwaar van hoogere kosten te beamen. Maar
wellicht zou daaraan tegemoet gekomen kunnen worden, indien de Regeering wilde
medewerken, door vrijdom van port te verleenen. Dit zou althans gevraagd kunnen
worden.
De Voorzitter geeft de toezegging, dat hij dit denkbeeld nader in eene
Bestuursvergadering zal doen overwegen.
Hierop wijst de Heer Dr. C. Hofstede de Groot op het misbruik bij de Nederlandsche
Spoorwegmaatschappijen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

13
heerschende in zake onze taal. Geheel onnoodig wordt dikwijls eene vreemde taal
gebruikt, b.v. in opschriften op wagens in verkeer tusschen Amsterdam en Antwerpen,
uitsluitend in het Fransch gesteld, op kaartjes van harmonica-treinen en op
rondreisbiljetten alleen in de Duitsche taal gedrukt enz. Ook wordt dikwijls in plaats
van het goede Nederlandsche woord zonder nadenken uit eene vreemde taal een
woord overgebracht, dat taalkundig iets anders moet beteekenen. Hij meent, dat het
op den weg dezer Vergadering zou liggen voor de zuiverheid en waardigheid onzer
taal op te komen en het belang daarvan te bepleiten bij de Spoorwegmaatschappijen,
desnoods zelfs bij den Raad van toezicht op de spoorwegdiensten.
De Voorzitter betuigt zijne ingenomenheid met het streven naar zuiver
Nederlandsche woorden en uitdrukkingen. Op dit gebied wordt door het Algemeen
Nederlandsch Verbond reeds met ijver en dikwijls ook met goede uitkomst gewerkt.
In hoever het mogelijk lijkt, dat ook onze Maatschappij in deze nuttig werkzaam zou
zijn, zal hij gaarne met de overige Bestuursleden nader overwegen.
Ten slotte betuigt de Heer Dr. S.A. Naber den Voorzitter dank voor zijne heden
gehouden toespraak en voor zijne leiding der Vergadering, en brengt hem tevens
hulde voor het vele wat hij sedert tal van jaren in het belang der vaderlandsche
wetenschap heeft verricht. Nadat de Vergadering hare instemming met deze woorden
luide had betuigd, spreekt de Voorzitter eenige woorden van dank daarvoor uit en
sluit hierop de Vergadering.
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Bijlage I. Toespraak van den voorzitter.
Hooggeachte Medeleden!
Van harte heet ik u namens het Bestuur en de Leidsche leden onzer Maatschappij
welkom, nu gij uit verschillende oorden van ons vaderland zijt bijeengekomen om
hare algemeene ledenvergadering bij te wonen, en door het vernemen van hare
lotgevallen gedurende het afgeloopen genootschapsjaar - in de middeleeuwen zou
men gezegd hebben ‘jaerschare’ - en door deelneming aan hare werkzaamheden uw
gevoel van tot haar te behooren komt versterken. Wij hopen en vertrouwen, dat gij
van den dag aangename herinneringen naar uw huis zult medenemen, en dat gij tot
uw genoegen uw gemeenschapsgevoel zult versterken, hetzij gij in eene nauwe of
minder enge betrekking tot haar staat, hetzij gij de belangen, door de Maatschappij
voorgestaan, dient als beoefenaar der vaderlandsche wetenschap of als beschermer,
als geschied- of taalvorscher, als kunst- of oudheidkenner, als woordkunstenaar of
woordvorscher; als boek- of dagbladschrijver. Hetgeen van al de leden eener
vereeniging mag worden verwacht, is dat zij eenig hart voor haar
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hebben, dat zij overtuigd zijn dat zij recht van bestaan heeft en op de juiste wijze en
in de goede richting werkzaam is en dat hetgeen zij nastreeft of beoogt de
belangstelling harer leden waardig is. En op eene in dezen zin gestelde vraag meen
ik met volle gerustheid een bevestigend antwoord te mogen geven, al moet ik er eene
beperking bijvoegen, dat nl. de werkelijkheid blijft beneden onze wenschen, deels
ten gevolge onzer niet bijzonder ruime geldmiddelen, deels ook vaak door het
ontbreken van geschikte en tevens beschikbare werkkrachten. Over het eerste zal ik
nu niet spreken; het tweede herinnert ons aan de in verschillende opzichten ongunstig
werkende omstandigheid, dat de gezamenlijke som der Nederlanders zoo klein, en
daardoor ook het aantal van hen, die de door onze Maatschappij in haar vaandel
gevoerde wetenschappen beoefenen, betrekkelijk zoo gering is. Verstaat mij goed:
ik zou niet wenschen dat wij nog als weleer behoorden tot de toongevende of groote
mogendheden van Europa, maar wèl dat de grenzen van ons vaderland wat minder
eng waren, en onze bevolking b.v. het dubbele bedroeg van thans. Indien dit het
geval ware, wij zouden groote dingen tot stand kunnen brengen zoogoed als weleer,
en althans grootere dan waartoe wij thans vaak in staat zijn. Want het Nederlandsche
volk heeft uitstekende eigenschappen, die maken dat het eene vergelijking met andere
volken niet behoeft te vreezen.
Onder de eersten, die getracht hebben het Nederlandsche volkskarakter te schetsen
behoort de veelzijdige, rijkbegaafde schrijver der Nederlandsche Historiën. En veel
vroeger kan men ook wel niet, althans van een landgenoot, eene poging verwachten
om het te schetsen, want het begrip ‘volkskarakter’ kan eerst opkomen, wanneer
gewekt is het gevoel van eenheid van stam en van
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nationaliteit, en daarvan kan bij ons eerst sprake zijn in de tweede helft der 16de eeuw,
toen de verschillende Noord-Nederlandsche gewesten gebracht waren onder
denzelfden landsheer, en de bewoners der verschillende provinciën zich nauwer aan
elkander verbonden waren gaan gevoelen door het gemeenschappelijk verzet tegen
den uitheemschen dwingeland.
Hooft dan beschrijft het Nederlandsche volk als ‘dapper te lande en zonder wêergaa
te water, ... wel geschaapen ter deught, goedertier, nyver, vernuftigh, vermaart in
konsten en wetenschappen, afkeerigh van trots- en dubbelheit, traagh tot oorlogh en
oproer’. Ik geef toe dat dit slechts eene schets kan genoemd worden in eersten aanleg,
dat er vrij wat meer van het onderwerp kan worden gezegd en dat zij, in vergelijking
met de uitvoerige schildering in het bekende opstel van Fruin en Vissering, waarmede
de nieuwe uitgave van Fruin's verzamelde werken wordt geopend, zelfs mager moet
worden genoemd, maar toch zal men moeten erkennen dat er verscheidene
eigenschappen onder voorkomen, die door Hooft met juistheid en scherpte van blik
zijn opgemerkt, en die ook door Fruin worden genoemd. Natuurlijk met andere
woorden, want de taal van Hooft is wel dezelfde, maar niet hetzelfde als onze
hedendaagsche. Dit wordt door geen woord uit de genoemde schets duidelijker dan
door ‘vernuftigh’. Immers in de tegenwoordige beteekenis zou iemand niet licht er
eene eigenschap van den Nederlandschen geest in zien. Het genie is te allen tijde
zeldzaam in Nederland geweest: de aangeboren aanleg of gave die iemand in staat
stelt om zonder voorbeeld, oefening of leiding onmiddellijk het hoogste te bereiken,
iets buitengewoons te scheppen, uit te vinden of tot stand te brengen op het eene of
andere gebied

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

17
van den menschelijken geest1. Doch het door Hooft gebezigde woord beteekent ook
- het is bekend - niet dit, maar ‘verstandig’, en het staat dus, merkwaardig genoeg,
veel dichter bij hetgeen wij met ‘nuchter’ in den goeden zin plegen aan te duiden,
en daarin zal ieder onmiddellijk eene der voornaamste eigenschappen van ons
volkskarakter herkennen.
‘De Nederlander is’, zegt Fruin, ‘ook op het gebied van het geestelijk leven bij
uitstek positief. Het verheven idealisme der Duitschers is ons even vreemd als het
schitterend vernuft der Franschen; onze kunst onderscheidt zich door een nuchter
realisme’. En wat hier van eene der voornaamste uitingen van den geest gezegd
wordt, geldt ook van den Nederlandschen geest in het algemeen, en Hooft heeft dus
het volste recht om daarop het praedicaat ‘vernuftigh’ in de 17de-eeuwsche beteekenis
toe te passen.
En zijn niet ‘goedertier’ en ‘nyver’ uitdrukkingen voor dezelfde deugden, die bij
Fruin door de woorden ‘weldadigheid en goedaardigheid’ en door ‘werkzaamheid’
worden weergegeven? Is niet ‘afkeerigh van dubbelheit’ van Hooft, hetzelfde als
ons ‘betrouwbaar’, bij Fruin geschetst in deze zinsnede: ‘De Nederlander is niet
woordenrijk noch mild met beloften en betuigingen (Hooft heeft daarvoor het
uitnemende woord ‘taalmild’ gebruikt), maar als hij voorgenomen heeft iets te doen,
kan men op hem rekenen’. Is niet ‘traagh tot oorlogh en oproer’ een onderdeel van
hetgeen Fruin den grondtrek van ons volkskarakter noemt, nl. phlegmatisch of
‘bedaard, dat in zijne volle beteekenis in geene andere taal zijne wedergade vindt’,
en dat zich oplost in de termen: ‘bedachtzaam in het overleggen, langzaam in

1

Vgl. Ndl. Wdb. op genie.
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het handelen, koel in voorspoed, geduldig in tegenspoed, volhardend bij weerstand,
niet hartstochtelijk in het ongeluk, niet druk onder het genot’? En de karaktertrek
zelf wordt bij hem ook niet gemist: ‘ons volk’ zegt hij, ‘is overigens rustig en
ordelievend, niet kruipend, maar gemakkelijk te leiden. De groote beroeringen, die
in de laatste dertig of veertig jaren schier alle landen van Europa in meerdere of
mindere mate bezocht hebben, zijn aan ons land voorbijgegaan. Breekt er soms hier
of daar een oploop uit, luttel vertoon van macht is doorgaans voldoende gebleken
om hem te bedwingen. Onze steden leveren het schouwspel niet op van uitbarstingen
van hartstocht, zoo min van zinnelooze opgewondenheid als van toomeloozen woede’.
En, eindelijk, heeft Hooft niet het recht de Nederlanders te noemen ‘vermaart in
konsten en wetenschappen’? Wie zal ontkennen dat wij in de geschiedenis der
beschaving eene eigene en eigenaardige plaats innemen, die ons van andere volken
onderscheidt en alleen reeds ons een onafhankelijk volksbestaan waardig maakt en
waarborgt? In de kunst is het echt Nederlandsche het angstvallig bespieden, het fijn
opmerken, het getrouw weergeven van de natuur en de dingen van het dagelijksche
leven; in de wetenschap het zorgvuldig verzamelen, het ordelijk rangschikken van
de bouwstoffen der menschelijke kennis, het logische betoog en de scherpziende
kritiek1. Voorzeker Hooft overdreef niet toen hij den Nederlander schetste als ‘wel
geschaapen ter deught’, d.i. toegerust met verschillende uitnemende
geesteseigenschappen’, immers dat ‘deugd’ vroeger eene ruimere beteekenis had
dan heden ten dage, is bekend.

1

Fruin, Het karakter van het Nederlandsche volk, bl. 16 vlg.
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Doch ik zou den schijn van eenzijdigheid op mij laden en van het streven om een
heilloos chauvinisme en geloof in eigen voortreffelijkheid te willen aankweeken,
indien ik u ook niet de keerzijde der medaille liet zien, waarop met enkele trekken
en lijnen de gebreken van ons volkskarakter zijn te lezen.
De Nederlander is tuk op vrijheid, en hij heeft daarvan steeds eene behoorlijke
mate bezeten en ook een ruim gebruik gemaakt om te zeggen en te schrijven wat
hem goeddocht, eene eigenaardigheid waarover vreemdelingen nu en dan hunne
verwondering te kennen geven, zooals b.v. de Fransche gezant de Buzanval in het
laatst der 16de eeuw1. Dit kan hem niet als eene ondeugd worden aangerekend, maar
wèl dat vrijheidszin bij hem ontaardt in bandeloosheid, in afkeer van alles wat zweemt
naar gezag, in weerzin tegen heilzame tucht en eene voor ieder die op zijn tijd gebieder
wil wezen hoognoodige oefening in gehoorzaamheid. Die eigenaardigheid
weerspiegelt zich ook in onze vroegere taal, en wel door het groote aantal woorden
dat het Middelnederlandsch bezit voor het begrip ‘weerbarstig’, voor het meerendeel
met als eerste lid der samenstelling weder-, d.i. ‘tegen’; ik noem u ‘wederhorich’,
‘wederspannich’, ‘wedersperrich’, ‘wedersporrich, -spornich’, ‘wederstandich’,
‘wederstotich’, ‘wederstrevich’, ‘wederstribbich’, ‘wederstrubbich’, ‘wederstromich’
(-stormich); en het even gewone ‘overhorich’. Hieraan verwant zijn twee andere
eigenschappen, die met eigen- beginnen, nl. ‘eigenmachtig of eigendunkelijk’,
waarvoor men in Gelderland ‘eigengereid’ gebruikt, het stellen van het eigen gezag
in de plaats van dat van hen aan wie dit in een bepaald ge-

1

Vgl. Fruin, Tien jaren4, bl. 43.
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val toekomt, en ‘eigenzinnig’ en ‘eigenwijs’, het niet toekennen van gezag aan de
meening of het inzicht van anderen.
De bedaardheid van den Nederlander slaat zeer licht over in traagheid en
onverschilligheid, en zijn phlegma openbaart zich vaak in lauwheid, blijkende uit de
moeite die men heeft om hem in vuur te brengen of in geestdrift te doen ontvlammen.
Het valt hem niet gemakkelijk vooroordeelen te overwinnen, en hij is niet vrij van
eene zekere kleingeestigheid of kleinzieligheid, de eigenschap van den menschelijken
geest, die iemand, ten gevolge van kleine verschillen van opvatting of beschouwing
in punten van ondergeschikt belang, onvatbaar maakt om het belangrijke of
aanbevelingswaardige in de eene of andere zaak op te merken, of het groote en
aantrekkelijke in iemands streven op de rechte waarde te schatten. Hij is gehecht aan
het oude en groeit licht vast in overgeleverde begrippen en denkbeelden, niet uit
redeneering, maar uit sleurziekte en bekrompenheid. De Nederlander is, het is door
Hooft naar waarheid gezegd, ‘afkeerigh van trotsheit’, maar hij vervalt licht in het
andere uiterste, het ontbreekt hem vaak aan een juist werkend gevoel van eigenwaarde,
van zelfgevoel, van fierheid, hij zal allicht met den sleur meegaan uit vrees om zich
door afwijkende meeningen belachelijk te maken: voor niets is hij zoo bevreesd als
om te worden uitgelachen of het mikpunt te zijn van spot, en daardoor zal hij zich
meermalen minder goed voordoen dan hij is, en uit valsche schaamte, zooals een ons
bewaard ondd. biechtformulier uit de 10de eeuw het uitdrukt, meer spreken en meer
zwijgen dan hij moest. Hoewel hij over het algemeen argwaan koestert voor het
vreemde, het hem onbekende, en niet toeschietelijk voor den vreemdeling is, heeft
hij
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dikwijls zoo weinig oog voor de waarde van het inheemsche, het eigene, dat de
waardeering of de lof van vreemdeling of buitenlander noodig is om hem daarvan
te doordringen. Laat mij naar aanleiding van dit laatste punt u herinneren aan de
woorden van een ander 17deeeuwsch Nederlander, dien ik hier des te liever noem,
omdat ik in hem zie een der edelste typen van den Nederlandschen geest, een man
in wien de schoone eigenschappen daarvan een zoo harmonisch en aantrekkelijk
geheel vormen, ik bedoel Constantijn Huygens.
Deze fijne menschenkenner en opmerker, die daarbij de kunst verstaat om aan een
ander de dingen te doen zien zooals hij ze zelf heeft waargenomen, heeft in zijn
‘Zeestraet’, behalve eenige algemeen menschelijke eigenaardigheden er ook eene,
in het bijzonder den Nederlanders eigen, blootgelegd in de volgende verzen (vs. 346
vlgg.):
Door ééne twijffeling weet ick mij niet te redden:
Neemt redeloos gediert': ick weet en derv het wedden,
Het neemt gewilligh aen wat hem te stade kom;
Stelt het sijn oorboor voor, 't en sendt het niet weerom.
Wat lett de menschlickheit? Wij, redelicke dieren,
Waer halen wij van daen d'uytsinnighe manieren,
Van, wat ons werdt verboôn, te willen met gewelt,
En wat ons werdt geboon en vriendlick voorgestelt
Te haten en te vlien: ick meen het is te halen
Uyt d' eerste Appelschuld, die wij soo dier betalen,
Dat elck genegen is 't verboden na te gaen;
Maar waerom tasten wij 't gebodene traegh aen?
Geleerder volck als ick, 'k laet u den knoop bevolen:
Als gh' hem ontbonden hebt, soo vraegh ick noch uw' scholen:
Hoe komt het ydel niew bij menschen soo bemint,
En tot een dienstigh niew elck een soo ongesint?
Daer hoeft maar eenen droom van dertele geburen,
Die onse kleederen by dagen en by uren
Aen niewe snippren snij, van d' een aen d' andren dagh
En sietmen der niet uyt gelijck men gistren sagh.
Spreeckt van huysbacken niew, van ingeboren vonden,
Daer hooren jaeren toe, eer s'yemant konden monden.

Gaarne zou ik nog eenige oogenblikken verwijlen bij
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dit aantrekkelijke onderwerp1, maar ik heb ook andere plichten te vervullen en mag
u en mij zelf dus hiermede niet langer bezighouden. Misschien zelfs vinden sommigen
uwer deze geheele uitweiding bij eene gelegenheid als deze misplaatst. Hun zou ik
willen antwoorden, dat het in den Voorzitter eener maatschappij der
N e d e r l a n d s c h e Letterkunde niet kan worden gelaakt, indien hij iets gevoelt
voor het nationale karakter der vereeniging, en er aan herinnert, dat boven het
praedicaat kunstenaar, geschiedvorscher of taalgeleerde, oudheidkenner, dichter of
schrijver de titel Nederlander staat, mensch van den Nederlandschen stam, welken
allen die hem dragen verplicht zijn te maken tot een eerenaam. Het Nederlandsche
volkskarakter is de gezamenlijke som der karakters van alle Nederlanders afzonderlijk,
en als wij dan over de

1

Eene iets oudere karakterschets der Nederlanders van een vreemdeling, van wien men ze
ook vroeger verwacht, is van een Engelsch reiziger, nl. van Overbury in 1609, en opgeteekend
in zijn boek getiteld: ‘Observations upon the Provinces United and the State of French’
(1626); zij wordt aangehaald bij Blok, Gesch. 4, 11, alwaar men leest: ‘(De Nederlanders
zijn) een krachtig volk, noch overdreven vroom, noch zeer bedorven, zonder andere groote
ondeugden dan zekere neiging tot dronkenschap, scherp (op den penning), maar eerlijk in
den handel, weinig toeschietelijk en zeer vrijmoedig tegenover hunne meerderen, gelijk in
alle democratische Staten; begeerig naar winst, ijverig en zindelijk, spoedig ternedergeslagen
bij den minsten tegenspoed, aanmatigend in voorspoed, vindingrijk in de nijverheid, slim in
den handel en in het algemeen energiek, van nature langzaam, maar tevens vol overleg en
vasthoudend’. Nog andere karakterschetsen door vreemdelingen vindt men 1o van Federico
Badoaro, ambassadeur van Venetië bij Karel V en Filips II, in Gachard's ‘Relations des
Ambassadeurs venitiens’, bl. 78 vlgg., die evenwel volstrekt niet in alle opzichten juist kan
worden genoemd (vgl. b.v. de uitlating over de losbandigheid der Nederlandsche vrouwen
uit dien tijd met het daarmee lijnrecht tegenstrijdig aan den voet der bladzijde aangehaalde
oordeel van Guicciardini); 2o van Alonzo Vasquez, Los sucesos de Flandes y Francia del
tiempo de Alejandro Farnese (1577-92), in ‘Colleccion de Documentos Inéditos para la
Historia de España t. LXXII-LXXIV’ (het 72ste deel bevat op bl. 1-63 eene beschrijving
van land en volk der Nederlanden).
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schoone en goede eigenschappen daarvan spreken, kan het geen kwaad elkander te
herinneren aan de spreuk: ‘adel legt verplichtingen op’, terwijl wanneer wij over de
daaraan klevende gebreken gaan nadenken, het zijn nut kan hebben ons te doordringen
van de overtuiging, dat men niet kan volstaan met bedenkelijk het hoofd te schudden
en met Pecksniff uit te roepen: ‘o menschdom, menschdom!’ alsof men er zelf niet
toe behoorde. Men kweekt ook geen chauvinisme of volkstrots aan, als men het
begrip ‘nationale fierheid’ bij zich zelf en zijne landgenooten wil verlevendigen, het
inzicht verscherpen in hetgeen wij zijn en wat wij zijn kunnen. En men behoeft geen
verontschuldiging te vragen als men door tot nadenken te stemmen iets tracht te doen
voor hetgeen meer beteekent dan de belangen onzer Maatschappij, nl. voor de
ontwikkeling en aankweeking van al die gaven en eigenschappen, waardoor ook een
volk, dat nu eenmaal klein is, groot kan wezen.
Doch ook die belangen der Maatschappij zullen wij niet veronachtzamen. Laat
mij u dan allereerst mogen mededeelen wat in hare geschiedenis van het afgeloopen
jaar belangrijk genoeg mag worden geacht om aan u te worden medegedeeld. Ik zal
daarbij zooveel mogelijk alles voorbijgaan wat gij uit den mond van den Secretaris
der Maatschappij en van de Commissiën zult vernemen.
De Maatschappij heeft zooveel als in haar vermogen is gezorgd voor het bijhouden
en de uitbreiding van haren boekenschat, die thans volgens eene globale raming - en
wie zou eene andere kunnen verwachten - eene waarde vertegenwoordigt van eene
ton gouds, althans voor deze som door de zorg van onzen aftredenden penningmeester
bij een nieuwen polis tegen brandgevaar is verzekerd, in plaats van voor ƒ 25.000,
zooals tot heden. Gij wist
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waarschijnlijk niet, waarde medeleden, dat gij zoo rijk waart, of liever dat de
Maatschappij zoo rijk is. Doch ik verzoek u niet te vergeten, dat de genoemde som
weliswaar volstrekt niet ‘dood kapitaal’, maar toch evenmin ‘bedrijfskapitaal’ kan
worden genoemd; integendeel, ook deze rijkdom legt verplichtingen op, niet alleen
om te leenen, want dit doet de Maatschappij op onbekrompen wijze, maar ook om
hetgeen men bezit zijne waarde te doen behouden, in dit geval door leemten aan te
vullen en het nieuw uitkomende aan te koopen. Versterking onzer geldmiddelen is
ook voor dit schoone en nuttige doel dringend gewenscht. Mochten er onder u
Maecenaten zijn, d.i. beschermers van kunst en wetenschap, en dit kunnen ook zij
zijn die geen schatten bezitten, dan geef ik hun de verzekering dat schenkingen met
deze bestemming met erkentelijkheid zullen worden aanvaard. Mocht men de voorkeur
geven aan eene testamentaire beschikking voor onze boekerij, ook daartegen bestaat
van onze zijde niet het minste bezwaar. Hoe zeer zou de Maatschappij reeds daardoor
gebaat zijn, dat men, zooals reeds enkele malen is geschied, aan haar eene zoodanige
som vermaakte, waardoor de jaarlijksche contributie als het ware wordt bestendigd.
Denkt daar eens over, gij die dit hoort en gij die dit later lezen zult. Hoeveel nut door
onze boekerij wordt gesticht, hoevelen in het geheele land, leden en niet-leden van
ons genootschap, door haar worden gebaat bij hunne wetenschappelijke nasporingen,
zal i k u niet mededeelen; is het niet geschreven in het verslag van onzen
Bibliothecaris?
De Maatschappij, heeft, als naar gewoonte, door hare maandelijksche vergaderingen
en die harer beide Commissiën in een breederen en engeren kring harer leden
gelegenheid gegeven om de uitkomsten van het eene of
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andere wetenschappelijk onderzoek mede te deelen aan anderen. Het licht, dat
daardoor verspreid werd, ging in de maandelijksche vergaderingen nu en dan gepaard
met eene vereischte mate van duisternis (wel te onderscheiden van ‘duisterheid’):
bij drie der daar gehouden voordrachten werden nl. lichtbeelden vertoond, die de
toehoorders bovendien tot toeschouwers maakten. Zal het begrip ‘voordracht’ of
‘mededeeling’ zich voortaan in deze richting blijven ontwikkelen? Ik zal mij niet
aan voorspellingen wagen, maar wil alleen dit zeggen dat lichtbeelden bij sommige
voordrachten, gelijk bij experimenteele phonetiek, onontbeerlijk; bij andere, zooals
over de geschiedenis der kunst, zeer gewenscht zijn, en dat in geen geval de
degelijkheid en de grondigheid van een wetenschappelijk betoog onder de vertooning
behoeven te lijden. Laten wij deze bijzonderheid vooral waardeeren als een zichtbaar
bewijs van de uitbreiding van het veld der door onze Maatschappij voorgestane en
beschermde wetenschap, eene uitlegging van haar studieterrein. Wij wenschen aan
onze Maatschappij geen eng sluitend keurslijf aan te trekken, waardoor zij in hare
bewegingen wordt belemmerd, maar veeleer, hare geleidelijke ontwikkeling
beoogende doch tevens voor het behoud van haar eigenaardig karakter zorg dragende,
een gewaad dat zijn naam ontleent aan het begrip ‘hervorming’, waarin zij zich vrij
naar alle kanten kan bewegen en ontplooien. Dat het Bestuur bereid is, de door de
leden gewenschte wijzigingen in hare reglementen te blijven aanbrengen, zal u blijken
uit het u in den beschrijvingsbrief medegedeeld voorstel tot wetswijziging, hetwelk
straks aan uwe goedkeuring zal worden onderworpen.
Van de genoemde werkzaamheden bleek, behalve door een dagbladverslagje,
slechts weinig naar buiten; meer
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is dit het geval geweest met de deelneming van onze Maatschappij aan de herdenking
der geboorte van Bilderdijk voor 150 jaren. Niet van haar is het denkbeeld van deze
feestviering uitgegaan: een anderhalve-eeuwfeest scheen aan de meerderheid van
het Bestuur niet geschikt of althans niet aangewezen om de verdiensten van een groot
man te herdenken. Doch toen eenmaal het denkbeeld geopperd was, heeft het Bestuur
pogingen gedaan om in de vorige jaarvergadering den buitengewonen Nederlander
te doen herdenken, ‘singulier in alles’, die wèl scheppende verbeelding bezat en wien
de heerschappij over de taal was ‘geboren int been’, doch deze pogingen hebben niet
tot eene gewenschte uitkomst geleid. In een kleineren kring zijn daarna, in de
maandvergadering van November, aan den dichter letterkundige beschouwingen
gewijd door ons medelid Kalff. Doch vooral heeft onze Maatschappij medegewerkt
tot het welslagen der Bilderdijktentoonstelling te Amsterdam, waar zij door eene
belangrijke verzameling van aan haar behoorende Bilderdijkiana was
vertegenwoordigd.
Hetgeen dit jaar door de zorgen onzer Maatschappij is uitgegeven, zal ik slechts
met een enkel woord vermelden, nl. het door onzen Bibliothecaris voor de pers gereed
gemaakte, om zijne veelzijdige nuttigheid geroemde, Repertorium voor de
Vaderlandsche Geschiedenis, en de door den Heer Molhuysen bijeengebrachte
verzameling Epistolographorum, brieven van en aan bekende Nederlanders, her en
der in boeken verspreid: het eerste gedrukt, de tweede in handschrift in de boekerij
der Universiteit aanwezig. Ik mag hieraan nog de mededeeling toevoegen dat nu ook
eindelijk de uitgave van den mnl. tekst van het reisverhaal van Mandeville, door den
Heer Cramer te Zwolle, verzekerd schijnt.
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Doch over ééne uitgave vanwege onze Maatschappij moet ik iets uitvoeriger zijn,
en wel omdat deze in den loop van dit jaar haar zilveren feest heeft gevierd, nl. het
‘Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde’. Vijf-en-twintig boekdeelen,
in het geheel een 8000 bladzijden bevattende, zijn onder de vlag en door de
medewerking onzer Maatschappij gevuld met bijdragen voor de geschiedenis onzer
taal- en letterkunde, en deze genomen in den ruimsten zin. In het Register op die 25
deelen, hetwelk door den Heer Kikkert, den klerk der woordenboek-redactie onder
toezicht der Taalkundige Commissie is bewerkt en voor een deel reeds is afgedrukt,
zult gij den rijken inhoud er van kunnen overzien op 24 met eene kleine letter gedrukte
bladzijden. Gij zult daar bijdragen vinden, bijeengebracht door een groote honderd
medewerkers, waaronder geen van de meest bekende namen ontbreekt van hen die
gedurende deze kwart-eeuw zich aan de studie onzer vaderlandsche taal en letteren
heeft gewijd. Hoe gaarne zou ik u naar aanleiding van dit gedenk- en
vermeldenswaardig, ook voor onze Maatschappij zoo heuglijke feit, een overzicht
geven van de geschiedenis der bearbeiding van dit studieveld, u wijzen op de
veranderingen, die de methode van beoefening ongemerkt en geleidelijk heeft
ondergaan, u op de uitbreiding der grenzen van het terrein van onderzoek opmerkzaam
maken, en u enkele der door haar verkregen uitkomsten toonen, doch dit zou niet
alleen de grenzen van mijn bestek te buiten, maar vooral ook mijne krachten te boven
gaan, en de mij als Nederlander eigene nuchterheid verbiedt mij die krachten te
overschatten en mij te wagen aan het ondernemen van iets, waarvan ik het ernstige
vermoeden heb, dat ik het niet tot een gewenscht einde zou brengen. Want daartoe
is noodig, dat men
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zich hoog boven het genoemde veld verheft en van die hoogte het geheel overziet,
opmerkt wat dit tijdperk van het vorige onderscheidt, welke licht- en schaduwplekken
er zich op vertoonen, en in welke richting de bewerking van het terrein zal dienen
te worden voortgezet. Ook zou ik bij één onderdeel, de studie van het
Middelnederlandsch, meer over mij zelven moeten spreken dan wenschelijk zou
wezen, want niet zoo heel gering is het aantal opstellen van meer en minder omvang
van mijne hand. Laat mij om deze redenen mogen volstaan met uwe weetgierigheid
te prikkelen door u in een vluchtîg overzicht het voornaamste mede te deelen van
hetgeen gij er in vinden zult. Gij zult er o.a. aantreffen verschillende opstellen over
Oud-Germaansch van Kern, Cosijn, Gallée, Van Helten, Uhlenbeck, Kluyver, Van
Wijk; over Oudfriesch van Buitenrust Hettema, over Mnl. taalkunde en spraakkunst,
van Franck, Van Helten en mij zelven; over mnl. en ndl. spreekwijzen en
spreekwoorden, van Beets en Stoett. Onze letterkundige geschiedenis is er in
vertegenwoordigd door de namen van Jonckbloet, Penon, Te Winkel, Kalff, Eymael
en Worp; Middelnederlandsche en 16de- en 17de-eeuwsche teksten vindt gij er in
uitgegeven - ik noem alleen de bekende Couchy-fragmenten, het laatste werk van.
De Vries op zijn geliefd terrein - door Moltzer, Beets, De Vreese, De Vooys,
Leendertz en mij, ook van den Zuidnederlander Van Veerdeghem en den Berlijnschen
geleerde Bolte. Over verklaring van den Nederlandschen taalschat uit het Mnl. en
Oud-germaansch wordt in tal van artikelen gehandeld door De Vries, Kern, Fruin,
J.W. Muller, Beets, Eymael, Stoett en door mij; in verband met oostersche (ook
oosteuropeesche) talen door Kluyver, met het oog op het Romaansch door Salverda
de Grave.
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Ik wensch mij tot deze oppervlakkige opsomming te beperken, doch uit deze
eenigszins droge lijst zult gij in elk geval den indruk krijgen, dat voor verscheidenheid
en afwisseling wordt zorg gedragen, en dat gij moogt verwachten er in te vinden het
beste waartoe de Nederlandsche geest op dit studiegebied in staat is. Ik mag over de
waarde dezer serie wetenschappelijke opstellen wel dit zeggen, dat zij algemeen
wordt gewaardeerd: zoowel in als buiten ons vaderland, waar de kennis van onze
taal toeneemt. De Redactie doet steeds haar best de uitgave te doen behooren onder
die, waarvan de Maatschappij genoegen beleeft, en indien dit werkelijk het geval is,
dan komt dit voor een groot deel vooreerst door de goede zorgen der firma Brill, die
veel waarde hecht aan en veel over heeft voor ons tijdschrift. Een woord van oprechte
erkentelijkheid zij is dit verband gewijd aan de nagedachtenis van het overleden lid
der firma, De Stoppelaar, die steeds door groote bereidwilligheid en onbekrompen
medewerking de Taalkundige Commissie en dus ook de Maatschappij aan zich heeft
verplicht. En wij hebben bewijzen - wij vermelden het gaarne - dat ook voor het
vervolg de belangen van ons tijdschrift bij den tegenwoordigen firmant, den Heer
Peltenburg, in goede handen zijn.
Nog één naam mag hier niet worden verzwegen, die van den Secretaris der
Redactie, den Heer A. Beets. De geheele bezorging der uitgave met inbegrip van alle
besprekingen met den uitgever, de verzending en herziening der drukproeven, en de
briefwisseling met de inzenders - niet altijd, de Heer Beets heeft het ondervonden,
eene dankbare, soms zelfs eene zeer ondankbare, in elk geval tijdroovende taak heeft hij gedurende tal van jaren met de grootste toewijding en geheel be-
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langeloos geleid. Het oprechte woord van hulde en dank, dat ik hem hier breng, zal
ongetwijfeld bij uwe vergadering onverdeelde instemming vinden.
Ook de firma, bij wie deze uitgave verschijnt, doet dit geheel belangeloos, immers
zij stelt de Commissie in staat aan de inzenders eenig honorarium uit te keeren,
hoewel het aantal inteekenaren uiterst gering is, nl. het getal 120 niet te boven gaat,
waaronder 45 leden van onze Maatschappij. Voor hare eer en in het belang der zaak
zelve is het noodig dat daarin verandering en verbetering komt. Gij zult mij wel
willen veroorloven u met alle kracht er toe op te wekken om door uwe inteekening
deze nuttige uitgave te steunen. Eerlang zal met ditzelfde doel eene circulaire aan
leden en niet-leden der Maatschappij worden verzonden: van harte hoop ik, dat met
het begin van den nieuwen jaargang (Januari) het aantal inteekenaren aanmerkelijk
zal zijn gestegen.
Er blijft mij thans nog één plicht te vervullen over, de droevige en moeilijke taak
der herdenking van de leden onzer Maatschappij, die ons in dit jaar zijn ontvallen.
Van de meeste onzer overleden medeleden zullen wel in den jaarlijkschen bundel
uitvoeriger levensberichten verschijnen, geschreven door eene bevriende en bevoegde
hand. Van de meeste, zeg ik met voordacht; want telkens en telkens weer blijkt
grooter te worden de moeilijkheid om onder de leden der Maatschappij - want als
regel geldt dat slechts zij daartoe worden uitgenoodigd - de personen te vinden,
geschikt en bereid om aan hen, die in onzen kring eene plaats hebben ledig gelaten,
deze laatste eer te bewijzen. Een goed deel van onze besprekingen in de
Bestuursvergaderingen en een groot deel der omvangrijke briefwisseling van onzen
secretaris zijn daaraan gewijd. En wij behartigen deze taak met groote
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zorg en staken eerst na herhaalde mislukking onze pogingen om een levensbeschrijver
te vinden, daar wij overtuigd zijn dat het nageslacht ons voor de door ons
samengebrachte bundels levensberichten onzer tijdgenooten dankbaar zal zijn als
voor eene welkome en belangrijke bijdrage tot de geschiedenis der beschaving van
onzen tijd. Ik zal niet trachten de namen der overledenen te groepeeren - dit is vaak
eene kunst, grooter dan die der groepeering van cijfers, - maar ze u mededeelen in
de orde van tijd, waarin zij ons zijn ontvallen. Het zijn
C.F. Z e e m a n , Emeritus-Predikant van Zonnemaire, van wien mij slechts één
werk bekend is, maar dat zich eene eervolle plaats heeft verworven in de geschiedenis
van den invloed van den Bijbel op onze taal, nl. de door de sedert eveneens overleden
‘Hollandsche Maatschappij’ bekroonde verhandeling over ‘Nederlandsche
spreekwoorden, spreekwijzen, benamingen en volksuitdrukkingen, aan den Bijbel
ontleend’. Terwijl Laurillard daarover een leesboek heeft geschreven, heeft Zeeman
er een studieboek van gemaakt.
N.D. D o e d e s , oud-leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Leeuwarden, schrijver
van tal van tijdschriftartikelen en van bellettristische en geschiedkundige werken.
H. P h . d e K a n t e r , te Haarlem, een bekend rechtsgeleerde, gedurende eenige
jaren lid van de 2de Kamer der Staten-Generaal, een warm voorstander der liberale
beginselen, ook op godsdienstig gebied.
A.C. L o f f e l t , te 's-Gravenhage, vroeger leeraar in het Engelsch te Dordrecht,
daarna gedurende vele jaren tooneel- en kunstcriticus voor het Vaderland en het
Nieuws van den Dag, schrijver van werken over en bewerkingen voor het tooneel.
H. D y s e r i n c k , te Rheden, gepensioneerd Schout-bijnacht, oud-minister van
Marine, die in verschillende
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betrekkingen voor den zeedienst werkzaam is geweest, o.a. als secretaris der
commissie tot verbetering der Indische zeekaarten.
T. v a n H e t t i n g a T r o m p , jaren lang in zijne geboortestad Leeuwarden een
kundig rechtsgeleerde en een invloedrijk raadsman.
H.J. S c h i m m e l , te Bussum, een onzer oudste en vruchtbaarste schrijvers, die
in weerwil van drukke betrekkingen aan handelsinstellingen te Amsterdam den tijd
vond voor tot op hoogen leeftijd voortgezetten letterarbeid, en van wien een nieuw
verschenen werk gedurende vele jaren als eene gebeurtenis van belang beschouwd
werd op letterkundig gebied, hetzij een roman, als ‘Mary Hollis’, ‘Mylady Carlisle’,
‘Sinjeur Semeins’, hetzij een tooneelwerk, als ‘Joan Wouters’ of het in den laatsten
tijd opnieuw bekend geworden ‘Kind van Staat’.
G.H. v a n B o r s s u m Wa a l k e s , te Utrecht, vroeger predikant te Zevenhuizen,
schrijver van verschillende opstellen over kerkgeschiedenis, en vooral bekend door
zijne belangrijke nasporingen op het gebied der campanologie of klokkenkunde.
L.W.G. d e R o o , te 's-Gravenhage, Doctor in de Letteren, die, na eerst leeraar
geweest te zijn aan het gymnasium Willem III te Batavia, in verschillende hooge
regeeringsambten in Indië is werkzaam geweest, het laatst als directeur van financiën.
A.G. v a n H a m e l , hoogleeraar te Groningen, wiens overlijden ons nog zoo
versch in het geheugen ligt èn om de omstandigheden waaronder het plaats greep1
èn

1

Hij stierf na eene kortstondige ziekte in de Ziekenverpleging te Amsterdam, alwaar hij
opgenomen was ter verpleging van eene kneuzing van het been, veroorzaakt door het uitglijden
op een parketvloer in den Stads-Schouwburg, waar hij de ter eere van het Philologen-Congres
(3-4, April) gegeven voorstelling van ‘Esmoreit’ bijwoonde.
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omdat wij hem nog zoo kort te voren in zijne volle kracht hadden gezien als spreker
over zijn geliefd onderwerp ‘experimenteele phonetiek’ in onze maandvergadering
van Maart. Met Busken Huet en Allard Pierson had hij gemeen, dat hij zijne loopbaan
was begonnen als predikant der Waalsche Gemeente, maar overigens welk een
verschil; voor zijn aanstaanden levensbeschrijver moet het, dunkt mij, een
aantrekkelijk onderwerp zijn deze parallel uit te werken. Hij was een man van
zeldzame gaven, even talentrijk in het voeren van het woord als het hanteeren der
pen. Zijn vlugge en rijke geest maakte hem geschikt om te worden wat hij wilde: het
sterkste bewijs hiervan is wel hetgeen hij heeft gedaan in de tweede periode van zijn
leven, voor hem pas begonnen nadat hij op middelbaren leeftijd het predikambt met
Romanistische studiën had verwisseld. Voor den eersten academischen leerstoel in
het Fransch in ons vaderland was hij de aangewezen persoon, en in die bediening is
hij jaren lang met vrucht en voldoening voor zijne geliefde tweede moedertaal
werkzaam geweest, zonder daarom als spreker of schrijver zijne eigenlijke moedertaal
te vergeten of te verleeren.
H.P. B e r l a g e , Emeritus-Predikant bij de Hervormde Gemeente te Amsterdam,
en eindelijk:
L o d e w i j k M u l d e r , de Nestor der Nederlandsche proza-schrijvers1, op
85-jarigen leeftijd overleden te 's-Gravenhage. Hij begon zijne loopbaan in den
krijgsdienst, was gedurende eenige jaren leeraar aan de Kon. Mil. Akademie, den
grootsten tijd als ambtgenoot van den ouden Heer Smits, met wien hij de veel gelezen
‘Afdrukken van indrukken’ uitgaf, en na eene 25-jarige ambtsver-

1

Niet aan Schimmel komt deze hem door sommige dagbladen gegeven naam toe: deze was
een paar jaar jonger dan Lodewijk Mulder.
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vulling Inspecteur van het Lager Onderwijs. Van zijne talrijke werken zijn het meest
bekend zijn historische roman ‘Jan Faessen’, en zijn tooneelstuk ‘De kiesvereeniging
van Stellendijk’, dat zich ongetwijfeld op het tooneel zal handhaven.
Van onze buitenlandsche leden verloren wij:
J a n v a n R i j s w i j k , den in geheel Nederlandsch-België gevierden en hoog
geëerden Vlaming, tot diepe smart zijner landgenooten en van velen daarbuiten reeds
op 53-jarigen leeftijd overleden als burgemeester van Antwerpen, vooral bekend
door zijne meesleepende redevoeringen.
A l b e r t R é v i l l e , te Parijs, hoogleeraar aan het Collège de France, voorzitter
der afdeeling voor godsdienstwetenschap aan de Ecole pratique des Hautes Etudes.
Ook in ons land is hij bij velen bekend geworden als Predikant der Waalsche
Gemeente te Rotterdam (1851-1872).
O s c a r S c h a d e , Hoogleeraar te Koningsbergen, de beroemde bewerker van
het ‘Altdeutsche Wörterbuch’, waarvan in 1872 en volgende jaren eene tweede
bewerking is verschenen.
F e r d i n a n d J u s t i , hoogleeraar te Marburg, een vermaard kenner van het Zend
en van de taal- en letterkunde van Perzië en Koerdistan, en
G e n . J o h n Wa t t s d e P e y s t e r , op 86-jarigen leeftijd overleden te
New-York, lid van een der oudste Knickerbockers geslachten, schrijver van
verschillende geschied-, krijgs- en volkenkundige werken, die hij geregeld aan de
boekerij onzer Maatschappij ten geschenke zond.
Aan deze allen, die tot hun dood aan onze Maatschappij zijn verbonden geweest,
brengen wij een woord van eerbiedige hulde voor hetgeen zij voor wetenschap of
maatschappij, d.i. hier: de samenleving, hebben gedaan. Zij rusten van hunnen arbeid,
dat zij rusten in vrede!
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En thans, zeer waarde medeleden, nadat wij deze ernstige gedachte hebben gewijd
aan de dooden, richten wij het oog op de taak, die ons voor heden staat te vervullen,
en open ik, met de beste wenschen voor den goeden geest en den goeden gang van
ons samenzijn, deze onze 141ste Algemeene Vergadering.
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Bijlage II. Voordracht van den heer dr. F. Pijper.
Erasmus en de Nederlandsche Reformatie.
Een schoon onderwerp! Wel mag ik het als een voorrecht beschouwen in dezen kring
van taalkenners, belletristen, geschiedvorschers en oudheidkundigen te spreken over
dien fijnen, smaakvollen stylist, dien edelen strijder voor de waarde der fraaie letteren,
dien vernieuwer onzer taalkennis, dien vurigen kampioen voor de beoefening der
heerlijke talen van Griekenland en Rome, dien herschepper van de wetenschap der
geschiedenis, die zoo krachtig bijdroeg om aan den nieuweren tijd zoowel de
vóór-Christelijke Oudheid als de Christelijke wereld in hare eerste en klassieke
periode nader te brengen, de klassieke beschaving te doen herleven!
De moeilijkheid van dit ondernemen verheel ik mij niet. Ieder uwer heeft zich
wellicht reeds lang eene voorstelling van Erasmus gevormd. Niet alleen, dat de
fijnbesneden trekken van zijn gelaat u voor oogen staan, maar gij hebt u ook ingedacht
in zijn innerlijk wezen, u een beeld ontworpen van hetgeen hij was als geleerde,
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als kunstenaar, als mensch, van hetgeen hij heeft beteekend voor de geschiedenis
van Europa. Wilt, bidde ik u, wat gij komt te vernemen van mijne voorstelling, ook
al mocht deze afwijken van de uwe, verdragen! Het aantal zijner werken, in 10
folio-deelen verzameld, is schier ontelbaar. Wie zou zich aanmatigen ze geheel onder
de knie te hebben? Wie, die groote, veelzijdige figuur volledig te kunnen teekenen?
Erasmus moet besproken worden in verband met de Nederlandsche Reformatie.
Dit kan niet geschieden zonder dat enkele teedere quaesties worden aangeroerd, die
voor gemoed en leven van de tegenwoordige menschheid geen minder belang hebben
als voor het geslacht van vier eeuwen geleden. Doch mijn doel is zuiver
geschiedkundig. De vraag is geenszins of de Nederlandsche Reformatie toegejuicht
of veroordeeld moet worden. Het komt er op aan te bepalen in hoeverre Erasmus op
dit al dan niet zegenrijke verschijnsel invloed heeft geoefend.
Dit is beter mogelijk dan vroeger wegens hetgeen aan het licht gebracht werd door
de reeds verschenen deelen der ‘Bibliotheca reformatoria neerlandica’. Meer dan
één punt, waaromtrent vroeger onzekerheid heerschte, is opgehelderd. Dat Erasmus
invloed geoefend heeft op de Reformatie in de Nederlanden, is altijd wel begrepen,
door sommigen in meer of minder beslisten vorm, door Ypeij en Dermout in hunne
‘Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk’ zelfs in hoogdravende
bewoordingen uitgesproken. Deze laatsten hebben in hun overigens zoo degelijke
werk in het algemeen Erasmus als den eersten en voornaamsten hervormer boven
Luther gehuldigd, en hem ook in de geschiedenis der Nederlandsche Reformatie de
allesbeheerschende plaats toegewezen1. Doch reeds lang heeft men terecht opgemerkt,
dat aan hunne holle
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frazen het bewijs ontbreekt. De Hoop Scheffer, oogenschijnlijk geschrikt van de
rechtmatige kritiek op Ypeij en Dermout, is in zijne ‘Geschiedenis der kerkhervorming
in Nederland tot 1531’2 in het tegenovergestelde uiterste vervallen, heeft ons omtrent
zijne opvatting van Erasmus' beteekenis te dezen opzichte vrijwel in het onzekere
gelaten en ternauwernood 's mans naam genoemd.
Sedert zijn wij uit het gebied der gissingen allengs overgebracht naar dat der
werkelijkheid. Bewijzen treden in de plaats van vermoedens, en op hetgeen reeds
vroeger bekend was, is nieuw licht geworpen.
Twee dingen hebben wij geleerd: 1o. dat er eene oorspronkelijk Nederlandsche,
echt nationale Reformatorische richting geweest is, die zich door duidelijk aanwijsbare
kenmerken onderscheidt van de andere Reformatorische richtingen; 2o. dat deze
Nederlandsche richting voor een deel ontstaan is onder den invloed der werken van
Erasmus.
Bij het behandelen van verschijnselen op het gebied der Nederlandsche
Hervormingsgeschiedenis heeft men te veel gezocht naar buitenlandsche invloeden.
Immer heeft men bij geschriften van Hervormingsgezinde strekking gevraagd: is dit
Luthersch? of is dit Zwingliaansch? Waar het personen gold, luidde het: spreken zij
in den geest van Wittenberg? of in dien van Zurich? of in dien van Genève? Neen,
M.H! Daarvan moeten wij, vooral ten opzichte van de vroegste periode der
Nederlandsche Reformatie-geschiedenis, terugkomen. Wij moeten in de eerste plaats
vragen: wat is er in die personen en geschriften voor nationaals? Ademen zij ook
een Nederlandschen geest? Bestaat die niet? Ja zeker, het bewijs is geleverd; de
vertegenwoordigers van dien geest kunnen worden aangewezen. Vanwaar de pittige
‘Refutacie vant Salue regina’?3 Luthersch is zij niet. Zwingliaansch is

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

39
zij ook niet. Wat is zij dan wel? Nederlandsch. Neem het boekje: ‘Vanden propheet
Baruch’4. Is het Luthersch? Neen. Is het Zwingliaansch of Bullingeriaansch of
Calvinistisch? Neen, het is Nederlandsch. Een allerbelangrijkst geschrift is de ‘Troost
ende Spiegel der siecken’ van Gulielmus Gnapheus5. Maar het moet onmogelijk
genoemd worden den schrijver bij eenige Duitsche of Zwitsersche richting onder te
brengen. Hij is zich zelf; of liever, hij is Nederlander. Hij vertegenwoordigt de
oorspronkelijk Nederlandsche strooming. En iets dergelijks kan gezegd worden van
de ‘Summa der godliker scrifturen’, vroeger door Van Toorenenbergen uitgegeven;
van Cornelis vander Heyden's ‘Corte Instruccye, hoe een ieghelic mensche met God,
ende zynen even naesten, schuldigh es, ende behoord te leven’6, van de fragmenten
van zekere verweerschriften van twee ‘Broeders des gemeenen levens’, die voor den
dag zijn gekomen in een werk van Jacob van Hoogstraten7, enz.
Hoe weten wij nu, dat deze geschriften onder den invloed van Erasmus staan? En
welke zijn de kenmerken, waaraan men dit kan waarnemen? Voordat ik tracht deze
vragen te beantwoorden, gevoel ik behoefte ter voorkoming van misverstand een
drietal opmerkingen te laten voorafgaan.
1o. Evenmin als iemand anders koester ik de meening, dat de beteekenis van
Erasmus ook maar eenigszins volledig zou omschreven worden door de bepaling
van het aandeel, dat hij had in de verbreiding van Hervormingsgezinde gevoelens.
Wij weten allen, dat hij veel meer heeft gedaan; dat zijn tooverwoord voor
West-Europa de klassieken als uit de dooden heeft doen opstaan; dat hij eene
herschepping heeft bewerkt van het onderwijs in al zijne vertakkingen van de lagere
school tot de universi-
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teit; dat hij niet alleen de oogen geopend heeft voor de schoonheden der beste
Grieksche en Latijnsche schrijvers uit het heidensche en het Oud-Christelijke tijdperk,
maar dat hij door eigen voorbeeld aan de beoefening der fraaie letteren eene
eere-plaats heeft verschaft in de beschaafde wereld. Ook wat Erasmus op theologisch
gebied heeft voortgebracht, beperkte zich niet tot bevordering van eenige
Hervormingsgezinde denkbeelden, maar kwam voor een deel ten goede aan alle
partijen.
Hierbij sluit zich mijne tweede opmerking aan: dat ik er niet aan denk Erasmus
op te eischen voor ééne bepaalde kerk of partij of richting. Aan de voorzijde der
kathedraal te Canterbury, d.w.z. van het zeldzaam schoone, historische gebouw,
waarbinnen de primaataartsbisschop der Anglikaansche kerk pleegt gewijd te worden,
staan een aantal beelden. Onder de mannen, die daar in steen vereeuwigd zijn, behoort
onze landgenoot Erasmus. Terecht: want sedert het midden der zestiende eeuw draagt
de Anglikaansche kerk, in hare leer Hervormd, in hare inrichting en gebruiken
vasthoudende aan de traditie, den stempel van Erasmus' geest. Gaat nu mede naar
Bazel en bezoekt daar, in de Groote kerk, sedert eeuwen aan den Protestantschen
eeredienst gewijd, de kapittelzaal, waarbinnen eenmaal het beroemde concilie
gehouden is. Gij vindt daar eene reeks van portretten aan den wand, voorstellende
Pius II, Sadoletus, Petrus Bembus enz., en ook, onder de voornaamste Reformatoren,
Luther, Zwingli en Calvijn: Erasmus. (In ditzelfde gebouw is het, dat onze beroemde
landgenoot begraven ligt)8. Wie meer van de veelzijdigheid van Erasmus weten wil,
begeve zich naar Leuven. Aan de Roomsch-Katholieke universiteit aldaar draagt
men er roem op, dat Erasmus eenige jaren tot haar heeft behoord, - eene
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bijzonderheid, waarop Félix Nève in zijn boek: ‘La renaissance des lettres et l'essor
de l'érudition ancienne en Belgique’9 zich beijvert het volle licht te doen vallen. En
dit ondanks het feit, dat een aantal geschriften van den grooten Rotterdammer sedert
lang op den Index staan!10 Van deze veelzijdigheid van Erasmus ons volkomen
bewust, wachten wij er ons wel voor hem te doen afdalen tot den rang van een lokalen
heilige, of hem in te deelen bij eenig kerkgenootschap.
Mijne derde opmerking is deze. Als men beweert, dat de oorspronkelijk
Nederlandsche Reformatorische richting ontstaan is onder den invloed van Erasmus,
wil dit niet zeggen, dat andere invloeden buiten rekening mogen gelaten worden.
Groote beteekenis is terecht toegekend aan het onderwijs op de scholen van de
‘Broeders des gemeenen levens’; aan het optreden der Windesheimers; aan de
geschriften der mystieken van de 14de en 15de eeuw: Tauler, Eckart, Ruysbroec,
Gerlach Petersz, Hendrik Mande, Thomas à Kempis, inzonderheid aan de allerreinste
parel dezer geheele letterkunde: ‘De Navolging van Christus’. De zeldzame vondst
van de vijf boekjes, omstr. 1567 ingemetseld in den toren te Boskoop en in 1896 bij
de afbraak daarvan te voorschijn gekomen, bracht een exemplaar in onze handen
van een boekje van ‘Geloof, hoop en liefde’. Bij nader onderzoek bleek het de
pennevrucht te wezen van een man, die, geheel doortrokken van den mystieken geest
der beste Windesheimers, met behoud van de diepe innigheid, de teedere
gewaarwording en de fijne uitdrukking van het godsdienstig gevoel, welke eigen
zijn aan de ‘Imitatio Christi’, zuiver Protestantsche opvattingen met beslistheid
voordraagt11. Elders is de invloed der mystieken, ofschoon niet zoo overwegend, toch
merkbaar. En wie zou willen voorbijzien, dat de ge-
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schriften van Luther, Oecolampadius, Zwingli, hier te lande reeds vroeg gelezen
zijn? Wat sedert meer dan eene eeuw zonder gedruisch maar steeds krachtiger en
langs den weg eener zelfstandige ontwikkeling was voorbereid, ontving vooral
hierdoor leven en gestalte. Wat in de diepte der volksziel sluimerde, werd wakker
geroepen door de stemmen van buiten de grenzen.
Welke zijn nu de kenmerkende punten, waaraan men den invloed van Erasmus op
de Nederlandsche Hervormingsgezinde schrijvers waarnemen kan? Laat mij eerst
zeggen, waar ze bij Erasmus zelven te vinden zijn om ze daarna bij anderen aan te
wijzen. Gij verwacht niet dat ik zal gewagen van den ‘Lof der zotheid’ of van de
‘Colloquia’. Kwinkslagen aan den man brengen, aardigheden van meer of minder
gekuischten smaak betreffende de geestelijkheid, hare zeden en haar Latijn, deed
destijds bijna iedereen. Men vermaakte zich ten koste van de geestelijkheid, maar
de voorstander der Hervorming wordt daaruit niet gekend. Het geheim van Erasmus'
invloed ten dezen wordt ontsluierd door gansch andere geschriften, m.i. in de eerste
plaats door zijne ‘Aanwijzing of beknopte methode om te komen tot de ware
theologie’ (1518)12. Dit geschrift vertoont duidelijk eene Reformatorische strekking.
Onbewimpeld spreekt hij hier uit, dat de mensch alleen door het geloof
gerechtvaardigd wordt, niet door de werken13. Hij bepleit een Bijbelsch Christendom14.
Geen anderen grondslag voor geloofs- en zedeleer wil hij erkennen dan den Bijbel15.
Ook hare formules moeten uitsluitend uit den Bijbel geput worden met terzijdestelling
van de kunsttermen der latere dogmatiek. En de theologie moet volgens hem, met
verzaking van scholastiek en dialektiek16, niets anders
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worden dan Bijbelstudie. Vandaar zijn ijveren voor het aanleeren van de grondtalen
der Schrift, het Grieksch en Hebreeuwsch. In de plaats van de Middeleeuwsche
godgeleerden, van Thomas en Duns Scotus, wil hij de oude kerkvaders, Origenes,
Basilius, Chrysostomus, Hiëronymus, e.d. beoefend hebben17. Dit zijn voor hem nog
vertegenwoordigers van den klassieken tijd, dragers van de beste Christelijke traditiën,
Bijbeluitleggers bij uitnemendheid, bij wie de smakeloosheid en de spitsvondigheden
van latere schrijvers gemist worden.
Op eene merkwaardige bladzijde beschrijft Erasmus, wat z.i. de aanstaande
predikers op den kansel zullen moeten verkondigen. De gansche theologische studie
moet er op ingericht zijn hen straks tot de verkondiging van die hoofdwaarheden in
staat te stellen. Ik voor mij kan deze bladzijde niet anders beschouwen dan als eene
beknopte geloofsbelijdenis, het kort begrip der gansche evangelieleer naar de opvatting
van onzen grooten landgenoot.
Wat staat er in? Het zou te ver voeren haar in haar geheel voor te dragen, te vertalen
en te ontleden. Laat mij met het volgende volstaan. Christus is hier uitsluitend de
leeraar der menschheid, op aarde gekomen om een nieuw volk te bereiden, een volk
dat, de ijdelheid der wereldsche dingen verzakende, zich toelegt op de deugden van
het koninkrijk der hemelen.
Niet dat Jezus Christus met zijn bloed de schuld voldaan heeft voor de zonden der
wereld, staat dus voorop, niet dat hij Hoogepriester was of Koning, maar dat hij
profeet was, een, die nieuwe waarheden aan 't licht heeft gebracht, een voorganger,
die de dwalende en zondige menschheid heeft willen leiden op de rechte paden. Vele
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leerstukken der oude kerk blijven onaangeroerd: de traditie, het pauselijke gezag, de
priesterschap, het vasten, worden niet genoemd. Zelfs wordt omtrent de Drieëenheid,
de godheid van Christus, en de sacramenten gezwegen. In het vertrouwen op de
Voorzienigheid, op Gods vaderliefde, is alles begrepen. De hoofdinhoud komt neder
op eene weerspiegeling van de Bergrede, op het: Zalig de armen naar den geest, de
zachtmoedigen, de vredestichters, de reinen van harte, de vervolgden om der
gerechtigheid wil. Onder de Christenen die naar dit evangelie wandelen zal geen eed,
geen wraakoefening meer voorkomen; als een broederschap van heiligen zullen zij
zelfs in gemeenschap van goederen leven18.
Men versta mij niet verkeerd. Ik beweer niet, dat Erasmus een aantal artikelen der
Christelijke geloofsleer, die u wellicht in de gedachten komen, of waaromtrent gij u
herinnert dat gij iets bij hem gelezen hebt, niet zou hebben aangenomen; slechts dit,
dat hij ze hier in de opsomming van het àller-allervoornaamste heeft laten rusten.
Nog dient vermeld, dat Erasmus in hetzelfde geschrift eene uiteenzetting geeft
van de hoofdwaarheden der moraal, waarin alles zich beweegt om de liefde als vrucht
van het geloof, naar het woord: ‘hieraan zal ik erkennen, dat gij mijne discipelen zijt,
zoo gij liefde hebt onder elkander’19.
Eindelijk doet Erasmus zich in dit geschrift kennen als een voorstander van vrijheid.
Hij is afkeerig van dwang op het gebied van de godsdienst, en veroordeelt, dat men
tegenover andersdenkenden meer verwacht van bedreigingen dan van overreding.
Het vervult hem met verbazing, dat de eene Christen gelaten den ander in doodsgevaar
ziet geraken wegens overtreding van menschen-
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geboden, bijv. van een vastengebod20. Meent men dat er tegenwoordig minder
ketterijen dan vroeger bestaan, sarkastisch merkt hij hiertegen op, dat de oorzaak
meer moet gezocht worden in de beulswerktuigen dan in de twijfelachtige
redeneerkunst der verdedigers van de kerkleer21.
Ik stap af van de ‘Beknopte methode om te komen tot de ware theologie’ en sla
voor een oogenblik het ‘Handboek voor den Christenridder’ op22. Hierin bestrijdt
Erasmus de waarde van een aantal ceremoniën23, spoort den lezer aan om op te
klimmen van de zichtbare dingen tot de onzichtbare, van het zinnelijke tot het
geestelijke, van het tijdelijke tot het eeuwige24; waarschuwt tegen het ijverig inroepen
van de hulp der heiligen - wat geen vroomheid, maar eene verkapte zelfzucht moet
heeten25 -; en herinnert aan het ‘boven alles hebt liefde, welke is de band der
volmaaktheid’26. Dit op den voorgrond brengen van de tegenstelling tusschen liefde
en zelfzucht als het punt, waarop alles aankomt, is echt Erasmiaansch. Men vindt
deze zelfde tegenstelling bijv. in de ‘preek over Jezus als knaap’, in 1513 vervaardigd
om uitgesproken te worden door een leerling der school van Colet te Londen27. De
geheele Christelijke godsdienst wordt daar samengevat als het opnemen van het kruis
met Christus28, waartegenover de eigenliefde, de Φιλαυτια, afgeschilderd wordt als
eene verwoestende pest29, terwijl de liefde tot Christus en de navolging van zijn
voorbeeld met elkander in het nauwste verband worden gebracht30.
Dit zijn de voornaamste punten die in aanmerking komen bij eene vergelijking
tusschen Erasmus en de lateren. Het een en ander heeft niet belet, dat hij vasthield
aan ‘de katholieke kerk’, die hij blijkens zijne
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‘Nieuwe Gebeden’ van het j. 153531 steeds is voortgegaan te vereeren als de hoedster
der vlekkelooze waarheid32. Voor zijn eigen bewustzijn heeft hij altijd aan de zijde
der ‘katholieke’ partij gestaan, zooals te zien is in zijn ‘Verweerschrift tegen de
Spaansche monniken’ van 152933. Uit zijn geschrift: ‘Over de goede manieren der
jeugd’ van 1530 blijkt, dat de luister van den katholieken eeredienst hem is blijven
imponeeren34, terwijl hij in dat felle: ‘Tegen sommigen die zich valschelijk evangelisch
noemen’ van 1529 aan de Protestanten verweet, dat zij wilden omverwerpen, wat de
edelste zonen der kerk gedurende zoovele eeuwen met eerbied hadden in stand
gehouden35. Ondanks dezen conservatieven trek heeft Erasmus door het verkondigen
van de zoo even opgesomde nieuwe leeringen er krachtig toe bijgedragen om eene
Hervormingsgezinde beweging te wekken, eene beweging die hem weldra zelfs is
voorbijgestreefd.
Houdt die punten in gedachten bij de lezing der vroegste schriftelijke
voortbrengselen dezer Hervormingsgezinde beweging, en gij zult ze telkens
terugvinden. Niet dat men in deze letterkunde den beroemden Rotterdammer
veelvuldig aanhaalt, of zich op hem beroept. Erasmus behoorde voor de tijdgenooten
tot die auteurs, die iedereen leest, die schier ongemerkt een geheel menschengeslacht
mede opvoeden, zonder dat men zich daarvan nauwkeurig rekenschap geeft. Bij zijn
denken en spreken brengt men zich zoo dikwijls 's mans woorden te binnen, dat het
ondoenlijk zou zijn er aanteekening van te houden. Waar echter schrijvers toonen
Erasmus' geest in zich te hebben opgenomen, daar is zijn invloed toch wel
onmiskenbaar, niet waar? Dit zegt immers minstens evenveel als eene opzettelijke
aanhaling en meer dan eene persoonlijke relatie.
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Twee belangrijke categoriën van personen kunnen worden aangewezen, waarvan het
zonneklaar is, dat zij onder Erasmus' invloed hebben verkeerd. Ik behoef deze twee
categoriën slechts te noemen, en niemand zal te haren opzichte twijfelen of zelfs
bewijzen verlangen. Voor mij komt op dit oogenblik het meeste aan op een derde
groep, waarover nader. Met de eerstbedoelde groep heb ik het oog op een aantal
rectoren van Latijnsche scholen. Indien de bekoring van zijn smaakvollen stijl hen
niet onwederstaanbaar tot Erasmus had aangetrokken, de ambtsplicht zou hen
gedrongen hebben van zijne geschriften kennis te nemen. Het was onmogelijk den
man voorbij te gaan, dien zij op ieder gebied hunner werkzaamheid ontmoetten als
een verbreider van nieuwe denkbeelden, een ontwerper van nieuwe methoden. Wie
kon rector zijn zonder aandacht te schenken aan het schitterende: ‘De copia verborum
ac rerum’36, dat zulk een weergaloos hulpmiddel verschafte bij de vooral destijds zoo
hoog gewaardeerde stijl-oefening? Het uitvoerige werk ‘Over de methode om brieven
te schrijven’37 was, sedert het bestond, voor iederen classikus onmisbaar. De
beminnelijke en bevallige verhandeling ‘Over de noodzakelijkheid om kinderen van
de prille jeugd te onderrichten in deugd en fraaie letteren’38 kon geen rector
onverschillig laten, immers welsprekender en wegsleepender pleidooi voor het nut
en den zegen van zijn onderwijs is niet denkbaar. En wat te zeggen van het kleine
boekje, zoo rijk aan inhoud: ‘Over de methode van de studie’ (De ratione studii)?39
Bevat het niet een programma voor het geheele gymnasiale onderwijs? Bovenal,
betoont zich Erasmus hier niet dèn meester, waar hij de taak des leeraars of des
rectors beschrijft, aangeeft, hoe deze zich zelf behoort te ontwikkelen? Hier de
voorschriften voor
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het maken van Latijnsche blijspelen, geschikt om door de jeugd opgevoerd te worden,
en voor de Latijnsche conversatie-lessen, waarin de kweekeling moest leeren zich
op eene gemakkelijke wijze in de taal van Cicero en zijne vrienden uit te drukken.
Welke idealen! Het gansche jonge Nederland sleepten ze mede. Weldra geen rector
van eenige Latijnsche school in West-Europa meer, of hij maakte lyrische en andere
soorten van gedichten in gekuischt Latijn, en liet zijne leerlingen sierlijke opstellen
maken over uitgelezen onderwerpen. Men zwelgde in de genietingen van eene nieuw
ontsloten tooverwereld vol poëzie, een soort van Elizeesche velden, boven welker
poorten de borstbeelden stonden van Homerus en Horatius, en binnen welke men
zich voorstelde de watervallen te hooren ruischen van Hadrianus' lusthof in Tivoli
of zich dacht op de groene hoogten van Tusculum.
Kan het verwondering baren, dat er onder de jonge geleerden waren, die, behalve
de bewondering voor de Grieksche en Romeinsche Oudheid, nog iets meer van
Erasmus overnamen? Dat zij vlijtig ook zijne theologische geschriften lazen, en zich
zijnen geest eigen maakten?
Zoo treffen wij dan te 's Gravenhage den rector Gulielmus Gnapheus aan, wiens
‘Acolastus’40, eene dramatische bewerking der gelijkenis van den Verloren Zoon,
wiens vermakelijke zinnenspel vooral: ‘De triomf der welsprekendheid’41, beide voor
de leerlingen der Latijnsche school geschreven, maar al te duidelijk verraden, van
welken meester hij de leerling is. Overeenkomstige figuren zijn: Hinne Rode, rector
der Hiëronymusschool te Utrecht, Fredericus Canirivus (of Hondebeke) te Delft,
Gerardus Listrius te Zwolle e.a.
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In niet mindere mate dan deze vertoont eene tweede categorie van mannen den
stempel van Erasmus' geest. Zij, voor een deel evenzeer staatslieden als geleerden,
stonden tusschen de voorstanders van het volstrekte behoud en de besliste
Hervormingsgezinden in. Ze behoorden dus tot eene ‘middenstof’, die wellicht zeer
vele aanhangers heeft geteld, maar waarvan wij te weinig weten. Ik bedoel mannen
als Georgius Cassander, Franciscus Balduinus, Dirck Volckertsz. Coornhert, Johannes
Venator, over wien Lindeboom schreef42, en dergelijken, tot wier richting ook de
graven van Nieuwenaar, de naamlooze schrijver der Apotheose van Rieuwert Tappert43
en, althans gedurende een deel van zijn leven, prins Willem van Oranje behoorden.
De geschiedenis van Cassander vertoont eene merkwaardige overeenkomst met die
van Erasmus. In de eerste periode, ja, nog in 1557, werd hij door de
Hervormingsgezinden als een der hunnen beschouwd; hij deelde ook in hun lijden
en strijden, ging met hen in ballingschap44. Maar naderhand bleek, dat de eeuwenoude
luister der katholieke kerk hem nog te zeer bekoorde om van haar te kunnen scheiden.
Wie zijn boekje: ‘Over den plicht van een vroom man, die de openbare rust waarlijk
liefheeft, in den hedendaagschen godsdienststrijd’45 gelezen heeft, weet, hoe dit den
geest van Erasmus ademt, hoe de schrijver de kritiek op het bestaande toelaat, zelfs
aan verschillende afdeelingen der Christelijke kerk gelijk recht wil toekennen, maar
tevens ze bijeenhouden en onder de eene, apostolische, katholieke kerk samenvatten46.
Trouwens dat het uitgangspunt dier geheele richting van Cassander, Balduinus en
wie ik meer noemde te zoeken is bij Erasmus, - waartoe zou ik bewijzen bijbrengen
voor hetgeen niemand betwisten zal?
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En nu de derde groep. Hiertoe behooren zij, die ik bij uitnemendheid de
vertegenwoorders zou willen noemen van de oorspronkelijk Nederlandsche, nationale
Reformatorische richting. De groepen zijn aan elkander verwant, vloeien in elkander
over, zijn als cirkelvlakken, die verschillende middelpunten hebben maar elkander
gedeeltelijk bedekken. De Haagsche rector bijv. Gulielmus Gnapheus behoort zoowel
tot de eerste als tot de derde. Nauwelijks kan iemand beter dan hij als aanhanger van
de oorspronkelijk Nederlandsche Reformatorische richting gelden. Hare voorstanders
hebben meer dan anderen opzettelijk Hervormingsgezinde gevoelens verbreid. Zij
vertoont een overheerschend Bijbelsche kleur, wil de sacramenten tamelijk nuchter
als zinnebeelden hebben opgevat, en hecht aan de uiterlijke ceremoniën weinig
waarde. In het ‘Credo’ dezer richting staat de leer van de Goddelijke vaderliefde,
van de Voorzienigheid, van het kindschap Gods, evenals bij Erasmus, voorop. In de
leer aangaande Jezus wordt de nadruk meer hierop gelegd, dat hij onze broeder heeft
willen worden opdat hij ons zou opvoeden tot kinderen Gods, dan hierop, dat hij
door zijn lijden de schuld der menschheid bij God heeft voldaan. Wel is volgens haar
de zaligheid uit het geloof, maar dit bestaat niet zonder liefde. De leer der
praedestinatie is aan de meeste aanhangers dezer richting vreemd.
De Haagsche advokaat Cornelis Hoen is er een vertegenwoordiger van. Hij schreef
het boekje over het Avondmaal dat Zwingli uitgaf47, waarin het Avondmaal wordt
voorgesteld als een zinnebeeldige uitdrukking van Gods beloften aan de geloovigen
en vergeleken bij den ring, dien de bruidegom geeft aan de bruid48.
Het helderste licht is over deze richting opgegaan door

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

51
den ‘Troost ende spiegel der siecken’ van Gnapheus49. De wijze waarop deze de
Schrift uitsluitend tot richtsnoer neemt50, is zuiver Erasmiaansch. Gelijk Erasmus in
zijn ‘Christen-Ridder’ spoort Gnapheus aan om van het zichtbare op te klimmen tot
het onzichtbare, van het zinnelijke tot het geestelijke51. Leg een bladzijde van het
ééne boek naast een bladzijde van het andere. Beiden klagen over de
buitensporigheden van de aanroeping der heiligen; beiden zien er een heidensch
element in. Erasmus zegt: ‘De een groet elken dag Christophorus. Met welk doel?
Hij houdt zich overtuigd dat hij, als hij slechts Christophorus' beeld heeft aangezien,
dien dag beveiligd zal blijven voor een ongelukkigen dood. De ander aanbidt zekeren
Rochus; waarom? Omdat hij gelooft dat Rochus de pest verjaagt van zijn lichaam’.
Verder wordt aangeroerd, hoe men Barbara of Joris, Apollonia, Job, Hiëro vereert.
Erasmus betoogt, dat dit alles niet ver afstaat van de handelwijze van hen, die oudtijds
een tiende deel hunner goederen aan Hercules beloofden opdat zij rijk zouden worden,
of die voor Neptunus een stier slachtten om eene gelukkige vaart op zee te hebben52.
Spreekt Gnapheus niet in denzelfden trant? Evenals men weleer, zegt hij, Hercules
aanriep voor het ééne doel, Mercurius voor het andere, Bacchus, Ceres, Saturnus
ieder in een bepaalden nood, zoo handelt men tegenwoordig met de heiligen. Men
rust niet of de kranke ‘moet sinte Lenaert, sinte Job, sinte Quirijn een bevaert loven’53.
Wat den positieven inhoud der geloofsleer aangaat, stelt Gnapheus volmaakt hetzelfde
als Erasmus in zijne ‘Beknopte methode om tot de ware theologie te komen’ in het
middelpunt. De voornaamste waarheden en troostgronden worden afgeleid uit dit
ééne: God is onze hemelsche Vader, de mensch zijn kind54. Christus wordt voorname-
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lijk besproken als de prediker der liefde, als het voorbeeld van geduld en
gehoorzaamheid tot in den dood. Het komt er op aan in het lijden Christus na te
volgen55. In liefde en zelfverloochening wordt de gansche zedeleer samengevat56.
Overgave aan de Voorzienigheid en een geloof, dat in ons werkende is door de
liefde57, ziedaar wat wij behoeven.
Beter dan vroeger verstaan wij nu de beroemde ‘Summa der godliker scrifturen’58.
Kon het aan haren uitgever Dr. Van Toorenenbergen maar slecht gelukken haar onder
de verschillende richtingen en stroomingen van toenmaals eene plaats aan te wijzen,
het blijkt, dat ook haar auteur den invloed van Erasmus heeft ondergaan en mag
worden gerangschikt onder de aanhangers der Nederlandsche Reformatorische
richting, waarvan hij eene ietwat conservatieve schakeering vertegenwoordigt. Men
leze hoe ook hij de goddelijke vaderliefde en het kindschap Gods vooropstelt58*, hoe
hij handelende over den doop, aldus aanvangt: ‘Als wy dan ghedoept worden, so
sullen wy sekerlick weten ende gheloeven, dat ons alle onse sonden vergeven worden,
ende dat wy kinderen Gods worden, want God wort onse Vader ende Christus wort
onse broeder, ende dat selve recht, dat Christus heeft tot die glorie syns Vaders, dat
crygen wy oeck, want die brueders hebben gelijcke veel recht, tot huers vaders goet’59.
En verderop vernemen wij eveneens de reeds bekende klanken: ‘als ick sekerlijck
ghelove dat ick een kint Gods ben, ende dat God voer mi voldaen heeft sijnen
hemelschen vader, behoeve ick dan niet goets te doen? Sinte Pauwels seyt tot den
Griecken int. v. capit.: Dat ghelove werct doer die liefte’60.
Door den herdruk van een zijner werken is aan het licht gekomen, dat de inquisiteur
Jakob van Hoogstraten
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in 1526 de zaak heeft behandeld van twee ‘Broeders des gemeenen levens’ uit het
fraterhuis te Amersfoort, hetwelk ten gevolge heeft gehad dat deze twee mannen als
ketters zijn veroordeeld. In het bedoelde boekje nam Van Hoogstraten fragmenten
op van de verweerschriften, door de beklaagden ter eigen verdediging opgesteld61.
In deze verweerschriften staat wederom de leer van de goddelijke vaderliefde en van
het kindschap Gods in het middenpunt. Een der twee mannen, Theodricus genaamd,
heeft volhard bij de volgende stelling: ‘wij behooren eenvoudig te gelooven, dat wij
kinderen Gods zijn, en dat wij hierom behouden moeten worden, hoe het ook gelegen
zij met de werken’62. Jammer genoeg baatte het hem niet, dat hij aan de rechters
verklaarde, bij het spreken over de ‘rechtvaardiging door het geloof’ slechts bedoeld
te hebben: ‘het geloof, dat door de liefde werkt’63. Deze opheldering werd door Van
Hoogstraten niet aanvaard; de inquisiteur hield vol, dat wel degelijk gesproken was
in zuiver Lutheraanschen zin. Wij leeren er uit, tot welke richting die twee ‘Broeders
des gemeenen levens’ hebben behoord. Trouwens, als om hieromtrent niet den minsten
twijfel over te laten, brengt Van Hoogstraten hunne stellingen in verband met de
‘Summa der godliker scrifturen’, die hij op dezelfde bladzijden aanhaalt64.
Het is geenszins mijne meening, dat alle aanhangers der oorspronkelijk
Nederlandsche Reformatorische richting op alle punten met elkander overeenstemmen.
Ook onder hen zijn weder schakeeringen. Maar toch gaan zij allen denzelfden kant
uit en toonen in hoofdzaak kinderen van éénen geest te zijn.
Uit de universiteits-bibliotheek te Gent kwam het wellicht eenige exemplaar te
voorschijn van den ‘Corte
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Instruccye ende onderwijs, hoe een ieghelic mensche met God, ende zynen even
naesten, schuldigh es, ende behoord te leven. Ghemaeckt by Meester Cornelis vander
Heyden Priester’65. Evenals van de reeds besproken geschriften zou van dit aangetoond
kunnen worden, dat de schrijver medegaat met de Nederlandsche richting en niet
vreemd is aan den invloed van Erasmus. Het aanhangen van Hervormingsgezinde
gevoelens heeft hij te goeder trouw vereenigbaar geacht met het bekleeden van den
priesterstand66. Van de katholieke kerk was zijn hart dus evenmin los als dat van
onzen beroemden landgenoot.
In hetzelfde geval als Cornelis vander Heyden verkeerde de meer bekende Angelus
Merula, de pastoor van Heenvliet66*. Ook Merula heeft, ofschoon hij in zijn preeken
Luther, Melanchthon, Capito aanhaalde, gemeend te kunnen voortgaan met het
celebreeren der mis. Wel had hij in het misboek, in de liturgie van het
Allerheiligenfeest, eene belangrijke verandering gemaakt; wel lieten hij en zijn
kapelaan na in het ‘Lof’ het ‘Salve Regina’ te zingen, maar hij dacht er niet aan, af
te treden. Welk geesteskind was Merula? Door Dr. Hoog's uitgave van de in zijn
proces gewisselde stukken zijn wij beter dan vroeger in staat deze vraag te
beantwoorden. Bij onderzoek blijkt, dat Merula een zelfstandig Nederlandsch
godgeleerde is geweest. Op verscheidene punten stemmen zijne inzichten overeen
met die van den genoemden Cornelis vander Heyden. Heeft ook hij den invloed van
Erasmus ondergaan? Laat mij slechts wijzen op ééne bladzijde, waar hij antwoordt
op de beschuldiging, als zou hij de gansche heiligenvereering afgeschaft willen
hebben. In volstrekten zin is dit zijn gevoelen niet. Maar wel komt hij er tegen op,
dat de vereering der
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heiligen die van God verdringt. Immers, zegt hij, de kalender staat vol van ten deele
zelfs onbekende heiligen, en de priesters, in plaats van dag en nacht God te kunnen
verheerlijken, zien hun tijd door den dienst van die talrijke heiligen in beslag genomen.
Op deze bladzijde beroept Merula zich op Erasmus67. Wie denkt er niet niet aan het
‘Handboek voor den Christen-Ridder’?
Wat den vermaarden Groninger Regnerus Praedinius aangaat, laat mij volstaan
met zijn naam te vermelden, daar het Erasmiaansch karakter zijner geestesrichting
algemeen bekend is68.
Nog één naam wil ik noemen: dien van Joannes Anastasius Veluanus, den
Gelderschen Hervormer. Met hem komen wij op een ander terrein. Ook hij moet
gerangschikt worden bij de Nederlandsche Reformatorische richting, maar hij
vertegenwoordigt eene zelfstandige nuance en behoort, uit het oogpunt der
Hervormingsgezinden beschouwd, tot de meest vooruitstrevenden. Toen hij zijn
beroemden ‘Leken Wechwyser’ schreef, was hij aan den invloed van Erasmus reeds
ontgroeid. Hij heeft eene zelfde ontwikkeling doorloopen als zijn vermoedelijke
leermeester Joannes Monhemius te Dusseldorp. Nog in 1551 had deze eene verklaring
van de Tien Geboden en van de Twaalf Artikelen des geloofs openbaar gemaakt,
waarvan de stof geheel aan Erasmus ontleend was69; doch in 1560 trad hij voor den
dag met een katechismus van zuiver Protestantsche strekking70. Zoo werd ook Joannes
Anastasius van Erasmiaan overtuigd Protestant. Doch duidelijke kenteekenen van
den Erasmiaanschen invloed zijn nog in den ‘Leken Wechwyser’ te vinden71. Ik wijs
slechts op de groote waarde die Anastasius toont te hechten aan de uitspraken der
kerkvaders van de zes eerste eeuwen72, op zijn pleidooi voor verdraagzaamheid
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tusschen de Protestanten onderling73, op zijne bestrijding van de leer der
praedestinatie74 en vooral hierop, dat ook in dit boek de leer van Gods vaderliefde
en van het kindschap Gods het uitgangspunt is der geloofsleer. Waarom heeft Christus
vleesch aangenomen? In de eerste plaats wordt geantwoord: ‘Christus heeft onze
broeder willen worden, opdat wij met Hem 's Vaders erfgenamen zouden zijn’. Dat
het geschiedde om voor onze zonden te betalen, wordt slechts in de vierde en laatste
plaats opgenoemd75. Dat zelfs Anastasius in een later geschrift, waarvan wij eerst
sedert kort kennis dragen, met voorliefde spreekt van ‘de katholieke leeraars’, ‘de
oude katholieke Christenheid’, het ‘katholieke ware geloof’76, doet beseffen, dat ook
dezen doortastenden Hervormer de bekoring van de oude katholieke kerk niet
gemakkelijk heeft losgelaten.
Ik moet eindigen. Voor het voorgedragen resultaat vraag ik eene welwillende
beoordeeling. Zullen er zijn, wie het niet bevredigt? Laten zij er ons iets beters voor
in de plaats geven. Ik wensch echter te blijven buiten de polemiek. Op aanvallen met
een polemisch of apologetisch, een niet zuiver historisch doel, zal ik niet antwoorden.
Het zij veroorloofd nog dit ééne op te merken.
Het is niet in mij opgekomen wat ik noem de oorspronkelijk Nederlandsche
Reformatorische richting zoo gunstig mogelijk af te schilderen, als 't ware boven
andere aan te bevelen. Weldra zijn de aanhangers van verschillende richtingen met
elkander in botsing gekomen, en de geestelijke erfgenamen van Gnapheus, Corn.
vander Heyden, Angelus Merula en Joannes Anastasius zijn in de minderheid geraakt.
Aan mij is het niet dit toe te juichen of te betreuren. Ik denk er niet aan de hoofd-
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richting, die, hier te lande omstreeks 1566 krachtig opgekomen, gedurende de 17de
eeuw het Nederlandsche Protestantisme heeft beheerscht, als niet-nationaal of bij
den Nederlandschen volksaard minder passende aan te duiden. Mijn doel was geen
ander dan mede te deelen, wat omtrent den aard en den onderlingen samenhang van
eenige belangrijke verschijnselen uit de eerste periode der Nederlandsche
hervormingsgeschiedenis in den laatsten tijd aan het licht is gekomen.
Ik ontken niet, dat het mij eenige bevrediging schenkt aan Erasmus het aandeel te
kunnen teruggeven, dat hem rechtens toekomt, te lang reeds onthouden is. Sedert
eeuwen heeft men, omdat hij nu eenmaal onrechtzinnig was, zijne theologische
geschriften zoo goed als ongelezen gelaten. Meer en meer komen echter de bewijzen
aan den dag, dat zijn geest, ofschoon hij de ontwikkeling der Nederlandsche
Reformatie niet heeft beheerscht, toch in hare vroegste geschiedenis krachtig
werkzaam is geweest. Hoe kon het ook anders? Dit onsterfelijke genie scheen uit de
landen der klassieke beschaving, uit het vaderland van Virgilius en Tacitus, op
dichtervleugelen naar deze noordelijke gewesten overgekomen om een bevoorrecht
geslacht te leeren de zuivere taal van Cicero te bezigen als het schoone voermiddel
der beoefening van de wetenschappen en de literaire kunst. Welk een stijl was de
zijne! Welk vernuft! Welke rijkdom van gedachten! Welke ruime inzichten! Over
de bladzijden zijner werken liggen parelen van de reinste schoonheid, diamanten van
vinding uitgespreid. Dat schittert! Dat fonkelt! Dat glanst! Deze zeldzaam begaafde,
altijd bevallig, altijd liefelijk, dit fijn bewerktuigde godenkind, wiens herkomst
niemand raden kon, fluisterde tot de menschheid van eene hoogere wereld, sprak
over de ver-
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hevenste dingen, die ooit menschenhart bewogen. Wie vermocht van die stem het
oor geheel af te wenden? Zoo kwam het dat in die dagen zoowel de meest besliste
voorstanders der Hervorming als de mannen der middenpartij en zelfs de trouwe
zonen der oude kerk naar den eenigen Erasmus hebben geluisterd.
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Bijlage III. Verslag van den secretaris.
Zooals in de vorige Jaarvergadering werd toegezegd, heeft het Bestuur overwogen
in hoe ver het mogelijk en gewenscht leek te voldoen aan den wensch aldaar door
HH. Mr. S. Gratama en Mr. J.J. van Geuns uitgesproken, betreffende het toelaten
van niet-leden der Maatschappij tot de algemeene vergaderingen der beide Vaste
Commissiën. De meening van den Voorzitter in die Vergadering geuit, dat de Wet
introductie verbiedt, werd algemeen als juist erkend. Toch achtte de meerderheid het
met genoemde heeren wel gewenscht deze voor het vervolg mogelijk te maken. Men
wilde zelfs verder gaan en dezelfde gelegenheid ook openstellen voor de gewone
vergaderingen der Vaste Commissiën, voor de Maandvergaderingen en voor de
Jaarvergadering, onder voorbehoud evenwel, dat niet-leden alleen zouden kunnen
tegenwoordig zijn, wanneer voordrachten werden gehouden of wetenschappelijke
mededeelingen gedaan als waarvan art. 42 der Wet spreekt: in geen geval dus bij
huishoudelijke werkzaamheden, stemmingen enz. Onder dit voorbehoud en met eene
noodzakelijk lijkende beperking van het aantal gasten tot hoogstens een tiental,
meende men dat de Maatschappij in deze een goed voorbeeld van liberaliteit zou
kunnen geven en menigeen van dienst zou kunnen zijn. Immers,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

64
voor sommige Sprekers zou het aangenaam kunnen zijn onder hun gehoor enkele
bij uitnemendheid belangstellenden te vinden, ook al behooren die niet tot de leden
der Maatschappij. En voor die niet-leden zou het van groot nut kunnen zijn de
gelegenheid te verkrijgen iets voor hen belangrijks te hooren.
De slotsom dezer overwegingen is geweest, dat het Bestuur aan de
Maandvergadering van 10 Mei heeft voorgesteld het noodige te verrichten om voor
het vervolg dergelijke introductie mogelijk te maken. Dit voorstel werd aangenomen
en als gevolg daarvan werd besloten Uwe goedkeuring zoo aanstonds te vragen van
het voorstel tot Wetswijziging in punt IX van den Beschrijvingsbrief omschreven.
Eenzelfden geest van liberaliteit als uit dit voorstel blijkt, betoonde de laatste
Maandvergadering van het vorige jaar door het aantal te kiezen nieuwe leden der
Maatschappij ditmaal bijzonder groot te stellen. Met deze uitbreiding is eene goede
uitkomst verkregen, zoodat in de eerste Maandvergadering van 12 October kon
worden medegedeeld, dat niet minder dan 29 nieuw-benoemde gewone leden waren
toegetreden, en bovendien nog 6 buitenlandsche leden. Van dezen heeft één, de Heer
Dr. O. Kohlschmidt te Mönchenholzhausen, de rechten en verplichtingen der gewone
leden aanvaard.
In die Maandelijksche Vergadering van October moest volgens de Wet worden
overgegaan tot de keuze van een nieuwen Voorzitter der Maatschappij. Als zoodanig
werd aangewezen de Heer Dr. J. Verdam, die bereid bleek opnieuw deze betrekking
te bekleeden en haar aanvaardde met eene korte toespraak waarin hij hulde en dank
betuigde aan de verdiensten van den aftredenden Voorzitter den Heer Mr. J.E. Heeres.
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Nog werden in diezelfde Maandvergadering de beide Vaste Commissiën weder
voltallig gemaakt door de benoeming van den Heer Dr. J.S. Speyer in de plaats van
den Heer Dr. J.W. Muller en de herbenoeming van den Heer Dr. J.J. Salverda de
Grave tot leden der Commissie voor Taal- en Letterkunde, en door de herbenoeming
der HH. Dr. F. Pijper en Mr. A. Telting en de benoeming van den Heer Dr. C.H. Th.
Bussemaker tot leden der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde. Deze allen
hebben hunne benoeming aangenomen.
In deze en de volgende Maandvergaderingen werden voordrachten gehouden
waaromtrent het volgende te vermelden valt:
In October hield de Heer Jhr. Mr. J.A. F e i t h eene voordracht: ‘De dood der
graven van Aremberg en Adolf van Nassau.’ Na eene korte inleiding waarin Spr.
deed uitkomen dat kronieken, gedenkschriften en brieven, kortom alles wat in
verhalenden trant is geschreven, altijd een meer of minder subjectief karakter draagt
en het verschil in voorstelling van een historisch feit bovenal uitkomt in de
beschrijving der onderdeelen, noemde hij als voorbeeld daarvan den slag bij
Heiligerlee. Over den slag zelf is bij ooggetuigen en beschrijvers van vroeger en later
tijd vrij groote overeenstemming. Omtrent den dood van beide bevelhebbers en hunne
laatste rustplaatsen zijn de berichten van tijdgenooten echter zoo uiteenloopend en
ten deele zoo phantastisch, dat Spr. het noodig oordeelde in deze de waarheid eens
van hare hinderlijke omhulsels te ontdoen. Reeds veel vroeger heeft Spr.'s grootvader,
die in 1849 is overleden, dit beproefd, doch sedert zijn vooral van Spaansche zijde
vele andere getuigenissen bekend geworden. Naaste aanleiding tot het opnieuw ter
hand nemen van dit onderwerp is echter de eenige jaren ge-
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leden ontdekte brief zes dagen na den slag door zekeren L.F. (Liborius Forster) aan
zijn heer Johan van Ewsum gericht, die bijna drie eeuwen lang in een kist is opgesloten
geweest en in het familiearchief van Van Ewsum is bewaard.
Spr. vergeleek het verhaal omtrent het sneuvelen en ter aarde bestellen der beide
graven in dezen brief met de vele andere berichten daarover.
Reeds weinige jaren na den slag schijnt het verhaal in omloop te zijn geweest dat
de graven door elkanders zwaard zouden zijn gevallen. Het romantische trok ook
latere schrijvers aan, vooral die van minderen rang.
Eindelijk in 1807 ontstak de bekende lands-archivaris Van Wijn echter het
gewenschte licht in deze duistere zaak. Onder den titel ‘Egt bericht van het omkomen
des Graven van Aremberg’ maakte hij eene gerechtelijke bekentenis openbaar van
Zybrandt Sickesz., den man die zelf verklaarde Aremberg te hebben gedood, zoodat
dan ook bij latere geschiedschrijvers de legende van den kampstrijd der twee graven
op leven en dood niet meer voorkomt. Wel is in onzen tijd o.a. bij Motley, Van
Lummel en anderen de voorstelling gebleven dat Aremberg Adolf zou hebben gedood.
Na eene uitvoerige uiteenzetting kwam Spr. tot de slotsom dat graaf Adolf zeer
waarschijnlijk op een vurig paard gezeten in het midden der vijanden is geraakt en
door vijandelijke ruiters omsingeld, moedig strijdende is gevallen, vóór de zijnen
hem konden ontzetten.
Als vaststaande kan worden aangenomen dat graaf van Aremberg, nadat zijn paard
onder hem was doodgeschoten, gewond en uitgeput en van zijne vluchtende troepen
afgeraakt, meer vermoord is door soldaten van
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het minste allooi, dan gesneuveld in een gevecht met een ‘ebenbürtigen’ tegenstander.
Nog meer onzeker zijn de verhalen over de plaatsen waar hunne lijken zijn ter
aarde besteld. Voor graaf Adolf worden niet minder dan vier verschillende plaatsen
aangegeven; de berichten betreffende het graf van graaf van Aremberg zijn wel
eenparig, maar zijn, zooals Spr. uit een uitvoerig onderzoek gebleken is, desniettemin
onjuist.
Terwijl eenige schrijvers mededeelen dat b e i d e graven in de Kloosterkerk zijn
ter aarde besteld, berichten de meeste en vooral de latere schrijvers, dat de graaf van
Aremberg te Heiligerlee is begraven en het lijk van Adolf van Nassau te Wedde, o.a.
volgens Le Petit ‘en la Chapelle du Chasteau’ zou zijn bijgezet.
Toch heeft een onderzoek vooral uit brieven en berichten van tijdgenooten Spr.
geleerd, dat beide berichten onjuist zijn. Zooals hij uit tal van gegevens aantoonde
blijft het raadsel, waar het stoffelijk overschot rust van den eersten graaf van Nassau,
die zijn leven liet in den strijd voor de vrijheid der Nederlanden, voorshands
onopgelost. Met zekerheid kan alleen worden aangenomen, dat het naar eene plaats
in Duitschland vervoerd werd.
Wat Aremberg betreft: graaf Lodewijk heeft aan het stoffelijk overschot van zijn
tegenstander de noodige eer bewezen. Het werd door de monniken van het klooster
ter aarde besteld in de kloosterkerk te Heiligerlee, ‘alwaar hij met zeven houten
beeldekens is begraven, maar naamaals elders vervoert’, zooals Gabbema weet te
vertellen. De weduwe van Aremberg, vrouwe Margaretha, had echter geen vrede
met het rusten van het lijk van haren beminden gemaal in het verre Noorden. In de
maand Augustus 1568 deed zij pogingen om het lijk naar de zuidelijke
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Nederlanden overgebracht te krijgen. Dat is toen niet gelukt, maar stellig is dat later
wel geschied en is het lijk overgebracht in den hertogelijken familiekelder te Edingen
of Enghien in Henegouwen. Op welk tijdstip dit is geschied is tot dusverre nog niet
bekend geworden1.
Daarna deed de Heer Dr. J. Ve r d a m eene ‘mededeeling over Dirc Potter's Bloeme
der doochden’, een laten, tot voor korten tijd onbekend gebleven prozatekst van den
dichter van Der minnen loop. Spr. handelde over hetgeen deze tekst ons leert
aangaande den schrijver, vooral over de beteekenis der uitdrukking ‘clerc vanden
bloede’ waardoor de betrekking van Potter aan het hof der Beiersche hertogen wordt
aangeduid. Deze term komt overeen met hetgeen in het Ofra. ‘greffier criminel’
wordt genoemd, d.i. griffier van een rechtdoend lichaam met lijfstraffelijke
rechtspleging belast. Het merkwaardigste van den tekst is, dat er een geval in genoemd
wordt waarin Potter in die hoedanigheid uit naam van den hertog eene strafzaak heeft
geleid. Vervolgens deed Spr. eenige mededeelingen aangaande de taal en den stijl
van den schrijver en besloot met het vermelden van eenige merkwaardige woorden
waarmede door dezen tekst de kennis van den Mnl. taalschat is verrijkt.
In de vergadering van 9 November hield de Heer Dr. G. K a l f f eene voordracht:
‘Iets over Bilderdijk’. Spr. leidde zijn onderwerp in met eenige opmerkingen over
het onlangs gevierde Bilderdijks-jubilé en maakte daarbij met groote waardeering
gewag van de rede door Dr. A. Kuyper bij die gelegenheid uitgesproken, waarin hij
veel schoons en goeds vond. De Bilderdijk-tentoon-

1

Deze voordracht is, met bijlage, uitgegeven in Historische Avonden, uitg. d. het Histor.
Genootschap te Groningen, 2de bundel, 1907, blz 31 vv.
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stelling te Amsterdam achtte Spr. volkomen geslaagd; zij was voortreffelijk voorbereid
en met tact en smaak ingericht. De Heeren Sterck en Postmus hebben eer van hun
werk.
Hierna kwam hij tot zijn eigenlijk onderwerp en begon met Bilderdijk's opvatting
van de poëzie, gelijk deze zich gevormd heeft onder den invloed van het klassicisme,
zooals vooral blijkt uit de verhandeling over Dichterlijke geestdrift en Dweepery,
omstreeks het jaar 1808 geschreven.
Als bron van alle poëzie werd door Bilderdijk het gevoel en niet de verbeelding
aangewezen. Bilderdijk schrijft als onder eene obsessie, niet wat hij wil, doch wat
hij moet en hetgeen slechts ten naastebij zijn gevoel weergeeft. Zijne poëzie was
‘noodwendige uitgolving’ en ‘hare oefening geheel kunsteloos’, waaruit zich zijne
geringschatting voor het ‘beschaven’ zijner verzen verklaart.
Bilderdijk hield de poëzie voor een band tusschen God en den mensch en hare
bestemming God in het schoone te zingen. Met deze bestemming hing samen de taak
der poëzie om te stichten en op te voeden. Maar naast deze hooge voorstelling der
poëzie had Bilderdijk ook eene meer alledaagsche opvatting van ‘De Muze’, waarbij
de beoefening der dichtkunst diende tot ontspanning na ernstiger arbeid.
Uit deze beide opvattingen en uit Bilderdijk's ongeevenaarde, van jongsaf
ontwikkelde techniek, is volgens Spr., diens ongelijkheid van werk te verklaren.
Er is van dezen dichter veel berijmd proza en rhetoriek, doch daarnaast ook echte
poëzie, waaronder van het hoogste wat onze letterkunde heeft aan te wijzen.
Uit die ongelijkheid van zijn werk, in verband met het verschil van godsdienstige
en staatkundige opvattingen, moeten de zoover uiteenloopende beschouwingen
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en schattingen van B. als mensch en dichter worden verklaard. Hoe verschillend
echter het oordeel moge zijn, boven alles staat vast, dat Bilderdijk in de geschiedenis
van ons volk en van onze literatuur eene voorname plaats zal blijven innemen.
Den 7den December sprak de Heer Dr. E.C. v a n L e e r s u m over ‘Gerard van
Swieten als Censor’. Spr. herinnerde aan de belangrijke rol door Nederlandsche
geleerden in de 18de eeuw te Weenen vervuld, waarvoor men in Oostenrijk hun nog
altijd erkentelijk is. Onder die geleerden verdient vooral genoemd te worden Van
Swieten, die als lijfarts van Maria Theresia en prefect harer hofbibliotheek in tal van
zaken grooten invloed bezat. Zeer belangrijk werd die invloed ook in zijne betrekking
van voorzitter der commissie van censuur, waartoe de keizerin hem benoemd had
om een einde te maken aan de deels oppervlakkige, deels partijdige wijze waarop
de paters Jezuïeten zich als censors van hunne taak kweten. Het is hem gelukt eene
algeheele hervorming dier censuur tot stand te brengen. Zelf belastte hij zich met het
onderzoek voornamelijk van medische en filosofische boeken. In een thans nog in
de Weener Hofbibliotheek bewaard handschrift teekende hij eene lange lijst zulker
boeken op en schreef daarachter in het Latijn zijn oordeel, gewoonlijk door eenige
citaten en argumenten gestaafd. Daarbij bediende hij zich, waarschijnlijk om tegen
onbescheidenheid zijner medeleden gevrijwaard te zijn, van kortschrift en wel volgens
het Engelsche systeem van Ramsay, dat toentertijd voor andere landen, ook voor
Nederland, reeds pasklaar gemaakt was.
Door zorgvuldige studie van dat kortschrift, waarvan hij verscheidene voorbeelden
in lichtbeeld vertoonde, is het Spr. gelukt nagenoeg het geheele handschrift te ont-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

71
cijferen en daardoor zich een beeld te vormen van hetgeen Van Swieten als censor
beoogde, van het standpunt dat hij ten opzichte der literatuur dier dagen innam. Als
goed zoon der Katholieke kerk duldde hij geene kritiek op hare leerstellingen. Van
blinden geloofsijver echter was bij hem geen sprake, getuige zijn mild oordeel over
eenige geschriften die een Protestantschen geest ademen. Onverbiddelijk was hij
tegen alles wat naar bijgeloof riekte. Ofschoon hij zeer streng was tegen allerlei
obscene werken, toonde hij toch voor sierlijkheid in taal en stijl daarvan niet
ongevoelig te zijn. Uit het geheele handschrift leert men hem kennen als een vroom
en rechtschapen en tevens liberaal man die in wetenschappelijk opzicht hoog boven
zijne tijdgenooten uitstak.
Voor zijn oordeel over medische en natuurwetenschappelijke boeken kon verder
verwezen worden naar Spr.'s onlangs verschenen artikelen in het tijdschrift ‘Janus’
(Sept.-Dec. 1906).
Den 11den Januari deed de Heer Dr. S.G. d e V r i e s eene mededeeling over ‘Het
Büdinger fragment van Lodewijk van Velthem's Spiegel Historiael’. Hij vertoonde
eene fotografie van dat fragment, dat reeds in 1856 naar een afschrift van Crecelius,
door M. de Vries is uitgegeven, maar sedert niet meer te vinden was en eerst onlangs
weder te Büdingen in het archief voor den dag kwam. Het is vooral van belang wegens
de eigenaardigheid, dat midden in een der regels een woord is opengelaten waarvoor
de schrijver (die uit het Latijn vertaalde) aan den rand het Latijnsche woord
opteekende. Blijkbaar wist hij dus de beteekenis van dat woord niet en schreef hij
het voorloopig aan den rand, om later de vertaling op te zoeken en die dan in de open
gelaten
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plaats in te vullen. Aldus zou men hier vóór zich hebben het eigen, oorspronkelijk
handschrift van den dichtervertaler of tenminste een direct daarvan vervaardigd
afschrift, dat dus meer vertrouwen verdient dan het bekende latere handschrift dat
voor den druk is gebruikt en dat op de aangegeven plaats hetzelfde woord eenvoudig
weglaat zonder daarvoor eenige ruimte open te laten.
In verband hiermede werd nog de vraag besproken in hoe verre bij een Mnl.
handschrift inderdaad aan een autograaf gedacht kan worden en werd gewezen op
het vaak veronachtzaamde, maar vaststaande feit, dat nog zeer lang in de
Middeleeuwen, ook in de Nederlanden, het schrijven in w a s voor allerlei
aanteekeningen en concepten gebruikelijk was.
Daarna hield de Heer Dr. F. B u i t e n r u s t H e t t e m a eene voordracht: ‘Oude
Glossen en hun betekenis.’ Ofschoon in de middeleeuwsche samenleving het verkeer
in hoofdzaak mondeling plaats had, werd er toch ook veel geschreven, maar dan
gewoonlijk niet in de landstaal, maar in het Latijn. Deze vreemde taal gaf aanleiding
tot moeilijkheden. Daarom voegde men dikwijls tusschen of naast de regels het
inheemsche woord ter verklaring er bij. Zoo ontstonden de glossen, interlineaire en
marginale. In eenzelfde handschrift werden niet zelden glossen aangetroffen van
verschillende schrijvers. Soms zelfs vindt men glossen bij alle woorden.
De glosse geeft de beteekenis van het woord in den tekst derhalve weder. Soms
staat er evenwel een substantief, waar het Latijn een verbum heeft, of omgekeerd,
soms worden alleen gedeelten van woorden verklaard; en soms ook wel wordt de
eene glosse nog door een tweede verduidelijkt.
Interlineaire glossen vooral ontsierden den tekst; van-
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daar, dat afzonderlijke lijsten werden aangelegd, doorloopende commentaren, welke
later voor het gemak gealfabetiseerd werden. Op deze wijze nu ontstonden de
glossaria. Naast deze alfabetisch gerangschikte woordlijsten noemde Spr. nog andere,
waarin de woorden groepsgewijze bijeengevoegd zijn. Op andere wijze ontstonden
de glossaria nog, als in de Latijnsche woordlijsten en verklaringen de laatste door
eigenlandsche werden vervangen.
Na nog nader het ontstaan der glossen en glossaria te hebben verklaard, wees Spr.
op de belangrijkheid er van. Het waren meestal de meest gewichtige documenten
die werden opgeschreven, met fouten natuurlijk, al maakt men zich daarvan veelal
eene overdreven voorstelling, dewijl er in de kloosters en ook door beroepsschrijvers
steeds naar nauwkeurigheid werd getracht en dit voor een goed en vroom werk werd
gehouden. De glossaria zijn in het bijzonder belangrijk voor de geschiedenis van de
taal, van de lexicografie, van de cultuur en van het onderwijs.
Naar Spr.'s schatting zijn er ongeveer nog een honderdtal glossaria van allerlei
aard aanwezig, die echter nog weinig bekend zijn. Hij gaf daarna aan, hoe men er
mede in kennis kan komen, en eindigde met zijn voornemen aan te kondigen hiervan
met den Heer Dr. D.H.G. Bellaard te zamen een algemeen ‘corpus’ tot uitgave te
brengen, waarvoor hij een beroep zou willen doen op den steun der Maatschappij.
Na deze voordracht vestigde de Heer Dr. J.W. M u l l e r de aandacht op een in
1868 verschenen en aan Van Lennep opgedragen roman van Mevr.
Courtmans-Berchmans, get. ‘Lotgevallen eener vondeling’, eene soort navolging in
België van ‘Klaasje Zevenster’.
In de vergadering van 9 Februari sprak de Heer Dr.
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G.J. B r o e k e n o o g e n over oude Nederlandsche kinderprenten, toegelicht door
eene tentoonstelling van een aantal prenten uit zijne verzameling. Spr. begon met op
te merken, dat tot nog toe geen ernstig onderzoek naar de geschiedenis onzer
kinderprenten was ingesteld, hoewel deze ons toch veel belangwekkends omtrent
vroegere zeden en gebruiken, denkbeelden en opvattingen kunnen leeren. Men moet
onderscheiden tusschen de ouderwetsche prenten en de in de laatste helft der 19de
eeuw, onder den invloed van het buitenland, opgekomen nieuwe, meestal
gelithographeerde prenten. Alleen de geschiedenis der eerste ging Spr. na. Doordat
een aantal oude houtblokken van den eenen prentendrukker op den anderen
overgingen, de verschillende concurreerende uitgevers elkanders prenten nabootsten
en vele oude voorstellingen eeuwenlang in trek bleven, kunnen wij met behulp der
ons bewaard gebleven kinderprenten uit de 18de en 19de eeuw toch nagaan hoe de
oudere prenten er uit hebben gezien.
Spr. toonde aan, dat wij den oorsprong der kinderprenten moeten zoeken in den
begintijd der houtsneekunst en ging achtereenvolgens na hoe de ontwikkeling van
de vijftiende eeuw tot in onze dagen is geweest, en welke wijzigingen wij in den
loop der tijden opmerken.
Daar Spr. voornemens is zijne onderzoekingen voort te zetten en het wenschelijk
is daartoe zooveel mogelijk alle nog bewaard gebleven exemplaren te kunnen, houdt
hij zich zeer aanbevolen voor mededeeling als men in het bezit van oude
kinderprenten, of ‘heiligen’, zooals ze in Noord-Holland en Friesland heeten, mocht
zijn.
Den 1sten Maart hield de Heer Dr. A.G. v a n H a m e l eene voordracht:
‘Experimenteele fonetiek; met lichtbeelden.’ Spr. ving aan met op te merken, dat elk
be-
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oefenaar van taalstudie, maar vooral hij, die de klanken eener vreemde taal in haar
eigenaardigheid bestudeert, er van zelf toe komt zich rekenschap te geven van den
juisten aard en het juist verloop der articulaties van de spreekorganen. Sommige
fonetici stellen zich bij de studie tevreden met de observaties van hun gehoor, hun
gezicht en hun tastgevoel. Anderen daarentegen zijn van meening dat het aanwenden
en toepassen van eigenaardige instrumenten meer zekerheid kan geven aan de
waarneming en deze kan versterken. Er zijn volgens Spr. problemen van
klankovergang die pas duidelijk worden wanneer er, gelijk in de natuurwetenschappen,
geëxperimenteerd wordt. Spr. is door zijne relaties met den Franschen foneticus
pastoor Rousselot er toe gebracht geworden om bij zijne studies over klankleer
experimenteel te werken. Hij heeft te Groningen een klein laboratorium, waar hij de
instrumenten van den Franschman aanwendt voor proefnemingen van klankvorming
zoowel bij zich zelf als bij sommigen zijner leerlingen. Het Groningsch dialect dat
door velen dezer leerlingen wordt gesproken, leent zich hiertoe bijzonder goed; er
zijn daar dan ook merkwaardige verschijnselen vast te stellen, zoowel op het gebied
der larynxtrillingen bij het uitspreken van consonanten, als vooral op het gebied der
nasaliteit.
Spr. vertoonde daarop de instrumenten (trommeltjes van Marey genaamd) waarop
de luchtdruk van neus en mond en de larynxtrillingen worden overgebracht, zoodat
ze door middel van een hefboom worden gefixeerd op het geroet papier waarmee
een ronddraaiende cilinder bekleed is. Hierna gaf hij de lichtbeelden van een zestigtal
plaatjes, fotografieën van hetgeen door zijne instrumenten is verkregen.
Achtereenvolgens vertoonde hij zoo het
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verschil tusschen stemlooze en stemhebbende medeklinkers, het verschijnsel der
‘assimilatie’ en de groote beteekenis der nasaliteit. Hij liet duidelijk zien, hoe bij het
uitspreken van een klinker, die door een nasalen medeklinker wordt gevolgd, meer
nog, wanneer hij ook nog door zulk een nasalen consonant wordt voorafgegaan, het
velum reeds daalt bij het uitspreken van den klinker zoodat ook deze geheel of
gedeeltelijk genasaleerd wordt. In ‘mondje’ b.v. is de o geheel nasaal, evenals de
toonlooze e in ‘teenen’. Zelfs bij het uitspreken van ‘doen’ scheen de oe grootendeels
nasaal. Vertoond werd het verschil tusschen de Hollandsche en de Fransche uitspraak
van ‘bonbons’, van ‘mama’ en ‘maman’, tusschen de Hollandsche en Groningsche
uitspraak van ‘loopen’, ‘hebben’, ‘boomen’, ‘pennen’ enz. Ten slotte in ‘zeven
vrouwen trouwen’; in die beide laatste woorden wordt duidelijk in het Groningsch
een d gehoord tusschen ouw en n, hieruit voorkomend, dat de tongstelling van n
wordt aangenomen nog voordat het velum gedaald is.
Ten slotte wees Spr. op het nut der experimenteele fonetiek, vooral hierom, dat
zij bij de studie der historische klankontwikkeling meer realiteit geeft aan de
verschijnselen der articulatie, zooals nasaleering, palataliseering, vocaliseering, de
zoogenaamde ‘glides’, en deze dus beter leert begrijpen.
Ook bij deze gelegenheid toonde de Heer Van Hamel zijne bijzondere gave van
het Horatiaansche ‘simul et iucunda et idonea dicere’, van het ‘prodesse et delectare’
tegelijk. En zeker heeft niemand die het voorrecht had hem daar nog in zijne volle
kracht, opgewekt en onvermoeid te zien, kunnen vermoeden, dat zoo spoedig daarna
reeds het groote verlies zou worden geleden dat ook
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onze Maatschappij zoo gevoelig trof. Dankbaar herdenken wij veel wat wij hem
verschuldigd zijn; h i e r herinneren wij ons daarbij zeker in de eerste plaats zijne
geestige voordracht in de Jaarvergadering van 1902 over ‘Navolgingen en vertalingen
van Victor Hugo in Nederland’.
In de vergadering van 12 April sprak de Heer Dr. W. M a r t i n over ‘Oude
Nederlandsche Landschapskunst’. Na eene korte inleiding over het moderne begrip
van hetgeen landschapschilderkunst is, wees Spr. er op, dat de Nederlanden eene
groote rol hebben vervuld in de ontwikkeling van dien tak van schilderkunst. Hij
ging de verschillende perioden na en betoogde in de eerste plaats, dat men vóór de
14de eeuw in de Nederlandsche schilderkunst van landschap niet kan spreken. Daarna
is van een landschappelijk element het een en ander te bespeuren, maar toch in
ondergeschikte mate, b.v. in miniaturen in de Leidsche hss. der Naturen Bloeme (an.
1307) en der Destructie van Jerusalem (1339), het Meerman-hs. van den Bijbel van
Karel V (1371) enz. Na 1400 wordt vooral in Bourgondische miniaturen meer werk
van het landschap gemaakt; het blijft weliswaar bijzaak, maar eene bijzaak waaraan
de miniaturisten groote zorg besteedden, blijkbaar gedreven door hunne liefde voor
natuurschoon. Hij toonde tit aan door lichtbeelden naar miniaturen uit de Très Riches
Heures du Duc de Berry te Chantilly en de Très Belles Heures de Turin. Daarna
behandelde hij het Gentsche altaarstuk der Van Eycken en stond stil bij de
eigenaardigheden van hun landschapskunst die Nederl. en vreemde realiteit
dooreenmengt. Hierbij wees hij op de merkwaardige uitkomsten vooral door Fel.
Rosen en Alfr. Marks verkregen door hun onderzoek naar de flora en fauna op de
schilderijen der
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Van Eycken en hunne school. Met tal van lichtbeelden werd vervolgens toegelicht
de rol van het landschap in de kunst van Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes,
Memlinc, Bouts, Geertgen van St. Jans en Gerard David. Bij de laatste twee is de
functie van het landschap soms meer overwegend dan bij de meesters uit de eerste
helft der 15de eeuw: soms is men in twijfel, of men te doen heeft met een landschap
met figuren of met figuren in een landschap.
Joachim Patinir begint het eerst de figuren te verkleinen en aan het landschap de
eerste plaats te geven. Zelfs schildert hij soms landschappen zonder eenige kerkelijke
strekking met figuren die slechts dienen om het landschap wat te bevolken, b.v. de
hertenjacht in de Wesendonck-verzameling te Berlijn. Zijn schema beheerscht een
groot deel der 16de- en 17de-eeuwsche landschapskunst in Vlaanderen en Holland.
De Fluweelen Brueghel ‘moderniseert’ het later in den 17de-eeuwschen zin van het
woord. Daarnaast staan in de 16de eeuw de groote uitingen van Pieter Brueghel in
het Zuiden, van Lucas van Leyden in het Noorden.
Hierop werd gewezen op de frissche, spontane en grootsch geziene landschapskunst
van Rubens; daarna werd de ontwikkeling geschetst van het realistisch Hollandsch
landschap in de 17de eeuw. De eersten der 17de-eeuwsche meesters werken in
Vlaamschen trant en geven niet de werkelijkheid van Holland's natuur. Maar daarna
komen de baanbrekers, de 17de-eeuwsche ‘primitieven in het landschapschilderen’,
Antonie Verstralen, Aert Aertsen en Avercamp. Jan en Esaias van de Velde sluiten
zich bij hen aan. Hun aller kunst draagt vaak nog duidelijke kenteekenen van
Vlaamschen invloed in de compositie. Ook is hun werk doorgaans meer in kleur
geteekend
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dan wel ‘geschilderd’ in de tegenwoordige beteekenis. Deze hoogte bereikt de
landschapskunst eerst door Rembrandt die het eerst krachtig werkt voor de picturale
eenheid van een schilderij, die het sterkst weet te zeggen wat ‘toon-schilderen’ is.
Dit werd met voorbeelden van verschillende typen van Rembrandt's landschappen
aangetoond.
Ten slotte werd stilgestaan bij den bloeitijd en werden voorbeelden getoond van
J. van Goyen, Sal. Ruysdael, Vermeer van Delft, Aelb. Cuyp, de
dier-landschapschilders en de Haarlemsch-Amsterdamsche school met Jac. Ruisdael
en Meindert Hobbema als leiders.
De Maandvergadering eindelijk van 10 Mei was bij uitzondering dit jaar niet
uitsluitend gewijd aan hetgeen de Wet vooorschrijft als voorbereiden en regelen van
de werkzaamheden der Jaarlijksche Vergadering. Na afloop toch der huishoudelijke
vergadering gaf de Heer W. D r a a i j e r toen eene vermakelijke bijdrage over
vergissingen onlangs gemaakt bij het vertalen van gedeelten van een beroemd
Nederlandsch boek, waarbij b.v. ‘het ijsvermaak’ vertaald is door ‘le plaisir de
déguster des glaces’; ‘uit de koets gevallen’ door ‘débarqué à l'improviste’; ‘zooveul
als secretaris’ door ‘crasseux comme un secrétaire’ enz.
Behalve door die voordrachten in de Maandvergaderingen werd nog op
verschillende wijze getracht te bevorderen hetgeen op den weg der Maatschappij
scheen te liggen. Zoo werd eene groote verzameling handschriften, boeken en
portretten ingezonden voor de Bilderdijk-tentoonstelling in October te Amsterdam
gehouden. Deze volgens deskundigen met groote kennis en zorg voorbereide
onderneming is uitstekend geslaagd en met voldoening heeft Uw Bestuur mogen
vernemen, dat de inzending
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onzer Maatschappij door de leiders der tentoonstelling zeer belangrijk geacht en
hoogelijk gewaardeerd werd. In de reeds genoemde voordracht van den Heer Dr. G.
Kalff (over Bilderdijk) in de Maandvergadering van November werd hulde aan de
Commissie voor de tentoonstelling gebracht, voornamelijk aan hare leden HH. J.F.M.
Sterck en J. Postmus.
Ook werd een aantal handschriften en boeken beschikbaar gesteld voor de
welgeslaagde geschiedkundige tentoonstelling van natuur- en geneeskunde, ter
gelegenheid van het 11de Nederlandsch natuur- en geneeskundig Congres in April
te Leiden door HH. Drr. E.C. van Leersum, F.M.G. de Feyfer en P.C. Molhuysen
ingericht en in een boekdeel van blijvende waarde beschreven.
Aan de Boeken-Commissie van het Algemeen Nederlandsch Verbond, waaraan
reeds in 1904 eene toelage van 100 gld. was verstrekt, werden door de
Maandvergadering van 1 Maart opnieuw 50 gld. verleend, nadat uit het Jaarverslag
dier Commissie gebleken was met hoe goede uitkomst zij nog steeds in het belang
onzer nationaliteit werkzaam is.
Op het 29e Nederl. Taal- en Letterkundig Congres te Brussel werd de Maatschappij
vertegenwoordigd door haren toenmaligen Voorzitter den Heer Mr. J.E. Heeres. Met
voldoening zult Gij vernemen, dat in zijn persoon onze Maatschappij aldaar met
bijzondere onderscheiding behandeld werd.
Over de uitgave van werken dit jaar tot stand gebracht of voorbereid, kan in de
eerste plaats worden medegedeeld, dat de Handelingen en de Levensberichten van
afgestorven medeleden in het einde van October rondgezonden zijn. Eerstgenoemde
bundel bevat tot leedwezen van het Bestuur geen enkele voordracht in de Maand-
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vergaderingen gehouden, daar de Sprekers om verschillende redenen die niet ter
uitgaaf hebben kunnen afstaan. Toch zal velen Uwer die bundel welkom zijn geweest
omdat daarin de voordracht over ‘Oude Nederlandsche Psalmberijmingen’ voorkomt
waarmede de Heer Dr. L. Knappert Uwe vorige Jaarvergadering zoozeer aan zich
heeft verplicht.
De bundel Levensberichten bevat 10 bijdragen die alle met veel dank door het
Bestuur zijn ontvangen. Een nieuw bewijs van het belang dat door deze eigenaardige
uitgave onzer Maatschappij wordt bevorderd, gaf onlangs ons in deze bijzonder
deskundig medelid de Heer Dr. S.A. Naber: in zijne ‘Karakterschetsen van vermaarde
Nederlanders’ heeft hij nl. twee vroeger in onze bundels verschenen levensberichten
herdrukt en dus opnieuw en in ruimeren kring bekend gemaakt, van wijlen Sim.
Gorter door den Heer Jo. de Vries en van wijlen Mr. G. de Vries Az. door den Heer
Mr. H.P.G. Quack.
Als een heuglijk feit valt te vermelden, dat het nieuwe Repertorium voor
vaderlandsche geschiedenis thans volledig is verschenen. Voor zeer velen zal deze
onmisbare vraagbaak in hare omgewerkte en tot het jaar 1900 bijgewerkte gedaante
welkom zijn. Zij allen zullen zeker met U daarvoor dankbaar gestemd zijn jegens de
Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde onder wier auspiciën het werk tot stand
kwam en jegens den Heer L.D. Petit die zich jaren lang met den grootsten ijver aan
deze nieuwe bewerking heeft gewijd. Ook aan de Regeering is dank verschuldigd
voor den in deze verleenden geldelijken steun waardoor het mogelijk werd het groote
werk in betrekkelijk korten tijd te voltooien.
Voor het Epistolographisch Repertorium verleende de Jaarvergadering in 1902
een subsidie voor vijf jaren, die
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thans verstreken zijn. De bewerker de Heer Dr. P.C. Molhuysen heeft in dien tijd het
oorspronkelijk door hem geraamd aantal van omstreeks 45000 strookjes
bijeengebracht: zij bevatten alphabetisch gerangschikt een register van de gedrukte
brieven van en aan Nederlandsche geleerden. Vele dier brieven zijn uitgegeven in
tijdschriften, genootschapswerken en dgl. op plaatsen waar men die allerminst zou
zoeken, zoodat een algemeen register daarop van groot nut genoemd mag worden.
De verzameling dier stookjes, die thans in de Bibliotheek bewaard wordt, heeft dan
ook reeds aan menigeen goede diensten bewezen en zal dit bij voortduring nog meer
kunnen doen. Daar het geraamde cijfer van 45000 strookjes alleen reeds voor de
brieven van geleerden bereikt werd, bleek het niet mogelijk ook nog de zuiver
historische brieven, nl. die van personen van geschiedkundige beteekenis op dezelfde
wijze te behandelen. Voor een deel kan dit gemis worden vergoed door de uitvoerige
reeds bestaande registers op Groen van Prinsterer's Archives en meer dergelijke
uitgaven en door hetgeen in Petit's Repertorium te vinden is.
Omtrent de voorbereide uitgaven van de Reizen van Mandeville en van de
voortzetting van Stallaert's Glossarium kan worden meedegedeeld, dat de eerste
waarschijnlijk binnenkort gereed zal zijn, terwijl omtrent de tweede het Bestuur
laatstelijk in Januari heeft vernomen, dat de Heer K.F.I. de Flou na een lang oponthoud
wegens ziekte nu weder aan het werk was gegaan.
Twee ondernemingen waarvoor onze Maatschappij eenigen geldelijken steun
verleende, verdienen nog vermeld te worden. In 1899 heeft de Jaarvergadering een
subsidie voor 6 jaren aan het Historisch Genootschap te Utrecht toegezegd van 120
gld., sedert verhoogd tot
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150 gld. (Hand. 1901-1902, blz. 7), als bijdrage in de kosten voor het vervaardigen
van historisch-statistische kaarten van Nederland. Deze belangrijke verzameling
werd in December ll. voltooid en is in de Bibliotheek onzer Maatschappij voor
belangstellenden beschikbaar.
De bewerking eener kaart van de kerkelijke indeeling van het Bisdom Utrecht,
waarvoor de Vereening tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht in
onze Jaarvergadering van 1904 een subsidie van 100 gld. verkreeg, nadert hare
voltooiing. De bewerker de Heer Mr. S. Muller Hz. wenscht echter met de uitgave
niet te beginnen voordat alles in teekening is gebracht. Intusschen heeft hij thans
alvast zijne bronnen met het grootste deel der daarbij behoorende inleiding bekend
gemaakt in een kloek boekdeel dat genoemde Vereeniging aan onze Maatschappij
ten geschenke heeft gezonden.
Ten slotte blijft nog te vermelden over, dat het Bestuur onlangs een gevoelig verlies
heeft geleden door het vertrek van den Heer Dr. J.J. Salverda de Grave, benoemd tot
hoogleeraar te Groningen. Met ijver en toewijding heeft hij als Bestuurslid en
gedurende een jaar ook als Voorzitter de belangen der Maatschappij helpen behartigen.
Zijne verdiensten jegens haar zullen in dankbare herinnering blijven.
Een ander groot verlies zal het Bestuur treffen doordat de Heer Mr. A.C. Visser
van IJzendoorn verklaard heeft bij zijn periodiek aftreden, wegens vele drukke
bezigheden geene herbenoeming als Penningmeester te kunnen aanvaarden. Dit wordt
in hooge mate betreurd door allen die zijne voortreffelijke administratie hebben
leeren waardeeren.
Het verlies door de Maatschappij in den loop van dit
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jaar geleden door het overlijden van 12 harer gewone en 4 buitenlandsche leden, is
zooeven reeds door onzen Voorzitter herdacht, die U hunne namen in herinnering
bracht en hunne verdiensten huldigde.
Op dit oogenblik telt de Maatschappij 3 Eereleden, 471 ‘gewone’ Leden in
Nederland, 6 in Ned.-Indië, 9 in het Buitenland en 171 ‘buitenlandsche’ Leden, van
welke 38 de rechten en verplichtingen der gewone Leden hebben aanvaard. Het
totaalcijfer wijst op eene vermeerdering van 7 Leden, nl. thans 660 tegen 653 in het
vorige jaar.
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Bijlage IV. Verslag van den bibliothecaris.
Dames en Heeren,
Wat in vorige Verslagen medegedeeld en toen ook door voorbeelden gestaafd werd,
nl. dat de Bibliotheek onzer Maatschappij zoowel door aankoopen als door belangrijke
geschenken werd uitgebreid, mag ook thans weder allereerst door mij worden vermeld.
In de Bijlage tot dit Verslag zal weder van een en ander nauwkeurig rekenschap
worden gegeven. Als gij U dan de moeite getroost daarin een blik te slaan, dan zal
de gestadige aanwas zonder twijfel Uwe goedkeuring kunnen verwerven. Inderdaad,
ik mag dan ook niet nalaten opnieuw den dank, zoowel van het Bestuur als van Uwen
Bibliothecaris, uittespreken voor de vrijgevigheid door velen Uwer betoond. Behalve
toch het groot aantal inkomende Genootschaps- en vervolgwerken, 225 in getal, valt
een aanwinst te vermelden van 175 nummers aan boeken, waaronder 140 geschenken,
eenige handschriften en 17 brieven. Dat de geschenken ieder jaar een zoo gewichtig
deel van den aanwas vormen, is een verblijdend teeken van het aanzien dat onze
Maatschappij en hare Bibliotheek hier te lande, ook buiten haar leden, en in den
vreemde geniet.
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Van de namen der 104 schenkers aan wier mildheid wij gedurende dit
Vereenigingsjaar in het bijzonder dank verschuldigd zijn, en die allen in de Bijlage
vermeld zullen worden, noem ik Mevrouw de Wed. Prof. H.C. Rogge, die ons eene
belangrijke verzameling letterkundige en historische aanteekeningen van haren
echtgenoot, ons betreurd medelid Prof. Rogge schonk; de dames Binger die ons een
zestal hoogst interessante brieven aanboden van Siegenbeek, Van der Palm e.a. aan
M. Lemans gericht; Dr. Gallandat Huet te Schoonhoven aan wien wij eene
merkwaardige aanwinst danken van authentieke stukken hoofdzakelijk betreffende
de Abdij Bandeloo bij Gent en eindelijk ons medelid, de heer J.H. Groenewegen die
ons schonk een paar curiosa van Potgieter, het eene bevattende varianten op een
tweetal coupletten van ‘Gedroomd paardrijden’ uit de Nalatenschap van den
landjonker; het andere is bij wijze van spreken de bouw der coupletten in teekening
gebracht, met eene karakteristieke penteekening van den landjonker te paard.
Zooals ik reeds in het Verslag over 1904 de eer had U mede te deelen, schonk
Mevr. de Wed. H. de Jager ons destijds, ter gedachtenis aan haar echtgenoot, ons
betreurd medelid Ds. H. de Jager, zijne bekende verzameling handschriften en
oorspronkelijke uitgaven der werken van Bilderdijk, indertijd bijeengebracht door
zijn vader, Dr. A. de Jager. Andere werkzaamheden hebben mij verhinderd eerder
dan nu deze belangrijke collectie behoorlijk te catalogiseeren; onlangs heb ik daarvoor
tijd gevonden en in de Bijlage tot dit Verslag zult U nu een volledige opgave vinden
van de werken en handschriften waaruit dit geschenk bestaat. Het zal U ongetwijfeld
treffen dat niet alleen hier eene uiterst volledige verzameling van uitsluitend
oorspronkelijke uitgaven bijeengebracht is, maar
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ook dat een aantal daarvan voorzien is van de voorredenen of verbeteringen in
handschrift van Bilderdijk en eene menigte bijgevoegde portretten. Behalve een paar
Alba Amicorum zijn ook daarin een aantal handschriften vermeld, waaronder een
paar nog onuitgegeven, o.a. over perspectief, verder de briefwisseling met Ch. de
Pougens en met M. de Luc; het origineele HS. van de Geslachtslijst der Nederduitsche
Naamwoorden, concepten van brieven en redevoeringen betreffende het Kon. Ned.
Instituut, brieven van Bilderdijk, brieven van geleerden en vereerders van Bilderdijk
over zijn werken, gedichten gericht aan hem en zijne vrouw, portretten van hem,
allerlei curiosa, te veel om op te noemen. De merkwaardigste stukken vormden een
der vele sieraden van de in 1906 gehouden Bilderdijk-Tentoonstelling.
Die bijlage zal, naar ik vertrouw, U een helder denkbeeld geven van de waarde
dezer verzameling, waaraan de geachte geefster voorzeker geen betere bestemming
had kunnen geven dan haar te schenken aan onze Maatschappij. Natuurlijk is een
groot aantal dier boeken reeds in ons bezit, die worden als duplicaat verwijderd, maar
de collectie De Jager blijft in haar geheel. Daaraan is in onze Boekerij eene eereplaats
gegeven, naast 't Museum Catsianum, ter blijvende herinnering aan wijlen onze
medeleden De Jager, die, de een door deze verzameling, de ander door zijn
menigvuldige artikelen over Bilderdijk zooveel bijgedragen hebben tot vermeerdering
van den roem van onzen vermaarden landgenoot!
Al werd ook een aantal nieuwe werken aangekocht en werden de vervolgen van
ruim 60 vervolgwerken en tijdschriften geregeld aangeschaft, toch moet Uw
Bibliothecaris 't betreuren dat de geldmiddelen der Maatschappij niet veroorloven
jaarlijks een hooger bedrag, dan nu ge-
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schiedt, voor de Bibliotheek beschikbaar te stellen, waardoor hij zich niet alleen tot
het aankoopen van 't allernoodigste moet beperken, maar waardoor hem dan ook,
zeer tot zijn leedwezen, de gelegenheid ontnomen werd op de auctie Nijhoff de éénige
collectie Multatuliana verzameld door wijlen den heer Engelberts voor onze
Maatschappij aan te koopen.
In letterkundig verkeer staat onze Maatschappij met 160 binnen- en buitenlandsche
Genootschappen en Maatschappijen, waarvan gevestigd zijn in Nederland 38, in
België 19, in Duitschland 66, in Oostenrijk 11, in Frankrijk 6 en 20 in andere landen1.
Dat dit verkeer voor onze Maatschappij rijke vruchten oplevert, behoef ik U zeker
niet te zeggen.
Vermeld ik nu nog ten slotte dat in 't afgeloopen genootschapsjaar 3295 boeken
en 59 handschriften tegen ontvangbewijs uitgeleend en eene ontelbare menigte in de
Leeskamer geraadpleegd werden, dan heb ik U 't voornaamste met betrekking tot de
Bibliotheek medegedeeld, en na mijn dank betuigd te hebben aan de
Bibliotheekscommissie Prof. Blok en Dr. Boekenoogen voor de mij verleende
medewerking, dank ik U eveneens voor de ook aan dit Verslag verleende aandacht.
LOUIS D. PETIT.

1

Zie de uitvoerige opgave daarvan in Handelingen en Mededeelingen onzer Maatschappij
van 1905-1906, blz. 80-84.
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Lijst van personen en instellingen die de Bibliotheek van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde in het genootschapsjaar 1906-1907 met
geschenken hebben vereerd.
1

Mr. J.H. Abendanon, 's-Gravenhage.

2

H.J. Allard, Maastricht.

3

Mevr. A. van Antal-Opzoomer, Pápa in
Hongarije.

4

R.G. Anthonisz, Colombo (Ceylon).

5

F. de Bas, 's-Gravenhage.

6

Joh. H. Been, Brielle.

7

Dr. A. Beets, Leiden.

8

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

9

Dames Binger, Amsterdam.

10

Dr. P.J. Blok, Leiden.

11

Dr. G.J. Boekenoogen, Leiden.

12

Ch. Boissevain, Amsterdam.

13

G.M. Boissevain, Amsterdam.

14

J. Bouchery, Antwerpen.

15

J. Brand, Aberdeen (Z. Afrika).

16

Dr. J.C. Breen, Amsterdam.

17

M.J. Brink, Kaapstad.

18

D.A. Brinkerink, Bovenkarspel.

19

Dr. G. Brom, Rome.

20

C.W. Bruinvis, Alkmaar.

21

Dr. C.P. Burger Jr., Amsterdam.

22

Graaf H. de Castries, Chartres.

23

Commissie v.d. Bibliotheek en het
Archief, Rotterdam.

24

Commissie d. Bilderdijk-Tentoonstelling,
Amsterdam.

25

Commissie v.h. Geneeskundig Congres,
Leiden.

26

Commissie v. Advies voor's Rijks
Geschiedkundige Publicatiën,
's-Gravenhage.
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J. Craandijk, Haarlem.

28

H.C. Diferee, Amsterdam.

29

Dr. A.C. Duker, Haarlem.

30

H. Gaidoz, Parijs.

31

Dr. Gallandat Huet, Schoonhoven.

32

Gedeputeerde Staten van Zeeland,
Middelburg.

33

Dr. H. van Gelder, Utrecht.

34

Gemeentebestuur van Deventer.

35

Gemeentebestuur van Leiden.

36

Gemeentebestuur van Utrecht.

37

Dr. J. Gessler, Mechelen.

38

Jhr. Dr. K. de Gheldere, Koekelare.

39

H.A. van Goch, Gorinchem.

40

J.J. Graaf, Ouderkerk.

41

J.H. Groenewegen, Amsterdam.

42

T. van Halteren, Meppel.

43

K. Württemb. Hausarchiv, Stuttgart.

44

Mr. J.E. Heeres, Leiden.

45

P.A. Hibman, Leiden.

46

Hoogheemraadschap van Rijnland,
Leiden.

47

W.R. Hora Adema, Apeldoorn.

48

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

49

Dr. G. Kalff, Leiden.

50

Dr. A. Kluyver, Leiden.

51

Dr. L. Knappert, Leiden.

52

Mevr. E. Knuttel-Fabius, 's-Gravenhage.

53

G.J.W. Koolemans Beijnen, Arnhem.

54

J. Koopmans, Dordrecht.
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55

Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck,
Amsterdam.

56

Dr. J.W. Langelaan, Leiden.

57

F.A.L. Lechner, Schiedam.

58

Dr. C.P.F. Lecoutere, Leuven.

59

Dr. W.J. Leyds, 's-Gravenhage.

60

Library of Congress, Washington.

61

Mej. Dr. M. Loke, 's-Gravenhage.

62

Hertog F. de Loubat, Parijs.

63

P.C.J. Meys, Arnhem.

64

Dr. P.C. Molhuysen, Leiden.

65

Dr. S.A. Naber, Amsterdam.

66

Dr. O. Nachod, Berlijn.

67

Dr. Z. Nagy, Debreczen (Hongarije).

68

Firma M. Nijhoff, 's-Gravenhage.

69

Dr. J.A.F. Orbaan, Rome.

70

M.A. Perk, 's-Gravenhage.

71

Louis D. Petit, Leiden.

72

Mr. N.G. Pierson, 's-Gravenhage.

73

J.R. Planten, New York.

74

Mr. W. Polman Kruseman, Middelburg.

75

Redactie v.h. Archief v.d. geschiedenis
v.h. Aartsbisdom van Utrecht, Utrecht.

76

Redactie v.d. Bijdragen voor vaderl.
geschiedenis en oudheidkunde, Leiden.

77

Redactie van De Gids, Amsterdam.

78

Redactie v.h. Jaarboekje Erica.

79

Redactie van Noord en Zuid, Amsterdam.

80

Mr. H. Robbers, Amsterdam.

81

Mevr. Wed. Dr. H.C. Rogge, Haarlem.

82

Dr. J.J. Salverda de Grave, Groningen.

83

A. Sassen, Amsterdam.

84

Dr. C. van Schooneveldt, Arnhem.

85

Dr. W.H. Staverman, Groningen.
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A.E.H. Swaen, Groningen.

87

W.P. van Stockum Jr., 's-Gravenhage.

88

Rijks-Universiteit, Groningen.

89

Universitäts-Bibliothek, Upsala.

90

Dr. J.S. van Veen, Arnhem.

91

C. van der Ven, Leiden.

92

Dr. J. Verdam, Leiden.

93

Vereeniging Amstelodamum,
Amsterdam.

94

Vereeniging tot uitgave der bronnen v.h.
oude vaderlandsche recht, Utrecht.

95

Vereniging tot Vereenvoudiging onzer
schrijftaal, Zwolle.

96

Ch. C.V. Verreyt, Rotterdam.

97

Dr. C.G.N. de Vooys, Assen.

98

Dr. F.H. de Vos, Galle (Ceylon).

99

Mr. A.G. Vreede, 's-Gravenhage.

100

Dr. W. de Vreese, Gent.

101

J. Watts de Peyster, New York.

102

H.M. Werner, Brummen.

103

Dr. E. Wiersum, Rotterdam.

104

Dr. J. te Winkel, Amsterdam.
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Geschenk van Mevr. de Wed. H. d e J a g e r geb. L e l y te 's-Gravenhage.
Handschriften.
B i l d e r d i j k (W.), Collectanea voor zijn Perspectief of Doorzichtkunde.
B i l d e r d i j k (W.), Principes de Logique pour servir d'introduction aux Elements
de Géométrie.
B i l d e r d i j k (W.), Opstellen en vertalingen.
B i l d e r d i j k (W.), Collectanea op taalkundig gebied, gebruikt voor zijne uitgaven.
B i l d e r d i j k (W.), Voorlezingen over de Hollandsche taal.
B i l d e r d i j k (W.), Correspondentie met Ch. Pougens, ook aangaande diens
Doutes et Conjectures sur la Déesse Néhalennia.
B i l d e r d i j k (W.), Correspondentie met J.A. de Luc over Schmieder, Geognosie,
en aanteekeningen op dat boek.
B i l d e r d i j k (W.), Minuten van brieven.
B i l d e r d i j k (W.), Vertaling van Boethius, De Consolatione.
B i l d e r d i j k (W.), Excerpten over Theologische onderwerpen.
B i l d e r d i j k (W.), Gedichten.
B i l d e r d i j k (W.), Brieven van W. Bilderdijk, zijne echtgenoote en zijn zoon.
B i l d e r d i j k (W.), De ware liefde tot het Vaderland [afschrift van E.L.
G l i n d e r m a n ].
B i l d e r d i j k (W.), De ware liefde tot het Vaderland.
Afschrift v.h. gedicht zooals het oorspronkelijk d. Bilderdijk werd
geschreven. 2 Cahiers.
B i l d e r d i j k (W.), Vocabularium Teutonicum.
B i l d e r d i j k (W.), Middelhoogduitsche en Middelnederlandsche excerpten.
B i l d e r d i j k (W.), Recepten.
B i l d e r d i j k (W.), Afschriften van Engelsche gedichten.
Vriendenrol van W. Bilderdijk.
Zie hierover Handelingen v.d. Maatsch. d. Ned. Letterk. 1903-4, bldz. 53.
Album Amicorum van F. Dombrowski.
Afschriften van gedichten en brieven van W. Bilderdijk.
Brieven en gedichten aan Bilderdijk.
Stukken betr. de werkzaamheden van Bilderdijk als lid van het Kon. Ned. Instituut.
Brieven van A. d e J a g e r , H. d e J a g e r en H.W. Ty d e m a n over Bilderdijk.
Brievenboeken van A. d e J a g e r . 1839-1876.
A. d e J a g e r , Excerpten uit allerlei schrijvers.
H. d e J a g e r , Lezing over Jacob Cats. 1856.
H. d e J a g e r , Lezing over het Wilhelmus. 1857.
R. F e i t h , Gedicht op den dood van H.K.H. Mevr. de Prinsesse Douairière van
Oranje Nassau, geb. Prinses van Pruissen.
P a n (J.), Bijvoegsels op het Alphab. Register der werken van Bilderdijk van
Glinderman.
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Boeken.
B i l d e r d i j k (I.), Ter verkiezing van Jacob Luden tot Kapitein van een
Burgervaendel. Amst. 1748. plo.
[B i l d e r d i j k (I.)], Ter geboorteherdenking van Z.D.H. den Prinse van Oranje
en Nassau. Amst. 1749. plo.
Onderteekend: B a t a v u s .
[B i l d e r d i j k (I.)], Ter tweede Geboorteverjaeringe van Z.D.H. Willem. Amst.
1750. plo.
Onderteekend: B a t a v u s .
[B i l d e r d i j k (I.)], Ode aan den Prinse van Oranje op desz. 39en verjaardag. Amst.
1750. 4o.
Onderteekend: B a t a v u s .
[B i l d e r d i j k (I.)], De gelasterde deugd gewrooken [gedicht op Straatman]. 4o.
Onderteekend: P h i l a l e t h e s B a t a v u s , S e c u n d u s .
B i l d e r d i j k (I.), De verschijning der deugd, dichtkundige mijmering. Amst. 1756.
4o.
B i l d e r d i j k (I.), Ter egt-verbintenisse van J. Rogaar en P.v.d. Hart. 4o.
[B i l d e r d i j k (I.)], Ode voor F. Vaster, op zijn Hollands bloei in Bloeimaandt.
o
4.
Onderteekend: B a t a v u s .
[B i l d e r d i j k (I.)], Op de aanstelling van J. Ploos van Amstel tot directeur v.d.
Societeit van Suriname. Amst. 1750. plo.
Onderteekend: B a t a v u s .
B i l d e r d i j k (I.), Op den zesden Verjaardag van Z.D.H. Willem. Amst. 1754. plo.
B i l d e r d i j k (I.), Op den zevenden Verjaardag van Z.D.H. Willem V. Amst.
1755. plo.
B i l d e r d i j k (I.), Op den achtsten Verjaardag van Z.D.H. Willem V. Amst. 1755.
o
pl .
B i l d e r d i j k (I.), Klinkdicht. Amst. 1757. plo.
B i l d e r d i j k (I.), Ter verjaring v. Willem V en Princesse Caroline. Amst. 1759.
o
pl .
B i l d e r d i j k (I.), Op het afsterven van H.K.H. Prinses Anne. Amst. 1759. plo.
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B i l d e r d i j k (I.), Aan Lodewijk, Hertog v. Bronswijk Wolffenbuttel. Amst.
1766. plo.
B i l d e r d i j k (I.), Ter ontslaapinge van C. Teepke. plo.
[B i l d e r d i j k (I.)], De zevende Toezang van Horatius Flaccus. Amst. z.j. plo.
[B i l d e r d i j k (I.)], Het valsch vooroordeel. Naar het Fransch van N i v e l l e d e
l a C h a u s s é e . Amst. 1762.
B i l d e r d i j k (I.), Tomyris of de dood van Cyrus. Gevolgd naar het Fransch van
B a r b i e r . Amst. 1763.
[B i l d e r d i j k (I.)], Idem. Amst. 1769.
B i l d e r d i j k (W.), Prijsvaerzen: De invloed d. dichtkunst op het Staatsbestuur
en De waere liefde tot het Vaderland. Z.j. [1776-77].
B i l d e r d i j k (W.), De ware liefde tot het Vaderland. Nieuwe uitg. 's-Grav. 1828.
B i l d e r d i j k (W.), Edipus, Koning van Thebe. Treurspel. Sofokles nagevolgd.
Amst. 1779.
B i l d e r d i j k (W.), Brief van den navolger van Sofokles Edipus. Amst. 1780.
[B i l d e r d i j k (W.)], Deukalion en Pyrrha. Blijspel n.h. Fransch van P o u l l a i n
d e S a i n t - F o i x . Amst. 1779.
Met eene aanteekening in hs. van J.T. B o d e l N i j e n h u i s .
[B i l d e r d i j k (W.)], Idem. Amst. 1785.
[B i l d e r d i j k (W.)], Mijne verlustiging. Amst. 1779.
Onvolledige druk en ongepagineerd.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

93
[B i l d e r d i j k (W.)], Mijne Verlustiging. Leyd. Amst. 1781.
Bijgevoegd: De vertelling, in hs. van B i l d e r d i j k , een gedicht in hs.
van F. H a l e w i j n en eene plaat get. Kornalijn, geëtst d. B i l d e r d i j k .
B i l d e r d i j k (W.), Spec. acad. inaug. exh. Theses aliquot selectas, ex diversis juris
capitibus depromtas. L.B. 1782.
B i l d e r d i j k (W.), Bekroond Antwoord: Hebben de Dichtkunst en
Welsprekendheid verband met de Wijsbegeerte? Leyd. 1783.
B i l d e r d i j k (W.), Verband der Dichtkunst met de Wijsbegeerte. Nieuwe uitg.
Amst. 1836.
B i l d e r d i j k (W.), Quartet op gegeven muziek ter viering v.d. verjaardag Z.D.H.
Prins Willem V op 8 Maart 1783. Amst. 1835. 8o.
B i l d e r d i j k (W.), Verscheidene Tijdversen en Decoratien. Amst. 1836. 8o.
[B i l d e r d i j k (W.)], Bloempjes. Amst. 1785.
B i l d e r d i j k (W.), Geboortegroet. Z.p. 1787.
[B i l d e r d i j k (W.)], Ty r t é u s Krijgszangen, 't oorspronkelijk Grieksch gevolgd.
Amst. 1787.
B i l d e r d i j k (W.), Idem. Amst. 1787. Nadruk.
[B i l d e r d i j k (W.)?], De Scheldnaam Kees, bij de Patriotten voor een eernaam
aangenomen [1787]. plo.
Onderteekend: N. Bilderdijck, Advocaat in Holland.
[B i l d e r d i j k (W.)], Elius. Romance. Amst. 1788.
Bijgevoegd: N. P o s t h u m u s , Proeve ter opheldering v.h. visioen van
Elius, met aantt. van A. d e V r i e s . Handschrift van A. d e V r i e s .
B i l d e r d i j k (W.), Lycidas. Ter verjaring van H.K.H. 1788.
[B i l d e r d i j k (W.)], Vertoogen van Salomo. Amst. [1788].
B i l d e r d i j k (W.), De dood van Edipus. Treurspel Sofokles nagevolgd. Amst.
1789.
[B i l d e r d i j k (W.)], Eenige stukken in dichtmaat. Leipzig 1789.
B i l d e r d i j k (W.), Ter geboorte v.d. Prins van Oranje. Leipzig 1792.
B i l d e r d i j k (W.), Ter gedachtenis aan Kropf [1793].
[[ B i l d e r d i j k (W.)], Treurzang van I b n D o r e i d . In Nederd. dichtmaat
overgebracht. 's-Grav. 1795.
B i l d e r d i j k (W.), Idem. 2e en gezuiverde druk. 's-Grav. 1808.
B i l d e r d i j k (W.), Op den verjaardag van Prins Willem V. 8 Maart 1798. Amst.
1837.
B i l d e r d i j k (W.), Mengelpoëzy. Amst. 1799.
B i l d e r d i j k (W.), Mengelpoëzy. Vertellingen en Romancen. 2e uitg. Rott. 1821.
B i l d e r d i j k (W.), Oden en Gedichten. Amst. 1800.
B i l d e r d i j k (W.), Het Buitenleven gevolgd naar L'homme des champs van
D e l i l l e . Amst. 1803.
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Met ingevoegd portret.
B i l d e r d i j k (W.), Idem. 2e druk. Amst. 1821.
B i l d e r d i j k (W.), Poezy. Amst. 1803-7. 4 dln.
B i l d e r d i j k (W.), Mengelingen. Amst. 1804-8. 4 dln.
Met ingevoegde voorrede in hs. van B i l d e r d i j k .
[B i l d e r d i j k (W.)], Vaderlandsche Oranjezucht. Leipzig 1805.
Met ingevoegd portret en plaat.
[B i l d e r d i j k (W.)], Idem. Leipzig 1805.
Andere uitgave dan de voorg.
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B i l d e r d i j k (W.), Aan Nederland [bij het afnemen van het Krijgsbevel over de
bezetting van den Hage aan Zijne Hoogheid]. Oorspronkelijke geheime lezing en de
ware lezing. Amst. 1836.
B i l d e r d i j k (W.), Fingal, gevolgd naar O s s i a a n . Amst. 1805. 2 dln.
B i l d e r d i j k (W.), Verhandeling over de geslachten d. Naamwoorden. Amst.
1805.
B i l d e r d i j k (W.), Idem. Amst. 1805.
Doorschoten en met eene menigte verbeteringen en bijvoegingen voor een
2en druk.
B i l d e r d i j k (W.), Idem. 2e druk. Amst. 1818.
B i l d e r d i j k (W.), Idem. 2e druk. Amst. 1818.
Met aanteekeningen in hs.
B i l d e r d i j k (W.), Nieuwe Mengelingen. Amst. 1806. 2 dln.
Te i s t e r b a n t (G. à) dict. B i l d e r d i j k , Observationum et emendationum liber
unus. Brunov. 1806.
Te i s t e r b a n t (G. à) dict. B i l d e r d i j k , Idem. Ed. II. L.B. 1819.
Met ingevoegde voorrede in hs. van W. B i l d e r d i j k en portret.
Te i s t e r b a n t (G. à) dict. B i l d e r d i j k , De Ziekte der Geleerden. Gedrukt ten
voordeele der stad Leyden. Amst.-'s-Grav. 1807.
Te i s t e r b a n t (G. à) dict. B i l d e r d i j k , Idem. 2e druk. Rott. 1829.
Te i s t e r b a n t (G. à) dict. B i l d e r d i j k , Idem. Uitg. d.J. D a v i d . Leuv. 1848.
Te i s t e r b a n t (G. à) dict. B i l d e r d i j k , Odilde. Z.p. en j.
In losse, ongepagineerde gedichten.
Te i s t e r b a n t (G. à) dict. B i l d e r d i j k , Odilde. 's-Grav. 1808.
Te i s t e r b a n t (G. à) dict. B i l d e r d i j k , en M. S i e g e n b e e k , Leydens ramp.
Amst. 1808.
Te i s t e r b a n t (G. à) dict. B i l d e r d i j k , en J. Te i s s è d r e l ' A n g e , Lijkzang
en lofrede op S.F.J. Rau. Haarl. 1808.
Te i s t e r b a n t (G. à) dict. B i l d e r d i j k , Floris de Vijfde. Treurspel. Amst.
1808.
Met ingevoegde plaat en portretten.
Te i s t e r b a n t (G. à) dict. B i l d e r d i j k , De Mensch. P o p e gevolgd. Amst. 1808.
Met ingevoegde platen en Apologie voor B.'s Aanteekeningen en Echo
aan Mr. B. om geplaatst te worden vóór zijne navolging, beiden in Hs.
van B. K l i n k e r t .
Te i s t e r b a n t (G. à) dict. B i l d e r d i j k , K a l l i m a c h u s ' Lofzangen. Amst. 1808.
Te i s t e r b a n t (G. à) dict. B i l d e r d i j k , Treurspelen. 's-Grav. 1808. 2 dln.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

Te i s t e r b a n t (G. à) dict. B i l d e r d i j k , Najaarsbladen. 's-Grav. 1808-9. 2 dln.
Te i s t e r b a n t (G. à) dict. B i l d e r d i j k , Verspreide gedichten. Amst. 1809. 2
dln.
Te i s t e r b a n t (G. à) dict. B i l d e r d i j k , Winterbloemen. Haarl. 1811. 2 dln.
[Te i s t e r b a n t (G. à) dict. B i l d e r d i j k ], Vertaling v.d. Code Napoleon. Amst.
1811. 2 dln.
J a c o b v. M a e r l a n t , Spiegel Historiael III. Met aantt. van J. S t e e n w i n k e l
[uitg. d.W. B i l d e r d i j k ]. Amst. 1812.
Bijgevoegd eenige artt. over Maerlant en portretten.
[J a c o b v. M a e r l a n t ], Geologie. Gron. 1813.
Bijgevoegd de Inleiding in Hs. van B i l d e r d i j k .
J a c o b v. M a e r l a n t , Affodillen. Haarl. 1814. 2 dln.
J a c o b v. M a e r l a n t , De Geestenwereld en Het waarachtig goed. Uitg. d.J.
D a v i d . 2e uitg. Leuv. 1843.
J a c o b v. M a e r l a n t , Willem Frederik, Koning der Nederlanden. Z.p. [1815].
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[B i l d e r d i j k (W.)], Een Protestant aan zijn Medeprotestanten. Amst. 1816.
B i l d e r d i j k (W.), Nieuwe uitspruitsels. Rott. 1817.
B i l d e r d i j k (W.), De Dieren. Amst. 1817.
B i l d e r d i j k (W.), Ter nagedachtenis van J.W. Bilderdijk. Leyd. 1819.
[[B i l d e r d i j k (W.)], Bewijs der Christelijke Openbaring, vert. naar T.
C h a l m e r s . Haarl. 1820.
B i l d e r d i j k (W.), De ondergang der eerste wareld. Amst. 1820.
B i l d e r d i j k (W.), Idem. Uitg. door I. d a C o s t a . Leeuw. 1847.
B i l d e r d i j k (W.), Van het Letterschrift. Rott. 1820.
B i l d e r d i j k (W.), Ueber d. Buchstabenschrift. Barm. 1831.
[[B i l d e r d i j k (W.)], Mac Benac of het stellige der Vrijmetselarij. Vert. naar
F.W. L i n d n e r . Leyd. 1820.
B i l d e r d i j k (W.), P e r z i u s , Hekeldichten nagevolgd. Rott. 1820.
B i l d e r d i j k (W.), Zedelijke gispingen. Rott. 1820.
[B i l d e r d i j k (W.)], Betrachtingen bij het ziekbedde [naar het Hoogd. van H.D.
H e r m e s , vert. door W. B i l d e r d i j k ]. Haarl. 1820.
Waarachter: D e d e k i n d , Invloed der geesten. Haarl. 1820.
B i l d e r d i j k (W.), Taal- en dichtkundige Verscheidenheden. Rott. 1820-23. 4 dln.
B i l d e r d i j k (W.), Verhandelingen, ziel-, zede- en rechtsleer betreffende. Leyd.
1821.
B i l d e r d i j k (W.), De Muis- en Kikvorschkrijg. Z.p. 1821.
B i l d e r d i j k (W.), Sprokkelingen. Rott. 1821.
B i l d e r d i j k (W.), Geslachtslijst d. Nederd. Naamwoorden. Amst. 1822. 2 dln.
[B i l d e r d i j k (W.)], Verscheidene gedichten [aan I. da Costa]. Z.p.e.j. [1822].
Bijgevoegd: L. E g e l i n g , Leerrede bij den doop van drie Israelieten.
Leyd. 1822. M. portr.
B i l d e r d i j k (W.), Krekelzangen. Rott. 1822-23. 3 dln.
B i l d e r d i j k (W.), Bijdragen tot de Tooneelpoëzy. Leid. 1823.
[B i l d e r d i j k (W.)], Spreuken. Leyd. 1823. 8o. en 12o.
[B i l d e r d i j k (W.)], Aan de Roomsch-Katholyken dezer dagen. Leyd. 1823.
B i l d e r d i j k (W.), De bezwaren van I. da Costa toegelicht. Leyd. 1823.
Bijgevoegd: I. d a C o s t a , Bezwaren tegen den geest der eeuw, 2e druk
en G. B r u i n i n g , Een hartig woordje aan Bilderdijk.
B i l d e r d i j k (W.), Gedichten [Dl. I der Kleine dichterlijke Handschriften]. Amst.
1823.
B i l d e r d i j k (W.), Nieuwe Taal- en Dichtkundige verscheidenheden. Rott.
1824-25. 4 dln.
B i l d e r d i j k (W.), Rotsgalmen. Leyd. 1824. 2 dln.
B i l d e r d i j k (W.), Nederl. Spraakleer. 's-Grav. 1826.
B i l d e r d i j k (W.), Oprakeling. Latere dichtstukjes. Dordr. 1826.
B i l d e r d i j k (W.), Navonkeling. Leyd. 1826. 2 dln.
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[B i l d e r d i j k (W.)], Geboorte van Jezus Christus. Naar het Fransch van J.H.
M e r l e d ' A u b i g n é . Amst. 1826.
B i l d e r d i j k (W.), Nieuwe oprakeling. Dordr. 1827.
B i l d e r d i j k (W.), De voet in het graf. Jongste gedichten. Rott. 1827.
B i l d e r d i j k (W.), Gedichten. 1828.
Afzonderlijk overgedrukt uit Keur van Nederl. letteren.
B i l d e r d i j k (W.), Avondschemering. Bruss. 1828.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

96
B i l d e r d i j k (W.), Naklank. Dordr. 1828.
B i l d e r d i j k (W.), Spreuken van M u s l i h E d d i n S a d i . Rott. 1828.
B i l d e r d i j k (W.), De Cykloop. Naar het Grieksch van E u r i p i d e s . Amst.
1828.
B i l d e r d i j k (W.), H.L. S p i e g h e l , Hartspiegel in nieuwer taal overgebracht.
Amst. 1828.
B i l d e r d i j k (W.), Vermaking. Rott. 1828.
B i l d e r d i j k (W.), Korte aanmerkingen op Huydecoper's Proeve v. Taal- en
Dichtkunst. Amst. 1828.
B i l d e r d i j k (W.), Woordenboek d. Nederd. Spelling. 's-Grav. 1829.
B i l d e r d i j k (W.), Aan Le Sage ten Broek. Amst. 1829.
B i l d e r d i j k (W.), Proeve eener navolging van O v i d i u s
Gedaanteverwisselingen. Amst. 1829.
B i l d e r d i j k (W.), Nieuwe vermaking. Rott. 1829.
B i l d e r d i j k (W.), Schemerschijn. Nieuwe gedichten. Gent 1829.
B i l d e r d i j k (W.), Nasprokkeling. Bruss. 1830.
B i l d e r d i j k (W.), Beginselen der Woordvorsching. Leeuw. 1831.
B i l d e r d i j k (W.), en J.J.F. Wa p , Briefwisseling over godgeleerde onderwerpen.
Breda 1832.
Bijgevoegd: Eenige aanmerkingen op voorg. Utr. 1833.
B i l d e r d i j k (W.), Het Nicotiaansche Kruid, en Uitzicht op mijn dood. Rott. 1832.
B i l d e r d i j k (W.), Redevoeringen van C h r y s o s t o m u s . Uit het Grieksch
overgebracht. Breda 1832.
B i l d e r d i j k (W.), Geschiedenis d. Vaderlands, uitg. d.H.W. Ty d e m a n . Amst.
1832-53. 13 dln.
B i l d e r d i j k (W.), Nalezingen. Amst. 1833. 2 dln.
B i l d e r d i j k (W.), Kerkredenen [naar het Fransch] van J.M. M e r l e
d ' A u b i g n é . Amst. 1833.
B i l d e r d i j k (W.), Opstellen van godgeleerden en zedekundigen inhoud. Amst.
1833. 2 dln.
B i l d e r d i j k (W.), Verkl. Geslachtslijst d. Nederd. Naamwoorden. Amst. 1834.
3 dln.
Met het prospectus.
B i l d e r d i j k (W.), Mengelingen en Fragmenten. Amst. 1834.
B i l d e r d i j k (W.), Dichterlijke uitspanning in 6 luimige brieven. Nijm. 1835.
B i l d e r d i j k (W.), Brieven. Amst. 1836. Rott. 1837. 5 dln.
B i l d e r d i j k (W.), Brieven. aan P.J. Uylenbroek. Amst. 1836.
B i l d e r d i j k (W.), Brieven. aan I. da Costa. Rott. 1837.
Met ingevoegd portret van I. da Costa.
B i l d e r d i j k (W.), Brieven aan S.I. Wiselius. Amst. 1837.
Met ingevoegd portret van Wiselius.
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B i l d e r d i j k (W.), Brieven aan A. Loosjes Pzn. Amst. 1836.
B i l d e r d i j k (W.), Brieven aan A. de Vries. Amst. 1836.
B i l d e r d i j k (W.), Brieven aan J. van Walré. Amst. 1837.
B i l d e r d i j k (W.), Brieven aan H.H. Klijn. Amst. 1837.
B i l d e r d i j k (W.), Brieven aan J.F. Willems. Rott. 1837.
B i l d e r d i j k (W.), Brieven aan Hoffmann v. Fallersleben en J.L. Kesteloot. Rott.
1837.
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B i l d e r d i j k (W.), Brieven aan C.C. Callenbach. Rott. 1837.
B i l d e r d i j k (W.), Brieven aan Jeron. en Abr. de Vries. Amst. 1837.
Met ingevoegd portret van Jer. de Vries.
B i l d e r d i j k (W.), Brieven aan A. Capadose. Rott. 1837.
Met ingevoegd portret van A. Capadose.
B i l d e r d i j k (W.), Brief aan M. Siegenbeek. Amst. 1837.
B i l d e r d i j k (W.), Lettres à Jac. Grimm. Amst. 1837.
B i l d e r d i j k (W.), Dichtwerken. Een geschenk van het Nieuwsblad De
Nijverheid. Brugge 1846.
B i l d e r d i j k (W.), Dichtungen. Aus d. Holl. von P.W. Q u a c k . Stuttg. 1853.
B i l d e r d i j k (W.), Briefwisseling met M. en H.W. Tydeman. Uitg. d.H.W.T.
Ty d e m a n . Sneek 1866-67. 2 dln.
B i l d e r d i j k (W.), (Leven en uitgelezen gedichten van) d.N.H. T h . t e n B e r g e .
Schied. 1868.
B i l d e r d i j k (W.), Keur uit B.'s Poezie door A. d e J a g e r . Dev. 1872.
B i l d e r d i j k (W.), 's Eerste huwelijk. Uitg. d.J.C. t e n B r u m m e l e r
A n d r i e s s e . Leid. 1873.
B i l d e r d i j k (W.), De Kunst d. poezie. Opnieuw uitg. d. T h . v a n
H o o g s t r a t e n . Utr. 1873.
B i l d e r d i j k (W.), De drie Zusterkunsten. Opnieuw uitg. d. T h . v.
H o o g s t r a t e n . Utr. 1874.
B i l d e r d i j k (W.), Voorlezingen over de Hollandsche taal. Uitg. d.A. d e J a g e r .
Arnh. 1875.
B i l d e r d i j k (W.), Verschillende gedichten vert. in het Fransch d.A.
C l a v a r e a u , en in het Hoogd. d.P.F.L.v. E i c h s t o r f f , F.W. v o n M a u v i l l o n ,
L. T r o s s e.a.
B i l d e r d i j k (W.), Gedichten uit den Muzenalmanak. M. portretten.
B i l d e r d i j k (W.), Losse dichtstukken. 5 dln.
Met ingevoegde portretten.
B i l d e r d i j k (W.), Bundeltje prijsverzen.
Liederen van W. Bilderdijk. 4 stuks.
Lentebede, gecomp. d.F. C o e n e n .
Gebed van een Oosterling, gecomp. d.C.P.F. d e J o n g h .
Minnezang, gecomp. d.J.A. v a n E y k e n .
Troost in bennauwdheid, gecomp. d.M. J o s . H. B e l t g e n s .
Liederen van W. Bilderdijk. Losse prozastukken. 3 dln.
Liederen van W. Bilderdijk. Verschillende stukken uit de Verhandelingen v.h.
Kon. Ned. Instituut.
Met ingevoegde portretten van Napoleon I en van Lodewijk Napoleon.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

Liederen van W. Bilderdijk. Brieven.
Overdrukken uit vcrschillende tijdschriften waarin brieven van Bilderdijk
uitgegeven zijn. Met portretten.
B i l d e r d i j k (K.W.), Op het afsterven van Prins Willem George Frederik. 6 Jan.
1799. Amst. 1837. 8o.
B i l d e r d i j k (K.W.), De overstrooming. Amst. 1809.
B i l d e r d i j k (K.W.), Treurspelen. Amst. 1818.
[B i l d e r d i j k (K.W.)], Gedichten voor Kinderen. Z.p. en j.
Slechts voor vrienden gedrukt.
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B i l d e r d i j k (K.W.), Gedichten voor Kinderen. Haarl. 1813. kl. 8o.
B i l d e r d i j k (K.W.), Idem. 3e druk. Haarl. 1824.
B i l d e r d i j k (K.W.), Id. 4e druk. Haarl. [1838].
B i l d e r d i j k (K.W.), Jezus' lijden. Leyd. 1828.
B i l d e r d i j k (K.W.), De moord van Woerden. Amst. 1814.
B i l d e r d i j k (K.W.), Feestzang. Z.p. 1815.
B i l d e r d i j k (K.W.), De Veldslag van Waterloo. Gent 1816.
In: Verzameling der Zangstukken bekroond d.d. Maatsch. v. Fraaie Kunsten
en Letterkunde te Gent.
B i l d e r d i j k (K.W.), Poëzy. Rott. 1820.
B i l d e r d i j k (K.W.), Ter nagedachtenis van N. Schotsman. Leyd. 1822.
B i l d e r d i j k (K.W.), Rodrigo de Goth. Naar 't Eng. van R. S o u t h e y . 's-Grav.
1824. 2 dln. M. pl.
B i l d e r d i j k (K.W.), Gedichten. Rott. 1827.
B i l d e r d i j k (K.W.), Nieuwe Gedichten: Bruss. 1829.
B i l d e r d i j k (K.W.), Nagelaten gedichten. Leeuw. 1833.
Met ingevoegd portret.
B i l d e r d i j k (W. en K.W.), Hollands verlossing. Haarl. 1813-14. 2 dln.
B i l d e r d i j k (W. en K.W.), Idem. 2e druk. Haarl. 1814. 2 dln.
B i l d e r d i j k (W. en K.W.), Nieuwe Dichtschakeering. Rott. 1819. 2 dln.
B i l d e r d i j k (W. en K.W.), Vaderlandsche uitboezemingen. Leyd. 1815.
B i l d e r d i j k (W. en K.W.), Wit en Rood. Rott. 1818. 2 dln.
B i l d e r d i j k (W. en K.W.), Gedenkdag van Waterloo. Z.p. 1817.
B i l d e r d i j k (W. en K.W.), Idem. Amst. 1835.
B i l d e r d i j k (W. en K.W.), Gedichten.
Verzameling overdrukken uit Dichterlijke Handschriften en Vaderl.
Letteroefeningen.
B i l d e r d i j k (W. en K.W.), en S.I. W i s e l i u s , Nieuw liederenboekje. 2e druk.
Amst. 1829.
A l b e r d i n g k T h i j m (J.A.), Bilderdijk. Z.p.
Bijgevoegd: J.v. V l o t e n , Bilderdijk op St. Annadag bekeken.
A n t o n i d e s v a n d e r G o e s (J.), Gedichten. Met aantt. van W. B i l d e r d i j k .
Leyd. 1827. 3 dln.
A r n t z e n i u s (R.H.), Dichterlijk tafereel der stad Leyden op 12 van Louwmaand
1807. 's-Hage 1807.
Met bijgev. portret en in Hs.: Het dichterlijk tafereel ... door een Liefhebber
der Dichtkunst [W. B i l d e r d i j k ] voorgelezen, een gedicht van N.
P o s t h u m u s , H. To l l e n s C z n . en A.S. K o k .
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B o g a e r s (A.), Woordenboek op de Dichtwerken van W. Bilderdijk. Haarl. 1878.
B r i s s e a u - M i r b e l , Erläuterung meiner Theorie. Herausg. v.W. B i l d e r d i j k .
Haag 1808.
B r u i n i n g (G.), Ook iets over de Nederl. Spraakleer van W. Bilderdijk. Delft
1827.
Catalogus d. verkooping van Bilderdijk's bibliotheek. 1797.
Catalogus Idem. 1832. M. portr.
Bijgevoegd: Verkoopcatalogi van bibliotheken waarin werken van B.
voorkomen.
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Copien van echte stukken betr. zekere onderhandeling tusschen Willem V en Ph.
Verbrugge. In Holland 1787.
Bijgevoegd: Extract uit de Ned. Courant v. Nieuwer-Amstel over het
Pleidooi van W. B i l d e r d i j k , en B i l d e r d i j k 's Antwoord enz.
C o s t a (I. d a ), Overzicht v.h. leven en de werken van W. en K.W. Bilderdijk. Amst.
1844.
C o s t a (I. d a ), De mensch en dichter Bilderdijk. Haarl. 1859.
Dichtluimen (Galante). Z.p. 1780.
B i l d e r d i j k (W.) en H. R i e m s n i j d e r , Galante Dichtluimen. Amst. 1869.
F e i t h (R.), Romanzes. Haarl. 1787.
Bijgevoegd: De Alrik en Aspasia van Feith eenigsints duidelijker van zin.
2e druk en brieven van M.C.v. H a l l , L.W. B i l d e r d i j k en A. d e
V r i e s over deze parodie.
Gedenksteenplaatsing [van Bilderdijk] te 's-Gravenhage. 1867.
Met bijgevoegde stukken en Oorkonde.
Gedenkzuil voor W. Bilderdijk. Amst. 1833.
Met ingevoegde portretten van Bilderdijk en van G. de Clercq.
Gedichten (Nederl.) met taal- en letterkundige aanteekeningen van J.B. D a v i d ,
uitg. d.P. W i l l e m s . Leuv. 1869.
G l i n d e r m a n (L.), Lijst der werken uitg. door W. en K.W. Bilderdijk. Amst.
1833., 2 dln.
Bijgevoegd eeu aantal overdrukken van artt. over Bilderdijk's werken.
G l i n d e r m a n (L.), Alphab. Register van voorg. Lijst. Doorschoten en van eene
menigte aanteekeningen voorzien.
[H a r e n (O.Z. v a n )], De Geuzen. Amst. 1875.
Bijgevoegd het handschrift van het aan dit gedicht voorafgaand Historisch
verhaal d.W. B i l d e r d i j k en het Contract met den uitgever.
H o o f t (P. C z n .), Gedichten. Met aantt. van W. B i l d e r d i j k . Leyd. 1823. 3 dln.
H u y g e n s (C.), Korenbloemen. Met aantt. van W. B i l d e r d i j k . Leyd. 1824-25.
6 dln.
J a g e r (A. d e ), Alphabet. lijst van woorden en spreekwijzen, taalkundig
opgehelderd in de werken van W. Bilderdijk. Rott. 1839.
J a g e r (A. d e ), Invloed van Bilderdijk's dichtwerken op onze taal. Leyd. 1847.
Ex. op zwaar papier.
J a g e r (A. d e ), Idem. Ex. op gewoon papier.
Bijgevoegd: Nalezing d.W. B i s s c h o p . I, II.
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K a t e (J.J.L. t e n ), Bilderdijk en Da Costa. Amst. 1862.
K i n k e r (J.), Brieven over het Natuurrecht. Amst. 1823.
K i n k e r (J.), Beoord. van W. Bilderdijk's Nederl. Spraakleer. Amst. 1829.
L a n n o y (J.C. d e ), Nagelaten dichtwerken, uitg. d.W. B i l d e r d i j k . Leyd.
1783. M. portret.
L e F r a n c q v a n B e r k h e y (J.), Lijkgedachtenis van Willem V. Amst. 1806.
Met bijgev. portretten.
L e F r a n c q v a n B e r k h e y (J.), Idem. Amst. 1806.
Met gekleurde platen. - Bijgevoegd: Voorlezing van A. d e J a g e r , over
Idem.
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Le R o y (J.J.), Bescheiden bedenkingen voorgedragen aan J. Kinker. Delft 1827.
L e S a g e t e n B r o e k (J.G.), Brief [en Tweede Brief] aan W. Bilderdijk.
's-Grav. 1829.
Magazijn (Letterkundig) van Wetenschap, Kunst en Smaak. 1814-1835.
Verzameling van daarin voorkomende beoordeelingen van B.'s werken.
P a n (J.), Aanwijzing d. oude en nieuwere dichters door W. en K.W. Bilderdijk
overgebracht. Amst. 1839. M. portr.
S c h o t s m a n (N.), Eerzuil ter gedachtenis aan de Nation. Sijnode. 2e druk. Leyd.
1819.
S i e g e n b e e k (M.), De eer van Wagenaar en die van Jacoba van Beijeren tegen
W. Bilderdijk verdedigd. Haarl. 1838.
Met ingevoegde portretten, recensies, en een opstel van G. V r o l i j k .
S i f f l é (A.F.), Overzicht der Verhandelingen over de Spel-en Spraakkunst van
Siegenbeek en Weiland vergeleken met de Nederl. Spraakleer van Bilderdijk. Z.p.
1829.
Bijgevoegd: Verschillende stukken over Bilderdijk's taalstelsel.
S m i e t s (B.), Bilderdijk. Letterk. voordracht. Antw. 1868.
S w a r t e n d i j k S t i e r l i n g (G.), Proeve eener beschouwing over de Ziekte der
Geleerden van W. Bilderdijk. Amst. (1818).
S c h e l l e (P. v a n ), Heldinnenbrieven. Uitg. d.W. B i l d e r d i j k . Dordr. 1825.
Bijgevoegd: Voorrede van B i l d e r d i j k in handschrift.
[Te u t e m (F. v a n )], Gesch. v.h. leven van Alex. Pope, benevens eene verdediging
tegen de hatelijke aantijgingen van W. Bilderdijk. Utr. 1810.
Vraag en Antwoord bij gelegenheid dat Le Jeune, schoonzoon van E. Luzac tot
Raad van de Domeinen van Willem V wierd verheven. Rott. 1782.
Wa p (J.J.F.), Bilderdijk. Eene bijdrage tot zijn leven. Leid. 1874.
Met bijgevoegde recensiën.
Bundel met levensschetsen van W. en K.W. Bilderdijk uit verschillende tijdschriften.
Overdrukken van opstellen van Bilderdijk, gedichten van en over Bilderdijk. 2
portefeuilles.
Stukken betreffende W. Bilderdijk in proza. 3 dln. Met ingevoegde portretten.
Stukken betreffende W. Bilderdijk Id. in poëzie. 2 dln. Met ingevoegde portretten.
Stukken betreffende W. Bilderdijk Id. in proza en poëzie. 1 dl. 4o. Met ingevoegde
portretten. Boerenbedrieger.
Penteekening van W. B i l d e r d i j k .
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Gegraveerde kennisgeving van de geboorte van een zoon van Bilderdijk, 24 Aug.
1791 door hem geteekend in den vorm van een rebus.
Door B i l d e r d i j k geëtst Vrijheidsbeeldje na 1795 door hem en zijn
correspondenten in geheime briefwisseling gebruikt. Met sleutel in handschrift.
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Bouwkundige teekening van W. B i l d e r d i j k gediend hebbende als bijlage tot zijne
Handleiding tot de Antieke Bouwkunst.
Verzameling gegraveerde vignetten uit de werken van Bilderdijk, waarvan eene
menigte door hem ontworpen.
Verzameling Portretten van W. Bilderdijk in verschillende staten.
Verzameling Portretten van Vrouwe K.W. Bilderdijk-Schweickhardt.
Verzameling Portretten van Vrouwe C.R. Bilderdijk-Woesthoven.
Verzameling Portretten van Corn. Zwenken en Kaat Mossel.
Verzameling Portretten van tijdgenooten van Bilderdijk met onderschriften in
dichtmaat van B i l d e r d i j k .
Huurcedul waarbij W. B i l d e r d i j k een huis, Prinsengracht No. 167 te Amsterdam
verhuurt aan E. Bodel Nijenhuis, 23 Aug. 1809.
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Lijst der handschriften en boekwerken waarmede de bibliotheek verder is
vermeerderd:
I. Handschriften.
Geschenk van de Dames B i n g e r te Amsterdam.
J.H. v a n S w i n d e n , Brief van 15 April 1819.
J. v a n K o n i j n e n b u r g , Brief van 18 Maart 1815.
S.P. v a n S w i n d e r e n , Brief van 14 Nov. 1823.
M. S i e g e n b e e k , Brief van 31 April 1815.
G. M o l l , Brief van 30 Sept. 1827; 11 Dec. 1829.
J.H. v a n d e r P a l m , Brief van 23 April 1827.
Geschenk van Dr. G a l l a n d a t H u e t te Schoonhoven.
Verzameling Charters en andere stukken betreffende de Abdij Bandeloo bij Gent.
Geschenk van den Heer J.H. G r o e n e w e g e n te Amsterdam.
P o t g i e t e r (E.J.), Variant op een paar coupletten uit ‘Gedroomd Paardrijden’ met
2 penteekeningen.
Geschenk van den Heer L o u i s D. P e t i t te Leiden.
5 Brieven van P.J. H a r r e b o m é e aan J.E. Mensinga. 1860-71.
Geschenk van Mevr. de Wed. Dr. H.C. R o g g e te Haarlem.
Miscellanea van wijlen Prof. Dr. H.C. R o g g e .
Aanteekeningen over Palaeographie [hierin eigenhandig dictaat van Prof.
A c q u o y over Palaeographie].
Aanteekeningen over J. Wagenaar.
Aanteekeningen over de Kerkelijke organisatie v.h. Land v. Overmaze.
Aanteekeningen over Vaderlandsche geschiedenis.
Aanteekeningen over Van Reygersbergh.
Aanteekeningen over Jan Willem Friso.
Aanteekeningen over de Bickers.
Aanteekeningen over de Classis van Buren.
Aanteekeningen over Pynacker.
Aanteekeningen over Hoogerbeets.
Aanteekeningen over brieven van Valckenaer.
Aanteekeningen over Salmasius.
Aanteekeningen over Vosbergen.
Aanteekeningen over Universiteiten.
Aanteekeningen over Listrius.
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Brieven uit Regensburg en Franckfort.
Excerpten uit brieven van A. Pauw.
Diplomata enz. v.h. Genootschap Christo Sacrum.
Varia. 4 portefeuilles.

Gekocht.
B e e r s (J. v a n ), Brief aan ? 12 Nov. 1858.
C o s t a (I. d a ), Brief aan H. Krieger Schumer, 29 Juni 1846.
D r e s s e l h u i s , Brief aan ? 19 April 1839.
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H i l m a n (J.), Brief aan W.J.C.v. Hasselt, 15 Sept. 1838.
H o o p J r z n . (A.v.d.), Brief aan J. van Vloten, 5 Juli 1854.
W i t s e n G e y s b e e k (P.G.), Brief aan ? 6 Sept. 1828.
B r i n k (J. t e n ), Gedicht aan D.F. Mignet. 1791.
B r e s t e r A z n . (J.), Gedicht 't Is goed roeyen onder 't seyl.
L o o t s (C.), Gedicht Aan ons Jongelingsschapje.
H o o p J r . (A. v a n d e r ), Drie gedichten.
F a g e l (H.), Brief aan H. Kops. 8 Nov. 1769.
R a a d (J o h . d e ), Zielsuitspanningen. 1782.

II. Boeken1.
A b e n d a n o n (J.H.), Het Zoutbriketstelsel in Ned. Indië. 's-Grav. 1907 (1).
A b e n d a n o n (J.H.), Mesures à employer par l'Etat p. développer le crédit,
l'industrie et le commerce chez les indigènes d. Indes Orientales. Brux. 1907 (1).
A c k e r (K. v a n ), Overzicht d. staatsinstellingen van Belgie. Gent. 1907.
A n t h o n i s z (R.G.), Report on the Dutch Records in the Government Archives
at Colombo. Col. 1907 (4).
A r m s t r o n g (E. L a To u c h e ), The Book of the Public Library, Museums and
National Gallery of Victoria 1856-1906. Melb. 1906.
A u s f e l d (F.), Die deutsche anakreontische Dichtung des 18 Jahrh. Strassb. 1907.
B a s (F. d e ), Het Krijgsgeschiedk. Archief en ‘de Waarheid’ betr. Beeringen 5
Aug. 1831. Harderw. 1907 (5).
B a v i n c k (H.), Bilderdijk als denker en dichter. Kamp. 1906.
B e e n (J o h . H.), Baasje en Witkop. Amst. 1906 (6).
B e e n (J o h . H.), De drie matrozen van M. Azn. de Ruyter. Alkm. 1906 (6).
B e y e r (J. d e ), heer van H u l z e n , Journaal van 1743-1767, uitg. d.H.D.J. v a n
S c h e v i c h a v e n . Arnh. 1906.
B i l d e r d i j k (Mr. W.), [Gedenkboek]. Amst. 1906.
B i l d e r d i j k (Mr. W.), Bloemlezing. Met inleiding van W. K l o o s . Amst. 1906.
B l i n k (H.), Van Eems tot Schelde. Afl. 32-48. Amst. 1906-7.
B l o k (P.J.), Geschiedenis v.h. Nederl. volk. Dl. VII. Leid. 1907 (10).
Boek en Kunst. Maandschrift v. Boek- en Bibliotheekwezen. 1e [eenige] Jrg.
Haarl. 1904 (71).
Boekzaal (De). Maandelijksch bibliographisch tijdschrift. I, 1-4. Zwolle 1907 (91).
Boer (Den olyken) of het klugtige leven van B. Bartelze. 's-Grav. 1762.
B o i s s e v a i n (C h .), Onze Voortrekkers. Geschiedenis van eenige leden der
familie Boissevain. Amst. 1907 (12).

1

De cijfers achter de titels geplaatst, verwijzen naar de met diezelfde cijfers gemerkte namen
der schenkers hiervoren op blz. 89 opgenomen. De titels zonder zoodanige cijfers zijn van
boekwerken door aankoop of ruiling verkregen.
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B o s b o o m - To u s s a i n t (A.L.G.), Prinses Orsini. Met Herinneringen aan de
schrijfster d.J. B o s b o o m N z n . Amst. 1907.
B o u c h e r y (J.), Korte levensschets van H. Conscience. Gent 1906 (14).
B o u c h e r y (J.), Uit 's levens herfst. Gent 1907 (14).
B o u c h e r y (J.), en L. E v e r a e r t , De Kerk van Halle en hare kostbaarheden.
Antw. 1906 (14).
B o y s e n (L.), Der Vokalismus d. Jydske Lov. Flensb. 1906.
B r a n t s (M.), De hervorming v.h. Middelbaar Onderwijs. Gent 1907.
B r a t t (A.), Sveriges yttre Politik under d. preliminäre firhandlingarna före Freden
i Rijswijk. Upps. 1905.
B r e e n (J o h . C.), Alphab. lijst van gangen te Amsterdam 1906 (16).
B r i n k (M.J.), Grappige stories en andere versies. VI. Amst.-Kaapst. 1906 (17).
Bronnen voor de geschiedenis d. Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht
in de middeleeuwen. Uitg. d.J.G.C. J o o s t i n g en S. M u l l e r Hzn. Dl. I. II. 's-Grav.
1907 (94).
Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam. Platte gronden van Rotterdam uit
de XVIe en XIXe eeuw. Rott. 1907 (23).
B r u i n v i s (C.W.), De Alkmaarsche bedrijfs- en ambachtsgilden. Haarl. 1906
(20).
B u c h e l l (A. v a n ), Diarium uitg. d.G. B r o m en L.A. v a n L a n g e r a a d .
Amst. 1907.
B u i t e n r u s t H e t t e m a (F.) en A. Te l t i n g , Een bezoek aan een Nederl. Stad
in de XIVe eeuw. 's-Grav. 1906.
B u n j a n (J.), Eens Christinnes reize naar de Eeuwigheid. Amst. B. Koene z.j.
(11).
Cameraarsrekeningen van Deventer uitg. d.J. A c q u o y . VI, 3. Dev. 1906 (34).
Capellen tot den Poll (Voor). Amst. 1785 (99).
Capittelen (Die) vanden ghesellen S. Francisci. Uitg. d.G. Fr. St. S c h o u t e n s .
Antw. 1903.
C a s t r i e s (H. d e ), Les sources inédites d. l'histoire du Maroc. Sér. I. Tom. I.
Paris 1906 (22).
Catalogus. d. Prov. Bibliotheek v. Zeeland. I. Midd. 1906 (32).
Catalogus. d. Prov. Bibliotheek v.d. Geschiedk. Tentoonstelling v. Natuur- en
Geneeskunde. Leid. 1907 (25).
Cathechisatieboekjes (Doopsgezinde). 24 stuks (11).
C h r o u s t (A.), Gneisenau in Würzburg. Würzb. 1906.
C o c k (A. d e ) en I. Te i r l i n c k , Kinderspel en Kinderlust. VI. Gent 1906.
Codex Borgia. Eine altmexikanische Bilderschrift erläutert von E. S e e l e r . Bd.
II. Berl. 1906 (62).
Codex diplomaticus Lusatiae superioris III. Herausg. von R. J e c h t . Hft 2. Görl.
1906.
C o l l y n (S.), Katalog der Inkunabelen d. Universitäts-Bibliothek in Uppsala.
Upps. 1906 (89).
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C o o p m a n (T h .) en J. B r o u c k a e r t , Bibliographie van den Vlaamschen
Taalstrijd. III. Gent 1907.
Copieboek (Het) van Wolter van Heyden, Richter te Oldenzaal 1547-70. Zwolle
1906.
C o r n e l i s s e n (P.J.) en J.B. Ve r v l i e t , Idioticon v.h. Antwerpsch dialect.
Aanhangsel. Gent 1906.
C r a a n d i j k (J.) Eenige mededeelingen omtrent het Kasteel Haarlem. Haarl.
1906 (27).
Dagh-Register geh. int Casteel Batavia 1678 uitg. d.F. d e H a a n . Bat. 1907.
D a h m s (O.), Der Formenbau d. Nomens & Verbums in dem anglonorm. Gedichte
‘Das Lied vom wackern Ritter Horn’. Kiel 1906.
Dichters (Nederl.). Met proza van A. Ve r w e i j . I Jacob Maerlant. Amst. 1899.
D i f f e r e e (H.C.), Een 70 jarige. Dr. G.J. Vos Azn. Amst. 1906 (28).
D i j k s t r a (W.), Friesch Woordenboek. Afl. 21. Leeuw. 1906.
D r i j v e r (F.W.) Middelnederl. dichtkunst. Proeve van behandeling. Gent 1901.
D u k e r (A.C.), Gisb. Voetius. II, 2. Leid. 1907 (29).
D u p r o i x (J.J.), Nic. Beets et la littérature Hollandaise. Amst. Gent 1907.
D u y s e (F. v a n ), Het oude Nederlandsche lied. Afl. 36-42. 's-Grav. 1906-7.
E g i d i u s (Sommighe guldenen woerden die brueder) ghesproeken heeft. Uit.
d.P. Fr. St. S c h o u t e n s . Antw. 1903.
E l i a s (J.), Bijdrage tot de kennis der Historiographie d. Bataafsche Republiek.
Leid. 1906 (10).
Erica. Jaarboekje voor 1907. Amst. 1907 (78).
E r i c h s e n (A.), Thom. Shadwell's Komödie ‘The Sullen Lovers’ in ihrem
Verhältnis zu Molière's Misanthrope. Flensb. 1906.
E.S. Gebroken licht. Haarl. 1905 (56).
Esmoreit, Middeleeuwsch drama. Uitg. d.P. L e e n d e r t z J r . Leid. 1907.
Franciscus (Sente) leven. Uitg. d.P. Fr. S t . S c h o u t e n s . Antw. 1903.
Franklin bicentennial Celebration (The). Phil. 1906.
G a l a n t e (A.), Licinus tonsor. Acc. II carmina laudata. Amst. 1906.
Gedenkboek der Inhuldigingsfeesten. Amst. 1898 (71).
Gedenkstukken d. algemeene geschiedenis van Nederland uitg. d.H.T.
C o l e n b r a n d e r . II. 's-Grav. 1906 (26).
G e l d e r (H. v a n ), Algemeene Geschiedenis. Dl. II. Gron. 1906 (33).
G e s s l e r (J.), Bibliographie v.h. Limburgsch dialect. Hass. 1906 (37).
G e u r t s (J.), Bijdrage tot de geschiedenis v.h. Rijm in de Nederl. poëzie. II. Gent
1906.
G h e l d e r e (K. d e ), Landliederen. 2e uitg. Brugge 1883 (38).
G h e l d e r e (K. d e ), Eeuwfeest v.h. Klein-Seminarie te Rousselare 1906 (38).
G h e l d e r e (K. d e ), Eene zonderlinge legende. Gent 1907 (38).
G h e l d e r e (K. d e ), De oude Thorhoutsche Kamer v. Rhetorica. Gent 1905 (38).
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Ghetiden Boec. Uitg. naar een H.S. der XVe eeuw, d.K. d e G h e l d e r e . Gent 1893
(38).
Gids (Beknopte geïll.) v.d. Bilderdijk-Tentoonstelling. Amst. 1906 (24).
G o c h (H.A. v a n ), Van Arkel's Oude Veste. Gorc. 1898 (39).
G r e v e (H.E.), Openbare leesmusea en volksbibliotheken. Amst. 1906 (10).
H a h n (A.), Het Land van Rembrandt. Prentjes. Amst. 1906.
H a l b e r t s m a (T.E.), Nye Fryske Sangen. III. Gron. 1906.
H a l t e r e n (T. v a n ), Het pronomen in het Nederlandsch der XVIe eeuw. Wild.
1906 (42).
Handelingen d. Zuid-Nederl. Maatschappij v. Taalkunde. Dl. I (14).
Handelingen v.h. XXIX Nederl. Taal- en Letterk. Congres te Brussel. Dl. I. Bruss.
1906.
H e e r e s (J.E.), Corpus diplomaticum Neerlando Indicum I. 's-Grav. 1907 (44).
H o f s t e d e d e G r o o t (C.), Die Handzeichnungen Rembrandts. Haarl. 1906.
H o l b e r g (L.), De Deensche Spectator. Amst. 1747.
H o r a A d e m a (W.R.), Kan het Nederl. volk zich vereenigen met mijne
rechtvaardiging door de Nederl. Regeering? Apeld. 1906 (47).
H o r a A d e m a (W.R.), Een viertal critische beschouwingen. Apeld. 1907 (47).
H o r a A d e m a (W.R.), Nationaal Marine-Album. Apeld. 1907 (47).
H u y g e n s J r . (C.), Journalen. Register. Amst. 1906.
Ismenida of de wondere levensgevallen van Apollonius. Amst. 1714.
Jaarboek I-V der Vereeniging Amstelodamum. Amst. 1902-7 (93).
Jaarboekje (Leidsch) voor 1907. Leid. 1906.
J o n g h e (D. d e ), Rijmwerken 1654-1727, uitg. d.K. d e G h e l d e r e . Gent 1905
(38).
K a l f f (G.), Geschiedenis d. Nederl. Letterkunde. II. Gron. 1907 (49).
Kamenier (De gelukkige). 2e druk. Amst. z.j.
Karel ende Elegast. Middeleeuws Riddergedicht, uitg. d.H.W.E. M o l l e r . Amst.
1904.
K e r n k a m p (C.W.), Algem. Geschiedenis. IV. Nieuwste geschiedenis. Leid.
1906.
K n a p p e r t (L.), De ramp van Leiden 12 Jan. 1807 na 100 jaar herdacht. Schoonh.
1906 (51).
K n u t t e l - F a b i u s (E.), Oude Kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude
Nederl. Kinderboeken. 's-Grav. 1906 (52).
K o o p m a n s (J.), Letterkundige studiën. I. Amst. 1906 (54).
K u y p e r (A.), Bilderdijk in zijne nationale beteekenis. Rede. Amst. 1906.
L a m b e r t s H u r r e l b r i n c k (L.H.J.), Vergelding. Amersf. 1906 (55).
Land (Ons). Kerstnummer 1906. Kaapst. 1906 (15).
L a n g e n d i j k (P.), Don Quichot op de bruiloft van Kamácho. Uitg. d.C.H. P h .
M e i j e r . Zutph. 1905.
L a n g e n d i j k (P.), Don Quichot, Papiricus en de Wiskunstenaars. Uitg. d.G.M.
S l o t h o u w e r . Zutph. z.j.
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L e c o u t e r e (C.), Een fragment v. Maerlant's Spieghel Historiael. Gent 1906 (58).
L e c o u t e r e (C.), Een nieuw fragment van Lod. v. Velthem's Spieghel Historiael.
Gent 1906 (58).
L e c o u t e r e (C.), Een legende v.d. oorsprong der Begijnen. Gent 1907 (58).
Legende der glorioser maghet Sinte Clara. Uitg. d.P. Fr. St. S c h o u t e n s . Hoogstr.
1903.
Legenden (Alde) van Sente Franciscus. Uitg. d.P. Fr. St. S c h o u t e n s . Antw.
1903.
L e y d s (W.J.), De eerste annexatie van de Transvaal. Amst. 1906 (59).
L o k e (M.), Les versions Néerl. de Renaud de Montauban. Toul. 1906 (61).
M a n (M.G.A. d e ), Catalogus d. nnmismatische verzameling v.h. Zeeuwsch
Genootschap. Midd. 1907.
M a r t i n (E.), Der Versbau des Heliand. Strassb. 1907.
M a t t h y s (A.), Een paar woorden over de Ned. Letterkunde en haar ontstaan.
Antw. 1903.
M a x R e i d (W.), The Story of Old Fort Johnson. N.Y. 1906 (101).
Men of Affairs in New York. A historical work. N.Y. 1906 (101).
M e y e r - L ü b k e (W.), Grammaire d. langues Romanes. IV 3. Tables. Par. 1906.
M ö l l e r (H.), Beiträge zur Charakteristik d. Dichtungen Joh. Ewalds. Kiel 1906.
M o e s c h l e r (F.), Gutsherrl.-bäuerliche Verhältnisse der Ober-Lausitz. Görl.
1906.
M o s m a n s (J. en A.G.), Oude namen van huizen en straten te 's Bosch. 1907.
M u l l e r (P.L.), Uit zijn verspreide geschriften. Leid. 1906 (10).
M u l l e r F z n . (S.), Suppl. op den Catalogus v.d. Bibliotheek over Utrecht. Utr.
1906 (36).
N a g y (Z.), Schets v.d. geschiedenis d. Nederl. Letterkunde [in het Hongaarsch].
Budap. 1907 (67).
Nederlanders (Vermaarde). Karakterschetsen. Verzameld d.S.A. N a b e r . Haarl.
1906 (65).
New York Herald (Suppl. d'Art). 3 Mars 1907 (62).
Waarin een Geïll. Verslag der opgravingen op het eiland Delos, voor
rekening van den Hertog D e L o u b a t .
O l d e n b e r g (H.), Göttergnade und Menschenkraft in den altindischen Religionen.
Kiel 1906.
O v e r v o o r d e (J.C.), Catalogus d. Prentverzameling d. Gemeente Leiden. I, II.
Leid. 1906-7 (35).
P e r k (M.A.), De Waalsche Gemeenten. Baarn 1907 (70).
P e t i t (L o u i s D.), Repertorium d. verhandelingen betr. de geschiedenis des
vaderlands. Afl. 4, 5. Leid. 1906-7.
P i e r s o n (A.), Uit zijn verspreide geschriften. Feuilletons. 1858-89. 's-Grav.
1906.
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P o l m a n K r u s e m a n (W.), F. Nagtglas uit zijn werken geschetst. Rott. 1907 (74).
P o n t (J.W.), Geschiedenis d. Schiedamsche Luthersche Gemeente. Schied. 1907
(57).
Rapporten v.d. Comm. v. oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera. 1904.
Bat. 's Hage 1906.
Records (Ecclesiastical). State of New York. Vol. V, VI. Alb. 1905 (73).
Reinaert de Vos. Naar de handschriften herwrocht d. S t y n S t r e u v e l s . Amst.
1907.
R e y d i n g (A.), Nieuwjaarswensch op de bruiloft van Kloris en Roosje. Amst.
1907 (71).
R i j n (G. van), Atlas van Stolk. VII. Amst. 1906.
R o e r s c h (E.), Woordenboek op Alexanders Geesten van Jacob v. Maerlant.
Afl. I. Gent 1888.
S a l v e r d a d e G r a v e (J.J.), Quelques observations sur l'évolution de la
philologie Romane depuis 1884. Leid. 1907 (82).
S a r d o u (V.), Patrie! Drame historique. Paris 1901 (71).
S a s s e n (A.), Eenige belangrijke feiten d. Rijkspostspaarbank. Amst. 1907 (83).
S c h e n k (J.), Scherzi musicali. Uitg. d.H. L e i c h t e n t r i t t . Amst. 1907.
Schetskaarten (Historisch-statistische). No. 27-30.
S c h o o n e v e l d t (C. van), Over de navolging der klassiek-fransche tragedie in
Nederl. treurspelen d. XVIIIe eeuw. Deut. 1906 (84).
S c h u m a n n (C.), Der Wortschatz von Lübeck. Strassb. 1907.
S e r r u r i e r - Te n K a t e (M.), De Compagnieskamer v.h. Museum v.h.
Bataviaasch Genootschap. Bat. 1907.
Spel (Een abel) van Lanseloet v. Denemarken. Met inleiding en aanteekeningen
v.M. M e n k e s . 2e druk. Gron. 1902.
S t a v e r m a n (W.H.), Robinson Crusoe in Nederland. Gron. 1907 (85).
S t r a a t e n (J.W. v a n ), Willem Bilderdijk. Kamp. 1906.
S t r a u s s (O.), Brhaspati im Veda. Leipz. 1905.
Swanneblommen 1907. Ljiouw. 1907.
Swerver (De joodse) of de historie van sekere... slaaf. Enkh. z.j.
Te l t i n g (A.), Register v.h. Archief van Franeker. Fran. 1867 (45).
T h i e n (H.), Ueber d. Englischen Marienklagen. Kiel 1906.
T i n b e r g e n (D.C.), Des Coninx summe. Slotafl. Leid. 1907.
Urkundenbuch (Wirtembergisches). IX. Stuttg. 1907 (43).
Va l e n t i n (C.), Geschichte d. Musik in Frankfurt a/M. Frankf. 1906.
Ve l t h e m (L o d . v a n ), Voortzetting v.d. Spiegel Historiael opnieuw uitg. d.H.
Va n d e r L i n d e n en W. d e V r e e s e . I. Bruss. 1906. (100).
Ve r w i j s (E.) en J. Ve r d a m , Middelnederl. Woordenboek. VI. Afl. 10-14.
's-Grav. 1906-7 (68).
V l o t e n (J. v a n ), Vondel's eenvoud. Amst. 1862 (7).
Volksalmanak (Nieuwe Drentsche) voor 1907. Ass. 1907.
Volksalmanak (Groningsche) voor 1907. Gron. 1907.
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Vrouw (De). Gedachten over vrouwelijke beminnelijkheid Amst. 1841 (71).
Wa a r d J r . (C. d e ), De uitvinding der Verrekijkers. 's-Grav. 1906.
Wa l l i s (A.S.C.) ps. van Mevr. A. v a n A n t a l geb. O p z o o m e r , Een
liefdesdrama in 1795. Haarl. 1906 (3).
Wa p (J.J.F.), Reis naar Rome. Breda 1838-39. Met Album.
Wa s s e n a a r - O b d a m (Va n ) en D e R u y t e r , Journalen uitg. d. G.L. G r o v e .
Amst. 1907.
We r n e r (H.M.), Geldersche Kasteelen. Afl. 11-17. Zutph. 1906-7 (102).
W i e r s u m (E.), Het Archief v.d. Afd. Rotterdam der Holl. Maatsch. v. Fraaie
Kunsten. Z.p. 1906 (103).
W i l m a n n s (W), Deutsche Grammatik. III. Strassb. 1906.
W i n k e l (J. t e ), W. Bilderdijk als dichter gehuldigd. Rede. Amst. 1906 (104).
W i n k e l (J. t e ), Taalgeschiedenis als geschiedenis van den geest. Gent 1906
(104).
W i n k e l (J. t e ), Overzicht d. Nederl. Letterkunde. 6e druk. Haarl. 1905 (104).
W i t t (J o h . d e ), Brieven bewerkt d.R. F r u i n , uitg. d.G.W. K e r n k a m p . I.
Amst. 1906.
Wörterbuch (Deutsches). IV, 1e Abt. III, 7. XIII, 6. Leipz. 1907.
IV, 1 Abt. III, 7 bearb. von H. W u n d e r l i c h .
XIII, 6 bearb. van K. v o n B a h d e r .
Woordenboek d. Nederlandsche Taal. 's-Grav. Leid. 1906-7.
Dl. V afl. 7 bewerkt d.A. B e e t s .
Dl. VI afl. 8 bewerkt d.A. B e e t s en J.A.N. K n u t t e l .
Dl. VIII afl. 1 bewerkt d.J. H e i n s i u s .
Dl. IX afl. 6 bewerkt d.A. K l u y v e r .
Dl. XI afl. 11 bewerkt d.G.J. B o e k e n o o g e n en J. H e i n s i u s .
Yearbook of the Coll. Reform. Prot. Dutch Church in N.Y. 1906 (73).
Z ü c k e r n a g e l (F.), Die Entwicklungsgeschichte von Hölderlin's Hyperion.
Strassb. 1907.

Overdrukken.
J.H. Abendanon. - H.J. Allard. - Joh. H. Been. - N.P. van den Berg. - P.J. Blok (5
stuks). - G.M. Boissevain (4 stuks). - J.C. Breen (4 stuks). - D.A. Brinkerink (2 stuks).
- G. Brom. - C.W. Bruinvis (2 stuks). - C.P. Burger Jr. - H. Gaidoz. - J.J. Graaf (2
stuks). - J.E. Heeres. - J.H. Hora Siccama. - A. Kluyver. - L. Knappert (5 stuks). G.J.W. Koolemans Beijnen. - P.C.J. Meys (3 stuks). - P.C. Molhuysen (2 stuks). O. Nachod. - J.A.F. Orbaan. - M.A. Perk. - N.G. Pierson. - H. Robbers. - A.E.H.
Swaen. - J.S. van Veen. - J. Verdam (2 stuks). - Ch. C.V. Verreyt. - C.G.N. de Vooys
(6 stuks). - F.H. de Vos (3 stuks).
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Bijlage V. Rekening en Verantwoording van den Penningmeester,
over het jaar 1906.
A. Algemeene rekening.

I.

Ontvangsten.
Saldo der rekening over
1905

ƒ 1140,165

II.

Ontvangsten behoorende
tot het vorige dienstjaar

ƒ 30,-

III.

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

IV.

Verkochte boekwerken

V.

Bijdragen in de kosten van ƒ 140,den jaarlijkschen maaltijd

VI.

Contributiën

ƒ 169,25

ƒ 3140,98
______

Totaal der ontvangsten

ƒ 4813,035
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I.

Uitgaven.
Uitgaven behoorende tot
het vorige dienstjaar

ƒ 2,70

II.

Kosten van bestuur

ƒ 914,77

III.

Kosten algemeene en
maandelijksche
vergaderingen

ƒ 311,62

IV.

Kosten der Commissie
voor Geschied- en
Oudheidkunde

ƒ 25,-

V.

Geschriften door de
Maatschappij uitgegeven

ƒ 983,02

VI.

Kosten der Bibliotheek

ƒ 897,305

VII.

Subsidiën

ƒ 35,______

Totaal der uitgaven

ƒ 3169,415

Recapitulatie.
Totaal der ontvangsten

ƒ 4813,035

Totaal der uitgaven

ƒ 3169,415
______

Batig saldo van het
dienstjaar

ƒ 1643,62

Aldus opgemaakt den Penningmeester:
(w.g.) A.C. VISSER VAN IJZENDOORN.
L e i d e n , 23 Maart 1907.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) J.E. HEERES.
(w.g.) G. KALFF.
L e i d e n , 24 April 1907.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt.
Leden:
(w.g.) G.W.W.C. BARON VAN HOËVELL.
(w.g.) A. HENDRIKS.
L e i d e n , 24 April 1907.
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Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar 1906.
B. Rekening van vaste fonds.
Kapitalisatie.
I.

Ontvangsten.
Saldo der rekening ƒ 1,385
over 1905

II.

Renten van het
fonds

III.

Renten van
kasgelden
Totaal der
ontvangsten

ƒ 100,71

Vlottend.
ƒ 698,195
ƒ 302,13
ƒ 64,485

______

______

ƒ 102,095

ƒ 1064,81
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Kapitalisatie.
I.

Uitgaven.
Belegging van
gelden

II.

Subsidiën:

Vlottend.

ƒ 78,72

bijdrage Catalogus
epistolographorum

ƒ 200,-

onkosten voor dien
Catalogus

ƒ 29,75

bijdrage
Repertorium voor
vaderlandsche
geschiedenis

ƒ 150,-

______

______

ƒ 78,72

ƒ 379,75

ƒ 102,095

ƒ 1064,81

Recapitulatie.
Totaal der
ontvangsten

Totaal der uitgaven ƒ 78,72
______
Batig saldo van het ƒ 23,375
dienstjaar

ƒ 379,75
______
ƒ 685,06

Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) A.C. VISSER VAN IJZENDOORN.
L e i d e n , 23 Maart 1907.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) J.E. HEERES.
(w.g.) G. KALFF.
L e i d e n , 24 April 1907.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt.
Leden:
(w.g.) G.W.W.C. BARON VAN HOËVELL.
(w.g.) A. HENDRIKS.
L e i d e n , 24 April 1907.
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Bijlage VI. Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
De Commissie voor Taal- en Letterkunde heeft in het afgeloopen jaar negen maal
vergaderd; voorzitter was Dr. J.J. Salverda de Grave, secretaris Dr. D.C. Hesseling.
In de Octobervergadering der Maatschappij werden gekozen tot leden der Commissie
de Heeren Dr. J.S. Speyer en Dr. J.J. Salverda de Grave; eerstgenoemde kwam in de
plaats van Dr. J.W. Muller, de tweede was aan de beurt van aftreding en zag zich
herkozen.
Betreffende het Tijdschrift waarvan de redaktie aan onze Commissie is opgedragen,
kan het volgende worden medegedeeld. Het 25ste deel is sedert het vorige Verslag
volledig geworden; van het volgende deel is de eerste aflevering verschenen. Een
aanvang is gemaakt met het afdrukken van een register op de thans verschenen 25
deelen. Dit register zal als een afzonderlijke aflevering uitgegeven worden en ook
verkrijgbaar zijn voor belangstellenden die niet op het Tijdschrift zijn ingeteekend.
De Commissie meent dat met zulk een overzicht van den inhoud van het Tijdschrift
in zijn geheelen omvang de beoefenaars van onze taal- en letterkunde zeer zullen
gebaat zijn; zij brengt hier gaarne haar dank aan den heer Kikkert voor de groote
zorg waarmee hij zich, onder leiding van Dr. Boekenoogen, van de opdracht om dit
omvangrijke register samen te stellen heeft gekweten.
Tot haar vreugde kan de Commissie berichten dat de lang verwachte uitgave der
Reizen van Mandeville nog in 1907 het licht zal zien.
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Door bijzondere omstandigheden kon sinds het vorige Verslag geen deeltje van de
serie Volksboeken worden uitgegeven. Gereed is echter de, door Dr. Boekenoogen
bewerkte, Historie van den Verloren Sone, die dus weldra zal kunnen verschijnen;
hetzelfde zal, naar wij hopen, het geval zijn met Dat Dyalogus van Salomon ende
Marcolphus, bewerkt door Dr. De Vreese.
De Commissie heeft voor 't volgende jaar de uitgave beraamd van een bundel
middelnederlandsch proza; nadere bijzonderheden kunnen op dit oogenblik nog niet
worden medegedeeld.
De bijeenkomsten der Commissie werden besloten met mededeelingen en
besprekingen van wetenschappelijken aard. De heer Beets behandelde de zegwijze
letters gegeten hebben voor goed onderwezen zijn, en de benaming van de schaats
in de Skandinavische talen. De heer Boekenoogen voerde het woord over de wijze
waarop oudtijds volksboeken werden uitgegeven, over Nederlandsche kinderprenten
en over eenige vastenavondsgebruiken. De heer Hesseling sprak over de uitdrukking
iemand de ooren wasschen en over pogingen tot taalzuivering in Duitschland. De
heer Kalff deed mededeelingen over de strekking van een zestiende-eeuwsch
liederboekje, getiteld Devoot ende profytelyk boekske, de heer Salverda de Grave
over een hertog van Gelderland, waarschijnlijk Otto III, die in Fransche lyrische
gedichten genoemd wordt, en de heer Speyer over de afleiding van het woord blond
Door den heer Verdam werden verschillende middelnederlandsche woorden behandeld
en verklaard. Sommige van deze bijdragen hebben een plaats gevonden in het
Tijdschrift of zijn daarvoor bestemd.
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Bijlage VII. Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
De Commissie hield ook dit jaar hare gewone maandvergaderingen onder
voorzitterschap van dr. P.J. Blok en het secretariaat van dr. L. Knappert. Ter
voorziening in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van de heeren Pijper
en Telting werden door de maandvergadering benoemd dr. F. Pijper en mr. A. Telting
en in de vacature ontstaan door het vertrek van den heer Koolemans Beynen dr. C.H.
Th. Bussemaker. Nog werd tot dr. E.C. van Leersum het verzoek gericht als
raadgevend lid aan onze vergaderingen te willen deelnemen, aan welke uitnoodiging
hij gaarne gevolg heeft gegeven. In den loop dezes jaars is het ‘Repertorium van de
verhandelingen betreffende de geschiedenis des vaderlands’ met zorg en toewijding
bewerkt door den heer Louis D. Petit, gereed gekomen, gelijk ook dr. Molhuysen's
‘Catalogus van gedrukte brieven aan en van Nederlanders’, voorzoover de geleerden
aangaat, zijne voltooiing nadert. De nieuwe uitgave van Van der Aa's Biografisch
Woordenboek zal (naar wij reden hebben om aan te nemen) worden ondernomen,
doch niet door onze Commissie.
Op de maandvergaderingen werden door de leden de volgende onderwerpen ter tafel
gebracht.
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Mr. J.C. Overvoorde sprak over een geschil tusschen getijdemeesters en pachters
van St. Pieter te Leiden in 1550, waaruit o.a. bleek, dat ook toen reeds de pachters
gezamenlijk tegen de eigenaars optraden om lager pacht te verkrijgen. Voorts handelde
hij over den toestand van den kerkzang in de late middeleeuwen naar aanleiding van
papieren van St. Pieter en van het kapittel van den Hoogelande. Al verder deed hij
mededeelingen over den te Leiden gevolgden jaarstijl, waaruit blijkt, dat in onze stad
en hare omgeving de jaardagsstijl (1 Januari) althans na 1402 in gebruik was. Eindelijk
verhaalde hij van een door hem gebracht bezoek aan de graftombe van Elisabeth van
Loon, vrouwe van Praet te Moerkerke uit den jare 1514.
Mr. S.J. Fockema Andreae deed, naar aanleiding van de opstellen van Hugo Jaeckel
in Zeitschr. d. Sav. Stift. XXVII, mededeelingen over het Friesche weregelt, over
het woord ‘Szereman’ d.i., volgens Jaeckel, ceraeman, wasplichtige, en over den
abba d.i. praefectus pagi. Een ander maal sprak hij over het joodsche eedsformulier,
sinds 1616 in Amsterdam voorgeschreven en ook elders in Holland en in Utrecht
gevolgd.
Mr. A. Telting vroeg onze aandacht voor de keuren van Oostereind op Terschelling
anno 1687 en bracht een ander maal eene nieuwe uitgave van de Hackluyt-Society
ter tafel t.w. de Engelsche vertaling van het Reisjournaal van Joris van Spilbergen,
waarin de naïeve platen van de Nederlandsche uitgave van 1621 zijn opgenomen.
Dr. P.J. Blok sprak over het pamflet (Muller no. 77, Knuttel no. 157, Thysiana no.
149) van 1568, opgesteld met het doel om het Nederlandsche volk te sterken in zijn
verzet tegen Spanje en waarin het ongeloofwaardig bericht voorkomt, dat de inquisitie
alle Nederlanders des
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doods schuldig had verklaard. In 1577 heeft het nog eens dienst gedaan, vermeerderd
met de XII artikelen, en in 1608 andermaal, toen, om tegen het sluiten van het Bestand
te waarschuwen. Het medegedeelde wordt afgedrukt in Bijdr. Vad Gesch. N.R. dl.
VI, blz. 241 vlg. Voorts gaf hij eene mededeeling over ‘Hartsingius Japonensis’
d.w.z. over een in Japan geboren lid van de familie Hartsink, die in 1669 te Leiden
studeerde en over den brief van minister Baud aan koning Willem II van 1847 over
eene zending aan den Mikado. Nog handelde hij over het ontslag vragen van Donker
Curtius, bij een (tot nog toe onbekend) schrijven van 31 Juli 1848, waarin hij zijn
taak van de grondwetsherziening neêrlegt; over de ‘memoriën’ van Groen van
Prinsterer, waarin hij o.a. verhaalt van zijne reizen en gesprekken met Willem I uit
de dagen vóór den Belgischen opstand, terwijl dezelfde spreker eindelijk onze
aandacht bepaalde bij de stukken, onlangs door hem in het ‘Committee for foreign
affairs’ te Londen aangetroffen, over het Engelsche plan om in 1672 Willem III de
souvereiniteit over deze landen op te dragen.
Dr. A.H.L. Hensen handelde over een brief, thans in de Bibliothèque de Bourgogne
te Brussel van Lindanus aan Sonnius, in 1558. Uit dit belangrijk schrijven lezen wij
een aantal bijzonderheden over den ongunstigen toestand van de Friesche
Windesheimer kloosters St. Nicolaas in Oostergoo en het klooster te Achlum.
Dr. F. Pijper deed mededeelingen over den Nederlandschen hervormer Johannes
Anastasius Veluanus en diens beroemde boek ‘Der leeken wechwijser’ (1554) waarbij
hij nieuwe bijzonderheden voegde over 's mans leven en denkwijze, terwijl hij
eindelijk stilstond bij ‘Vom Nachtmahl Christi’ en bij ‘Bekenntniss Joannis Anastasii’
(1561)
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beide van onzen hervormer, in zuiver Zwingliaanschen geest. ‘Eene corte
onderrichtinge’ daarentegen durft hij aan Veluanus niet toekennen. Eene volgende
maal sprak hij over het boekje, indertijd in den Boskoopschen toren gevonden, getiteld
‘Een profitelick ende troostelick boecxken vanden ghelove en hope’. Het leert ons
het bestaan van eene nog onbekende schakeering onder de Nederlandsche
hervormingsgezinden, t.w. de richting der Windesheimers maar protestantsch
geworden. De mystiek van Hendrik Mande, maar met Augustiniaansche denkbeelden
over de genade en het geloof. (De bedoelde geschriften zijn inmiddels verschenen
met voorafgaande inleidingen in deel IV der Bibliotheca Reform. Neerlandica).
Eindelijk gaf dezelfde spreker nog belangrijke aanvullingen op wat hij vroeger
mededeelde over de kennis van de bolvormige gedaante der aarde vóór Kopernicus.
(Zie het Ned. Archief voor kerkgeschiedenis Dl. IV, afl. 2).
Dr. C.H. Th. Bussemaker sprak over de pogingen der Hollanders om de leverantie
van de slaven voor de Spaansche koloniën in handen te krijgen; terstond te Munster
reeds deden zij hun best ervoor, in de eerstvolgende jaren kwamen zij er telkens op
terug. Aanvankelijk slaagden zij niet, maar kregen door onderhandsche aanbesteding
van den ‘assiëntist’ toch aanzienlijk deel in den negerhandel. In 1686 werd Balthazar
Coymans zelf ‘assiëntist’; zijn ‘assiënte’ of contract met de Spaansche regeering
werd echter een paar jaar later verbroken, vooral op grond, dat hij een ketter was.
Spr. vestigt tevens de aandacht op Isaäc Coymans, den vader van Balthasar, die het
wegens ongeoorloofden handel te kwaad kreeg met de W.I.C., en op eenige pamfletten
betreffende Coymans en den slavenhandel. Een ander maal handelde dezelfde over
de ambten en posten door burge-
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meesteren van Amsterdam o.a. ten jare 1668 te vergeven en de macht daardoor door
hen geoefend. Er waren groote, middelbare en kleine ambten, loot-, beurt- en
stemmende ambten, over de beteekenis van welke uitdrukkingen door Spr. uitvoerig
wordt gehandeld. In 't geheel waren er 3200 ambten te vergeven, tot een totaal bedrag
van ƒ 1.275.000 aan tractementen (Het stuk is sinds verschenen in Bijdr. Med. Hist.
Gen. 1907).
Dr. E.C. van Leersum herinnerde aan een boekje ‘Traité de la vérole’ 1769, door
Gerard van Swieten op den Weenschen Index geplaatst, terwijl het toch van louter
wetenschappelijken aard is. Misschien geschiedde het, omdat er in wordt gezegd,
dat in Nederland het crimen nefandum algemeen was. Eene andere maal deed dezelfde
spr. mededeelingen over de dictaten van Boerhave die, uit zijnen mond door Van
Swieten in snelschrift opgeteekend, ter Weensche bibliotheek aanwezig zijn.
Dr. L. Knappert eindelijk sprak over den tijd onmiddellijk vóór den beeldenstorm
te Leiden, over die beeldbreking zelve en over haar eigenlijk karakter binnen onze
stad (Sinds verschenen in Theol. Tijdschr. 1907 aflev. Mei en Juli). Op een anderen
avond handelde hij over den hardnekkigen strijd door de gereformeerde kerk ten
onzent gevoerd tegen de uitingen van het volksleven en over de oorzaken van die
felle verbittering.

Aanhangsel.
Aan den vóóravond van de algemeene vergadering hield de Commissie eene
vergadering onder voorzitterschap van prof. dr. P.J. Blok. Aanwezig waren de heeren
Hesseling, Verdam, Kramp, van der Schaaff, Draaijer, van Rijn, Hendrik Muller,
H.E. van Gelder, Moes, Abendanon,
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Pijper, Fockema Andreae, van Hoëvell, Petit, Telting, Heeringa, Huizinga, Hensen,
Bussemaker, Colenbrander, Japikse, Blok en Knappert.
Prof. dr. J. H u i z i n g a uit Groningen sprak over ‘Een Westfriesche Roland.’
Het probleem van den oorsprong en de beteekenis der zoogenaamde
Rolandsbeelden, die in een aantal Nederduitsche plaatsen worden of werden
aangetroffen, zeide spreker, heeft in Duitschland steeds veel belangstelling gewekt,
en het aanzijn gegeven aan een uitgebreide litteratuur en talrijke hypothesen. Hier
te lande is het onderwerp minder bekend, aangezien in onze oude steden zulke beelden
niet werden aangetroffen, althans geen, die als echte vertegenwoordigers van de soort
mogen gelden.
De spreker geeft een overzicht van de verschillende verklaringen van het vraagstuk:
één hypothese ziet er heidensche godenbeelden in, volkomen verwerpelijk. Schröder
heeft ze verklaard als teekens van den marktvrede, Rietschel als teekens van het
hooge rechtsgebied, Sello als koningsbeelden die de stedelijke vrijheid symboliseeren.
Heldmann verklaart ze uit het z.g. Rolandspel, waarbij ruiters een houten figuur
moesten treffen.
In de keuren van de Westfriesche plaats Burghorn wordt als straf voor kijvende
vrouwen bepaald, dat zij twee uren ‘aan Roelant zullen staan.’ Hier is dus de Roland
als kaak (gelijk in verscheiden Duitsche steden) bekend geweest. Des te vreemder
is dit, aangezien in andere Westfriesche steden daarvan niets vermeld wordt, en
Burghorn nooit meer dan een gehucht, na een bedijking van 1462 ontstaan, schijnt
te zijn geweest. Het blijft de vraag, of wij hier aan een beeld hebben te denken, of
aan een benaming voor de kaak, op een of andere wijze uit Duitschland geïmporteerd.
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De steenen Roeland, die tot 1774 te Amsterdam aan de N.Z. Voorburgwal heeft
gestaan, en waarvan afbeeldingen bewaard zijn, is waarschijnlijk nooit meer dan een
huisbeeld geweest.
Vervolgens voerde het woord dr. K. H e e r i n g a , uit Schiedam, over den
Schiedammer Mr. Cornelis Haga.
De gedrukte bronnen leeren ons, dat Mr. Cornelis Haga, de eerste Nederlandsche
gezant te Constantinopel, in 1612 voor ons land van den sultan gewichtige capitulatiën
verworven heeft en nadien nog 27 jaren op zijn verren post belangrijke diensten heeft
bewezen.
Uit onuitgegeven stukken blijkt, dat Haga, zonder zijne eigene verdiensten gering
te willen schatten, erkent, dat zijne zending niet geslaagd zou zijn zonder den voor
hem onbegrijpelijken ijver van Khalil pasja.
Deze Turk, wiens daden in elke Turksche kroniek van dien tijd met roem vermeld
worden, was ook volgens de Christelijke gezanten aan de Porte een van de weinige
mannen van beteekenis in het Osmaansche rijk. Het denkbeeld om toenadering tot
de Vereenigde Gewesten te zoeken, heeft hij in Barbarije opgevat. Zijn doel zal een
verbond met Marokko en Nederland tegen Spanje geweest zijn.
Zijn tolk, Paul Antonio Bon, een Venetiaan, moest hem den weg wijzen, en daar
deze maar één ‘Vlaming’ in Constantinopel kende, ging Khalil's brief aan de Staten
en prins Maurits door de handen van Jacob Gijsbrechtz. die de gelegenheid heeft
aangegrepen om de beteekenis van zijn eigen persoon in dezen bij de Staten zeer te
overdrijven. Waarschijnlijk is Khalil's brief door hem vervalscht. Volgens Bon, die
in dezen wel te gelooven is, zijn er door den pasja wel drie brieven geschreven. Toch
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schijnen de Staten er maar een te hebben ontvangen. De vorst van Moldavië, over
wien Van Meteren schrijft, heeft vermoedelijk niet veel invloed gehad.
De Nederlandsche regeering was aanstonds besloten de toegestoken hand aan te
nemen, maar allerlei beraadslagingen en het uitblijven van Jacob Gijsbrechtsz. die
in Venetië ziek geworden was, vertraagden Haga's vertrek.
Van den beginne af was Haga de aangewezen man. Waarom, blijkt uit de resolutiën
en gedrukte stukken niet. In zijn dagverhaal komt evenwel uit, dat hij in 1602 reeds
in Constantinopel geweest was. Buiten deze omstandigheid had hij zijne reputatie
van groote kunde voor. Niemand minder dan Grotius roemt Haga's bekwaamheid,
maar hij vindt ook, dat deze miskend is. Uit brieven van Haga zelf en uit die van Roe
leeren we onzen gezant kennen als een bekwaam man, maar iemand, die te veel toont,
zich van eigen bekwaamheid bewust te zijn, ook een man, wiens eigenaardige smaak
en liefhebberijen de Turksche hoofdstad tot de meest gewenschte verblijfplaats voor
hem maakten, een handig vleier der sterken, geen ridderlijk beschermer der zwakken,
ook een hebzuchtig man. Trouw voorstander van zijn land en zijn kerk, is hij een
voorbeeld van het bederven der zeden door den groeten oorlog.
Bij zijne komst te Constantinopel bleek Khalil als admiraal afgezet te zijn, gelukkig
niet omdat hij in ongenade gevallen was, maar omdat een ander meer in de gunst
stond. Hij hield Haga op de hoogte en toen onze gezant de Turksche groeten door
beloften wilde winnen, leerde hij hem, dat hij dit moest doen door geschenken en
verstrekte hij aan Haga zelfs de middelen daartoe. Toen later de Fransche en
Venetiaansche gezanten Haga, nadat hij door den Sultan als briefdrager
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ontvangen zou zijn, terug wilden doen zenden, was het wederom Khalil pasja, tot
wien Haga zijne toevlucht nam en die hem eene schitterende receptie wist te bezorgen.
De beteekenis van Haga's latere werkzaamheid ligt volgens hem zelf in het
verhinderen eener vriendschappelijke verhouding tusschen Spanje en Turkije. Hij
had daartoe in 1617 in het bijzonder last gekregen. (Deze resolutie is het punt van
uitgang der studie van Van Oordt.) De aanvraag om ontslag, die Haga omtrent dezen
tijd deed, is waarschijnlijk niet ernstig gemeend. Ze kan samenhangen met de
geschillen in Nederland in dien tijd.
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Mededeeling BEHOORENDE BIJ HET VERSLAG VAN DE COMMISSIE VOOR
GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDE.
De onderhandeling van Prins Willem III met Engeland in 1672.
Deze onderhandeling, waarover zooveel te doen geweest is, werd door Fruin vóór
jaren behandeld1, een paar jaren vóór de nieuwe uitgaaf door Schotel2 van de in 1736
door Costerus in zijn ‘Historisch Verhaal’ afgedrukte briefwisseling. Het ligt voor
de hand, dat men de oplossing van de in verband met die onderhandeling telkens
weder, ook in onze dagen nog, op den voorgrond gebrachte kwestie van 's Prinsen
souvereiniteit over de Zeven Provinciën in de eerste plaats in de archieven te Londen
zou moeten zoeken, daar het Huisarchief der Koningin geen belangrijke gegevens
dienaangaande bezit. Fruin, die aan het onderzoek in buitenlandsche archieven toen
niet zooveel waarde hechtte als wij dat thans doen, stelde dat onderzoek niet in.
Toen dr. Brugmans het Verslag van zijn Onderzoek in Engeland naar archivalia,
belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in 1895 uitgaf, viel mijn aandacht
onmid-

1
2

Verspr. Geschr. IV, blz. 338 vlg. Het oorspronkelijke stuk is van 1864.
Bijdr. voor Vaderl. Gesch. Nieuwe Reeks, IV, blz. 1 vlg.
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dellijk op sommige documenten uit het jaar 1672, die zonder eenigen twijfel een en
ander betreffende deze zaak aan het licht zouden kunnen brengen, o.a. op de notulen
van het Committee for foreign affairs (1672), waarvan dr. Brugmans terecht zegt,
dat een nauwkeurig onderzoek de moeite zeer zou loonen en ‘het hooge belang in
het oog springt’1, op de gezantschapspapieren van Arlington en Buckingham, die in
den zomer van 1672 met hun bekend gezantschap naar Lodewijk XIV, toen in ons
land, belast werden2, en op de verdere reeksen van brieven en stukken in het Record
Office3 en het British Museum over dit jaar bewaard4.
Bij een bezoek onlangs te Londen was ik in de gelegenheid enkele der bewuste
stukken in te zien en vond ik spoedig, hoe de zaak dezer onderhandeling moet worden
opgevat, ofschoon de ingrijpende wijziging in de nummering en inventarisatie der
stukken in het Record Office mijn onderzoek eenigszins belemmerde, ook al kon ik
in den nieuwen inventaris mijn weg ten slotte wel vinden. Het was natuurlijk in den
korten tijd van eenige dagen, die ik tot mijn beschikking had, ondoenlijk het
onderwerp in zijn geheel te bestudeeren; daarvoor zou men een paar maanden den
tijd moeten nemen en bovendien ook het archief te Parijs en dat in Den Haag moeten
nagaan. Ik kon dus alleen een greep doen, die de hoofdzaak echter aanstonds besliste.
Over den oorsprong van het denkbeeld der aanbieding van de souvereiniteit aan
Willem III geven de notulen5 van het Committee for foreign affairs in verband met
de

1
2
3
4
5

Verslag (uitg. Mart. Nijhoff), blz. 38.
Ibid. Blz. 40. Vgl. blz. 388, add. 22878, fol. 123 ff.
Ibid. Blz. 31 (no. 101), 135 vlg.
Ibid. Blz. 281, ad. fol. 192 ff.; blz. 388, add. 22878, fol. 123 ff.
Thans te vinden in Foreign Entry Book, no. 176.
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stukken uit den bundel, die thans genoemd wordt Foreign Holland, no. 191, alle licht.
De onderhandeling met Engeland was in de gevaarlijke omstandigheden, waarin
de Republiek zich tegen half Juni 1672 bevond, toen de Fransche legers reeds in
Utrecht waren, door de Staten zelf begonnen met de zending van Teresteyn van
Halewyn en Van Weede van Dijkvelt, naast den reeds aanwezigen gewonen
ambassadeur Boreel, naar Engeland - zij kwamen 21 Juni daaraan - tegelijk met die
van Pieter de Groot, Van Gent en Odijk naar Lodewijk XIV, ten einde te weten te
komen, op welke voorwaarden een vrede mogelijk was. De gezanten naar Engeland
ontvingen weinig ander bescheid dan dat men aldaar alleen gezamenlijk met Frankrijk
wilde onderhandelen1; toch hield men hen in Engeland op en wel uit vrees voor de
anti-fransche stemming te Londen niet alleen maar ook te Hamptoncourt en besloot
met Frankrijk over het stellen van gezamenlijke voorwaarden te gaan overleggen.
Daarmede belastte de Engelsche regeering hare zeer voor de Fransche alliantie
gezinde leden Buckingham en Arlington, terwijl zij reeds onderhands aan de Staatsche
afgezanten hare eischen deed kennen, w a a r b i j z i j v o o r d e n P r i n s v a n
Oranje het stadhouder- en kapiteinschap-generaal voor hem
e n z i j n m a n n e l i j k o i r v e r l a n g d e 2. Men vertrouwde nl. in Engeland den
Franschen bondgenoot niet recht, vooral nu er weldra iets uitlekte van de resultaten
van De Groot's gezantschap bij dezen.
De instructie voor Buckingham en Arlington, bestemd

1
2

Vgl. Japikse, Notulen van Vivien en Hop, blz. 146 vlg. Vlg. daarover ook Wicquefort's
Mémoires, in Bijdr. Hist. Gen. XI, blz. 221, 225 vlg.
Japikse, blz. 166, 212. Wicquefort, l.l. blz. 226.
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voor het gezantschap naar den Franschen bondgenoot, gedagteekend 21 Juni (d.i. 1
Juli) 1672, schrijft hun o.a. voor:
‘You shall make ye best conditions you can for (my) nephew ye Prince of Orange
by making him Prince, if possible, of Holland and as much of ye other countryes as
you can or at least that he and ye heires males of his body be forever Stadtholders
Generall and Admiralls’1.
In de bijeenkomst van het genoemde Committee te Whitehall van 22 Juni (2 Juli),
bijgewoond door den Koning, zijn broeder York, Arlington, prins Rupert en
Buckingham, wordt geraadpleegd over een en ander, vooral over het zeer door
Engeland voor zichzelf begeerde bezit van Zeeland en de heerschappij van den Prins
over Holland, zij het dan ‘under France’, welke laatste voorwaarde bij de
onderhandelingen met Frankrijk naast het bezit van Zeeland met inbegrip van Sluis
en Cadzand, of anders van Den Briel en Sluis, ten minste als pachtsteden, volgens
de meening der leden s t e e d s gehandhaafd moet worden.
De beide gezanten gaan dan op reis2, komen 4 Juli, vergezeld door Van Weede,
aan de Maas, en spreken op weg naar het Fransche hoofdkwartier te Heeswijk eerst
nog Van Beuningen, daarna den Prins zelven, die den 3den Juli tot stadhouder van
Holland was verheven, den 4den tot kapitein-generaal der Unie en den 5den
‘geauthoriseerd was om met assistentie van Van Beuningen, Beverningh en Gockinga
te tracteren met Buckingham en Arlington over het herstellen van den vrede’3, en
wel

1
2
3

De Prins was toen nog slechts kapitein-generaal voor één veldtocht en de Statenregeering
nog in wezen, al was de beweging in Zeeland en Holland voor zijn verheffing reeds in gang.
Japikse, blz. 179; Wicquefort, blz. 225 vlg.
Japikse, blz. 180.
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in diens kamp bij Bodegraven. Over dat gesprek handelt hun brief van 28 Juni1 d.i.
8 Juli.
Van Beuningen2 wenschte onderhandeling met Engeland door middel van den
Prins, niet door de Staten onmiddellijk. De Prins ‘made reproaches on the war’,
waarop de gezanten ‘in confidence’ antwoordden, ‘that his Majesty would not bee
brought to begin itt, till he had conditioned the prince should find his account in itt
in case of successe, of which we did not doubt, provoking him to tell us, what grounds
he had to the contrary, which he explained to us’, verklarend, ‘that his power to tract
with us was upon terms that might separate us from France by a conjunction with
them, softening this by express termes’. Over afstand van ‘cautionary towns’, zeide
hij, ‘he was confident the States would never give them and that for his own part he
could not in conscience advise them to itt’. De gezanten wezen hem toen op de
mogelijkesouvereiniteit,maar‘h e r e p l i e d h e l i k e d b e t t e r t h e c o n d i t i o n
of stadtholder which they had given him and that he believed
himself obliged in conscience and honour not to preferer his
i n t e r e s t b e f o r e h i s o b l i g a t i o n ’3. Zij zeiden hem ‘to advise with them
whom he could best trust and imaging by his discourse Van Beuningen and Van
Beverning would be ye men, we gave him ye caution

1
2
3

Foreign Holland, no. 189.
Vgl. zijn rapporten bij Japikse, blz. 187 vlg., over deze gesprekken. Verder daarover:
Wicquefort, l.l. blz. 230 vlg.
Dit bevestigt ten volle het verbaal bij den voortreffelijk ingelichten Wicquefort, blz. 231,
over de hevige verontwaardiging van den Prins over het voorstel: ‘Le Prince indigné de ce
qu'on le croiroit capable d'attenter à la liberté du Pais, à la conservation de laquelle il sembloit
que le ciel l'eut reservé, s'emporta à quelques paroles d'hauteur qu'ils ne purent pas bien
digérer’. Dat waren blijkbaar de woorden ‘conscience and honour’ enz.
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of concealing from them ye point of sovereignty which we are persuaded he did
observe’1 .... Zij waren, zooals bij voorzichtig polsen bleek, evenmin voor die zaak
gezind als de Prins zelf maar .... ‘we found all ye young men about him of a contrary
mind and whither we would or not heard them wishing there were a dozen of ye
States hanged, so their country had peace and the Prince were sovereign of itt’. De
gezanten weigerden in te gaan op het verzoek van den Prins om bij Z.M. voor den
vrede te werken ‘upon the aforesaid grounds of honour and conscience’ en ‘excused
ourselves’ om in dien geest te schrijven, terwijl de Prins zelf ook aan een gezantschap
naar Engeland dacht.
Hetzelfde gesprek wordt vermeld in ‘some imperfect remarks of passages of the
Ambassadors passing to ye Princes camp. 1672’,2 waar staat: ‘as ye Lords had passed
by ye Prince of Oranges Camp they had earnestly requested ye Pr. on that part of ye
Instruction as directed them to trye to wishe his Sovereignty of Holland, b u t b y
n o m e a n s h e w o u l d h e a r e o f , but it was hoped he kept it private from Van
Beuningen and Beverning, b u t w e a r e a w a r e t h a t y e P r . w o u l d n o t
heare at all of ye Proposition and indeed dit not resent ye
Kings kindnesse and animosity for him and his affaires as
m i g h t h a v e b e e n e x p e c t e d . Only pressed, as they said, to heare ye
condicions, each state asked of ye States’. En nu volgen hier de conditiën, b e h a l v e
d e s o u v e r e i n i t e i t , benevens belangrijke berichten over de omstandigheden
der zeer geheime zending van den Engelschen agent Sylvius, die

1

Dit schijnt ook wel zoo uit Van Beuningen's rapport ter Statenvergadering van Holland, bij
Japikse l.l.

2

Foreign State Papers, Holland, no. 189.
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met Germain en Seymour1 door Buckingham en Arlington naar den Prins waren
gezonden om te vernemen wat hij dacht van de door de beide mogendheden thans
in gezamenlijk overleg voorgeslagen voorwaarden. Sylvius en Germain keerden
daarop terug naar het hoofdkwartier van Lodewijk XIV met een brief van den Prins2.
Die brief, door Sylvius en Germain namens den Prins aan Arlington en Buckingham
overgegeven, hield in,3 dat deze ‘tesmoigne de souhaitter que la Négociation entre
les deux Roys et l'Etat des Provinces Unies ne se traisne plus en longueur mais que
d'une veue il puisse voir au plustost ce que leurs deux Majestés désirent d'eux’. De
Engelsche heeren antwoordden, 6 Juli (16 Juli)4, dat de Fransche Koning boos was,
omdat hij ‘en tant de jours’ geen antwoord had op zijn eind Juni aan De Groot
medegedeelde voorwaarden, die de Staten bij den omslag in de stemming op het
einde van Juni werkelijk niet ernstig hebben willen overwegen, maar ‘les instances
tres fortes que nous luy en avons faittes’ hebben hem bewogen, schrijven zij, ‘à en
faire des autres’, die hierbij gaan. Het zijn de bekende zware voorwaarden van
Heeswijk, waarop zij ook weder binnen tien dagen antwoord verlangen; zij wezen
erop, dat er van scheiding der beide mogendheden geen sprake zou zijn.
Sylvius neemt dien brief mede naar den Prins, onderweg nog trachtend den
Spaanschen landvoogd De Monterey door belofte van teruggave der
Generaliteitslanden aan Spanje

1
2
3
4

Japikse, blz. 210. Bij Wicquefort, blz. 233 heet het van hen: ‘que le cour d'Angleterre
emploioit comme ministres du second ordre’.
Eene zending naar Engeland werd opgedragen aan Van Reede van Schonauwen. Vgl. Fruin,
l.l. De brief van 8 Juli (18 Juli) ligt hier in no. 190, p. 65, in het Fransch en Engelsch.
Vgl. Wicquefort, blz. 233.
Foreign State Papers, Holland, no. 190.
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van de Staten af te trekken1, terwijl zij over Brussel naar Antwerpen gingen. 19 Juli
staan zij op het punt van heengaan te Antwerpen, toen ‘in the evening when it was
dark’ Sylvius tot hun verbazing nog eens bij hen komt,2 ‘telling us he had seen the
Prince of Orange and had found him in no small trouble att the proposition he carryed
with him, saying he lookt for easier ones from both the Kings, w i t h a
recommandation3 to the States of making him sovereign of
t h e i r c o u n t r y e s . Sr. Gabriël (Sylvius) answered him he had expressed himself
so obscurely thereupon by his discourse and so expressly otherwise in his letter,4 that
he ought not to complain on the disappointment; he likewise found him unwilling
to answer nay almost to open his letters without those of the States being by, who
were attending him (Beverningh, Van Beuningen, Van Amerongen), to whom he
imparted them after he had cursorily read them,’ klagend over de ‘exorbitancy’ der
Fransche eischen en de ‘difficulty he should find in getting the English ones granted’.
De gezanten hebben nu den Prins verzocht, dat Sylvius tot hen zal terugkeeren met
‘plein pouvoir’ en willen zoo lang wachten met hun afreis naar Engeland.
Dit melden zij 10 (20) Juli aan den Prins, belovende naar het Fransche kamp te
zullen gaan, ‘en cas que Vous nous promettez ce que Vous nous faites espérer,’ n.l.
toestemming in de voorwaarden. Zij melden het aan Louvois, erop wijzend, dat ‘par
son discours il nous semble que l'on seroit bien aise en Hollande de faire la

1
2
3
4

Wicquefort, blz. 234.
no. 190.
Dit is dus geheel iets anders dan dat hij Engeland ried den eisch te stellen aan de Staten of
op zulk een eisch aandrong.
N.l. dien, welken Sylvius en Germain hadden overgebracht.
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Paix, tout présentement, s'ils pouvoient espérer que nos propositions fussent modérées
et qu'en ce cas les Estats mesmes consentiroyent de donner la souveraineté des
Provinces Unies à Mr. le Prince d'Orange.’
24 Juli komt Sylvius te Antwerpen bij hen terug met het bericht1, dat Koning
Lodewijk naar Parijs terugkeert, ‘despairing of heaving answer from the Hollanders
within the time prescribed in both our propositions.’ Toch schijnt vrede mogelijk,
met Oranje in het bezit der souvereiniteit en de vloot en maritieme krachten niet in
Frankrijk's bezit, meenen de beide heeren. Het is bekend, dat de geheele
onderhandeling intusschen op die hooge eischen is afgesprongen. Het zijn deze
eischen van Heeswijk geweest, waarover zoowel de prins als de andere gedeputeerden
‘eenparigh van advys syn, dat die tenemael ondragelyck en onaennementlijck syn
voor den staet’2 en ‘waarvan ook de Keizerlijke en Brandenburgsche afgezanten en
de Spaansche bevelhebber Louvigny meenden, ‘dat de gantsche conquest van de
staet dragelijker was als op die conditie te handelen;’ waarvan ook de Prins zeide
‘datter niet één artikel in is, die hy soude aengaen; dat men sigh liever aen stucken
behoort te laten houden als sulcken accoort te maecken,’ eindelijk ‘d a t h e t g e e n
op syn persoon slaet van syn vijanden komt en niet van syn
v r i e n d e n .3
Maar hoe kwam hij er dan toe na deze sterke uitingen Sylvius zoo tot de Engelsche
heeren te Antwerpen te laten spreken als wij zoo even zagen, den indruk te wekken,
dat ook de Staten wel zouden toestemmen in de souvereiniteitskwestie en eene maand
later door Sylvius

1
2
3

Archives of Brit. Legations, Holland, no. 101.
Japikse, blz. 229.
Ibid., blz. 226.
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nog eens aan koning Karel voor te stellen ‘nagenoeg alles wat d e z e te Heeswijk
had gevorderd’ met inbegrip van de souvereiniteit, en wel in de latere dagen, toen
hij de onderhandeling met Engeland met ‘plein pouvoir’ geheel in zijn macht had?
Dàt heeft Fruin1 zoo duidelijk uiteengezet, dat het niet noodig is er hier op terug
te komen. Het was ons voldoende de herkomst dezer voorstellen boven eenigen
twijfel te plaatsen en aan te toonen, dat de Prins in het minst geen verraderlijke rol
heeft gespeeld, integendeel zijn eigen belang steeds beneden het welzijn van den
staat heeft gesteld. Een uitvoerige behandeling dezer gansche periode van de
geschiedenis onzer diplomatieke verhoudingen in 1672 met behulp der stukken uit
de Fransche en Engelsche staatsarchieven zou zeker de moeite loonen en nog menige
verrassende oplossing van tot nog toe duistere punten kunnen schenken.
P.J. BLOK.

1

Verspr. Geschr., IV, blz. 350 vlg.
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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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Haspels, G.F., Rotterdam. 1899.
Hasselt, A.L. van, Zeist. 1881.
Heeres, Mr. J.E., Leiden. 1890.
Heering, P., 's-Gravenhage. 1882.
Heeringa, Dr. K., Schiedam. 1903.
Heimans, E., Amsterdam. 1906.
Heinsius, Dr. J., Leiden. 1900.
Helten, Dr. W.L. van, Groningen. 1873.
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Hendriks, Dr. A., Leiden. 1906.
Hensbroek (van), zie Boele.
Hensen, Dr. A.H.L., Warmond. 1898.
Herderscheê, Dr. J., 's-Hertogenbosch. 1879.
Hesseling, Dr. D.C., Leiden. 1893.
Hettema, zie Buitenrust.
Heuff Az., J.A., Tiel. 1878.
Heyst, D.F. van, 's-Gravenhage. 1864.
Hezenmans, J.C.A., 's-Hertogenbosch. 1891.
Hodenpijl, zie Gijsberti.
Hoefer, F.A., Hattem. 1894.
Hoekstra, Dr. P., Breda. 1903.
Hoeve, G.J. van der, Zomeren. 1902.
Hoëvell, G.W.W.C. Baron van, Leiden. 1906.
Hoeven, Mr. H. van der, Leiden. 1882.
Hofstede de Groot, Dr. C., 's-Gravenhage. 1892.
Hogendorp, Jonkvrouw A. van, 's-Gravenhage. 1902.
Hogendorp, Mr. H. Graaf van, 's-Gravenhage. 1882.
Holwerda, Dr. A.E.J., Leiden. 1881.
Holwerda Jr., Dr. J.H., Leiden. 1907.
Honig, G.J., Zaandijk. 1904.
Hoog, Dr. I.M.J., Nijmegen. 1887.
Hoogstra, Dr. S.S., Gouda. 1904.
Hoogvliet, Dr. J.M., 's-Gravenhage. 1898.
Hoogvliet, W., Haarlem. 1871.
Hordijk, zie Pijnacker.
Hora Siccama, Jhr. Mr. J.H., 's-Gravenhage. 1881.
Houtsma, Dr. M. Th., Utrecht. 1882.
Hoven, Mevrouw Thérèse, 's-Gravenhage. 1896.
Hubrecht, Dr. H.F.R., Amsterdam. 1904.
Hugenholtz Jr., P.H., Amsterdam. 1873.
Huizinga, Dr. J., Groningen. 1903.
Hulsman, G., Groningen. 1903.
Hurgronje, zie Snouck.
Hurrelbrinck, zie Lamberts.
Hylkema, Dr. C.B., Zaandam. 1904.
Idsinga, Mr. J.W.H.M. van, 's-Gravenhage. 1896.
IJsselt (van), zie Sasse.
IJzerman, J.W., Bussum. 1892.
Jacobsen, Dr. R., Rotterdam. 1907.
Jansen, H.G., 's-Gravenhage. 1854.
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Japikse, Dr. N., 's-Gravenhage. 1903.
Jelgersma, Dr. D.G., Amsterdam. 1896.
Jong (J. de), zie Josselin.
Jong, Dr. J.D. de, 's-Gravenhage. 1886.
Jonge (de), zie Kiewiet.
Jonker, Dr. A.J. Th., Groningen. 1905.
Joosting, Mr. J.G. Ch., Assen. 1895.
Josselin de Jong, J. de, Leiden. 1903.
Juynboll, Dr. H.H., Leiden. 1901.
Kaay, Mr. W. van der, Scheveningen. 1874.
Kalf, J., 's-Gravenhage. 1906.
Kalff, Dr. G., Leiden. 1884.
Kam, G.M., Nijmegen. 1905.
Kan, Dr. C.M., Maarssen. 1873.
Karsten, Dr. H.T., Amsterdam. 1902.
Kate Jr., J.J.L. ten, Overveen. 1887.
Kepper, G.L., 's-Gravenhage. 1873.
Kern Hz., Dr. J.H., Groningen. 1893.
Kern, Dr. J.H.C., Utrecht. 1861.
Kesper, Dr. L.A., Gouda. 1903.
Kesteloo, H.M., Domburg. 1885.
Kesteren, C.E. van, Bussum. 1881.
Kielstra, Dr. E.B., 's-Gravenhage. 1892.
Kiewiet de Jonge, Dr. H.J., Dordrecht. 1898.
Kleine, zie Smit.
Kluyver, Dr. A., Leiden. 1885.
Knappert, Dr. L., Leiden. 1893.
Knottenbelt, Mr. J., 's-Gravenhage. 1879.
Knuttel-Fabius, Mevrouw E., 's-Gravenhage. 1893.
Knuttel, Dr. J.A.N., Leiden. 1907.
Knuttel, Dr. W.P.C., 's-Gravenhage. 1881.
Kok, Dr. A.S., 's-Gravenhage. 1863.
Kollewijn, A.M., Amersfoort. 1884.
Kollewijn, Dr. R.A., Amsterdam. 1882.
Koolemans Beijnen, G.J.W., Arnhem. 1892.
Koopmans, J., Dordrecht. 1906.
Kops, W.P., Amsterdam. 1903.
Kossmann, Dr. E.F., 's-Gravenhage. 1901.
Koster, Dr. Edw. B., 's-Gravenhage. 1895.
Krämer, Dr. F.J.L., 's-Gravenhage. 1893.
Kramp, F.G., Leiden. 1895.
Kristensen, Dr. W.B., Leiden. 1902.
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Kronenberg, Dr. A.J., Deventer. 1879.
Krul, Dr. R., 's-Gravenhage. 1894.
Kruyf, Dr. E.F., 's-Gravenhage. 1882.
Kuiper, Dr. E.T., Amsterdam. 1900.
Kulk, T.C. van der, 's-Gravenhage. 1875.
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., 's-Gravenhage. 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.
Loghem, Mr. M.G.L. van, Amsterdam. 1883.
Lohman, zie Savornin.
Loke, Mejuffrouw Dr. M.E., 's-Gravenhage. 1907.
Loos, Dr. D. de, Leiden. 1865.
Loosjes, V., Sneek. 1889.
Loup, zie Macalester.
Louwerse, P., 's-Gravenhage. 1881.
Lovendaal, G.W., Grave. 1894.
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Macalester Loup, Mr. R., Hilversum. 1880.
Mackay, Mr. AE. Baron, 's-Gravenhage. 1888.
Mackay van Ophemert, Mr. D.J. Baron, Ophemert. 1872.
Maclaine Pont, Mejuffrouw M.W., Zetten. 1896.
Man, Mejuffrouw M.G.A. de, Middelburg. 1907.
Manssen, W.J., Zaandam. 1881.
Mansvelt, Dr. N., Utrecht. 1894.
Marchant, Mr. C.A., Velp, Geld. 1891.
Marez (de) Oyens, zie Oyens.
Margadant, J., 's-Gravenhage. 1863.
Marius, Mejuffrouw G.H., 's-Gravenhage. 1907.
Martin, Dr. W., 's-Gravenhage. 1902.
Martinet, zie Loenen.
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, Dr. 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.
Metz-Koning, Mevrouw M., Vaassen. 1906.
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.
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.
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Naber, Mejuffrouw J.W.A., Amsterdam. 1898.
Naber, Dr. S.A., Amsterdam. 1860.
Nanninga Uitterdijk, Mr. J., Kampen. 1875.
Nauta, Dr. G.A., Warffum. 1904.
Neve, Mejuffrouw L. de, 's-Gravenhage. 1893.
Nieuwbarn, M.C., Nijmegen. 1906.
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.
Nolen, Dr. W., Leiden. 1907.
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.
Ophuysen, Ch. A. van, Leiden. 1906.
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.
Oyen (van), zie Vorsterman.
Oyens, Mr. J.C. de Marez, 's-Gravenhage. 1904.
Penning, L., Apeldoorn. 1907.
Perk, M.A., 's-Gravenhage. 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., Haarlem. 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.
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Prins, zie Winkler.
Prinsen J.Lz., Dr. J., Nijmegen. 1904.
Proot, Mejuffrouw J.M., Amsterdam. 1906.
Quack, Mr. H.P.G., Amsterdam. 1862.
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 A. 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., Utrecht. 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.
Rooseboom, W., 's-Gravenhage. 1890.
Rouffaer, G.P., 's-Gravenhage. 1902.
Rovers, E.A., Asten, N.B. 1879.
Royaards, W.C., Amsterdam. 1902.
Royer, J.A., 's-Gravenhage. 1906.
Rutgers, Dr. F.L., Amsterdam. 1883.
Salverda de Grave, Dr. J.J., Groningen. 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.
Sasse van IJsselt, Jhr. Mr. A.F.O. van, 's-Hertogenbosch. 1907.
Sassen, Arm., Amsterdam. 1886.
Sassen, Aug., 's-Gravenhage. 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.
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Scheurleer, D.F., 's-Gravenhage. 1877.
Schevichaven, H.D.J. van, Nijmegen. 1901.
Schevichaven, Mr. J. van, Amsterdam. 1905.
Schimmelpenninck van der Oye van Nijenbeek, A. Baron, 's-Gravenhage. 1877.
Schneider, J.F.L., Amersfoort. 1881.
Schoengen, Dr. M., Leeuwarden. 1904.
Schrijnen, Dr. Jos., Roermond. 1902.
Siccama, zie Hora.
Sijthoff, A.W., Leiden. 1869.
Sillem, Mr. J.A., Amsterdam. 1872.
Simons-Mees, Mevrouw J.A., Amsterdam. 1906.
Simons, L., Amsterdam. 1905.
Six, Jhr. Dr. J., Amsterdam. 1894.
Slee, J.C. van, Deventer. 1882.
Sloet, Mr. J.J.S. Baron, Arnhem. 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.
Sneyders de Vogel, Dr. K., Leiden. 1907.
Snouck Hurgronje, Dr. C., Leiden. 1882.
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.
Stockum Jr., W.P. van, 's-Gravenhage. 1906.
Stoett, Dr. F.A., Amsterdam. 1891.
Stoffel, Dr. C., Nijmegen. 1882.
Stoppelaar, Mr. J.H. de, 's-Gravenhage. 1860.
Struycken, Mr. A.A.H., Amsterdam. 1905.
Stuart, zie Verrijn.
Stuers, Jhr. Mr. V.E.L. de, 's-Gravenhage. 1872.
Swaay, Dr. H.A.J. van, Tilburg. 1906.
Swaen, A.E.H., Groningen. 1899.
Symons, Dr. B., Groningen. 1879.
Terwogt, Dr. W.A., Hoorn. 1888.
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Thijsse, J.P., Bloemendaal. 1906.
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.
Tinbergen, Dr. D.C., 's-Gravenhage. 1907.
Tjeenk Willink, Dr. H.D., Arnhem. 1881.
Tutein Nolthenius, R.P.J., Amsterdam. 1898.
Uhlenbeck, Dr. C.C., Leiden. 1891.
Uitterdijk, zie Nanninga.
Ulfers, S., Rotterdam. 1907.
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.
Veth, Dr. J., Bussum. 1906.
Viotta, Mr. H., 's-Gravenhage. 1892.
Visser van IJzendoorn, Mr. A.C., Leiden. 1903.
Vlugt, Mr. W. van der, Leiden. 1880.
Vogel, (Dr. K. de), zie Sneyders.
Vogel, L.A., Delft. 1905.
Vogelsang, Dr. W., Utrecht, 1906.
Vollenhoven, Mr. C. van, Leiden. 1903.
Vollgraff, Dr. C.W., Utrecht. 1907.
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.
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Vürtheim, Dr. J.J.G., Utrecht. 1905.
Waals, H.G. van der, Amsterdam. 1895.
Waalwijk, D.A. van, Bussum. 1907.
Weissman, A.W., Amsterdam. 1906.
Werner, H.M., De Steeg. 1887.
Wessem, Mr. A. van, Tiel. 1889.
Wiersum, Dr. E., Rotterdam. 1904.
Wijk, Dr. N. van, 's-Gravenhage. 1907.
Wijnaendts Francken, Dr. C.J., 's-Gravenhage. 1899.
Wilde, Dr. C.G.I., Mariendaal bij Grave. 1903.
Wildeboer, Dr. G., Leiden. 1888.
Wildeman, M.G., 's-Gravenhage. 1906.
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.
Wumkes, Dr. G.A., Sneek. 1907.
Wybrands, C.N., Amsterdam. 1877.
Zaayer Az., Dr. J., Rotterdam. 1894.
Zuidema, Dr. W., Amsterdam. 1895.

B. IN NEDERLANDSCH-INDIË GEVESTIGD.
Bonebakker, Dr. E., Semarang. 1906.
Brink, A.J. ten, Batavia. 1875.
Jonckbloet, G.D.A., Malang. 1890.
Louw, P.J.F., Weltevreden. 1896.
Treub, Dr. M., Buitenzorg. 1890.

C. IN HET BUITENLAND GEVESTIGD.
Bisschop, zie Roosegaarde.
Brom, Dr. G., Rome. 1894.
Cator-Schmidt auf Altenstadt, Mevrouw A., Constantinopel. 1905.
Jong van Beek en Donk, Mevrouw C. de, Parijs. 1898.
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Knobel, F.M., Pretoria. 1906.
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Koo, J. de, Luik. 1878.
Muller, Dr. P.J., Pretoria. 1898.
Orbaan, Dr. J.A.F., Rome. 1907.
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., Kasia (Br. Ind.). 1899.
Zuylen van Nyevelt, S.I. Baronesse van, Cambridge (Engl.). 1907.

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.
Amicis, E. de, Turijn. 1875.
*Anthonisz, R.G., Colombo (Ceylon). 1902.
*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.
*Broeckaert, J., Dendermonde. 1907.
Brons Jr., B., Emden. 1903.
Busken Huet, Dr. G., Parijs. 1887.
*Carnegie, Andrew, New-York. 1900.
Carpenter, W.H., New-York. 1900.
Casteele, D. van de, Luik. 1872.
Chateleux, E.B.J. de, Antwerpen. 1888.
*Claeys, Dr. H., Gent. 1902.
Cock, A. de, Antwerpen. 1898.
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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.
Daae, L., Christiania. 1885.
*Dela Montagne, V.A., Antwerpen. 1907.
Derudder, Dr. G., Valenciennes. 1899.
*Dosker, Dr. H.E., Louisville, K.J. 1899.
Duclos, Ad., Brugge. 1905.
Duproix, I.I., Marseille. 1907.
Duyse, Fl. van, Gent. 1890.
*Edmundson, G., Southall (Middlesex). 1886.
*Engelenburg, Dr. F.V., Pretoria. 1900.
*Fastenrath, Dr. J., Keulen. 1879.
Fischer, Dr. H. von, Tubingen. 1885.
*Flou, K.F.I. de, Brugge. 1894.
*Franck, Dr. J., Bonn. 1878.
Fredericq, Dr. P., Gent. 1882.
Fridericia, J.A., Kopenhagen. 1881.
Frimmel, Dr. Th. von, Weenen. 1906.
Gaedertz, Dr. K. Th., Greifswald. 1888.
Gaidoz, H., Parijs. 1902.
Gailliard, Edw., Gent. 1894.
Galland, Dr. G., Charlottenburg. 1893.
Gengler, Dr. G.H., Erlangen. 1857.
Gheldere, Jhr. Dr. K. de, Koekelare. 1895.
Gittée, A., Pepinster. 1895.
*Gittens, Fr., Antwerpen. 1907.
Glaser, Dr. A., Berlijn. 1880.
Goemans, Dr. L., Leuven. 1902.
Goovaerts, A., Brussel. 1883.
*Gore, Dr. J.H., Washington. 1902.
Griffis, Dr. W. Elliot, Ithaca (State of New-York). 1896.
Haeghen, Jhr. Dr. F. van der, Gent. 1880.
*Hanne, Dr. J.R., Hamburg. 1887.
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Levensbericht van Mr. J.G. Gleichman.
Johan George Gleichman, oudste der kinderen van Mr. Thomas Theodoor Gleichman
en Vrouwe Sara Adriana Petronella Havelaar, werd 19 Juli 1834 te Rotterdam geboren.
Zijn geslacht van vaderszijde was van Duitsche afkomst. Zijn overgrootvader was
te Ellrich, in het zuidelijk deel van den Harz, geboren en vestigde zich omstreeks
1760-1765 te Rotterdam, waar hij in 1776 als burger en poorter der stad werd
toegelaten, na reeds eenige jaren vroeger ‘finale admissie’ te hebben verkregen om
binnen Rotterdam ‘ofte deszelfs jurisdictie’ te mogen wonen.
De vader van Gleichman ging, na te Leiden in de rechten gepromoveerd te zijn,
in den handel over, maar trok zich daaruit na eenige jaren terug.
Opgevoed in een gezin, dat in ruime geldelijke omstandigheden kon leven en
waarin aan de kinderen alles kon gegeven worden wat zij voor hunne ontwikkeling
en hunne uitspanning konden wenschen, had Gleichman een gelukkige, onbezorgde
jeugd.
Het voorbereidend onderwijs voor het gymnasium ontving hij te Utrecht bij den
Heer Julius, bij wien hij als kostleerling inwoonde.
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Van September 1846 tot Juli 1852 bezocht hij het gymnasium te Rotterdam. Van die
jaren kon hij, wat het onderwijs betreft, geen bijzonder aangename herinnering
hebben. Het gymnasium was toen niet rijk aan goede docenten; de lessen van enkelen,
vooral in nieuwe talen, lieten meer komische indrukken dan kennis achter en moesten
door privaat-onderwijs worden aangevuld. Tot de leeraren, aan wie hij het meest te
danken had, behoorde Dr. E. Piaget, afkomstig uit het Zwitsersche Kanton Neuchâtel,
een man van veelzijdige kennis en die het talent had zijn leerlingen te boeien. Zijn
onderwijs in geschiedenis, een vak dat Gleichman in latere jaren bijzonder aantrok,
was geen loutere opsomming van dorre feiten, maar een inleiding tot ware
cultuurgeschiedenis. Zijn lessen in de Fransche litteratuur vooral wist hij aantrekkelijk
te maken; zij leverden het bewijs hoe onderwijs in moderne letterkunde, door een
wetenschappelijk man gegeven, niet minder vormend behoeft te zijn dan in de
klassieke en dan het voordeel heeft dat het schrijvers betreft, die ook later nog worden
ter hand genomen.
In September 1852 ging Gleichman als student in de rechten naar de Utrechtsche
hoogeschool. Ofschoon de reis naar Utrecht, dat in de eerste jaren van zijn studietijd
nog niet door een spoorweg met Rotterdam was verbonden, omslachtig was, verkoos
hij het boven Leiden, waarschijnlijk omdat hij er zich door zijn vroeger verblijf reeds
te huis gevoelde en er bovendien enkele van zijne beste Rotterdamsche vrienden
vond.
De voorbereiding voor het zoogenaamd klein-mathesis en voor het propaedeutisch
examen, een herhaling van hetgeen hij reeds op het gymnasium had geleerd, kostte
hem weinig inspanning. Zijn buitengewoon sterk geheugen
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hield de herinneringen van dat onderwijs, te midden van de vele afleidingen van het
eerste jaar van zijn studentzijn, trouw vast.
In de juridische faculteit volgde hij de colleges van de Hoogleeraren De Geer over
Romeinsch recht en encyclopaedie, van Van Hall over burgerlijk- en handelsrecht;
van Ackersdijk over staathuishoudkunde, statistiek en politieke geschiedenis. Aan
den hoogleeraar Vreede waren niet minder dan vijf vakken toebedeeld: natuurrecht,
Nederlandsch ‘publiek recht’, kwesties van administratieve rechtspraak, volkenrecht
en strafrecht. Het was niet te verwonderen dat bij die veelheid van vakken, aan één
hoogleeraar opgedragen, niet alle tot hun recht kwamen. Dat was o.a. het geval met
een der vakken, waarmee Gleichman in latere jaren het meest in aanraking zou komen,
het staatsrecht. Tot de trouwe bezoekers van de colleges van Opzoomer, die toen in
zijn bloeitijd was en wiens lessen door studenten van verschillende faculteiten, ook
onverplicht, werden bijgewoond, behoorde hij niet. Evenmin als later trokken hem
toen wijsgeerige problemen aan.
Toch ontbrak het hem overigens reeds in zijn studententijd geenszins aan
belangstelling in studiën buiten zijn vak. Hij was medeoprichter en de eerste secretaris
van het gezelschap Παντα νοητα, dat in 1905 zijn vijftigjarig bestaan vierde, een
vereeniging, gesproten - zooals het in een geschrift van die dagen werd uitgedrukt uit ‘het denkbeeld dat men het groote voordeel eener universiteit, het verkeer tusschen
jongelui van verschillende studiën en geestesrichting, vruchtbaar zou kunnen maken
en door wrijving van denkbeelden bevorderlijk zijn aan algemeene ontwikkeling.’
Hij had in dien tijd ook een aanleiding tot historische studie. Als lid van de
commissie voor de maskerade in
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1856, voorstellende ‘den tijd van Prins Willem I’ en waarbij hij zelf de hoofdrol
vervulde, hadden hij en de voorzitter De Roo, de latere Directeur van Finantiën in
Nederlandsch-Indië, herhaalde besprekingen met Bakhuizen van den Brink en Van
Lennep. Hij schreef een toelichting van het plan en van de beteekenis van den optocht.
Bijzondere vermelding verdient, met het oog op zijn latere politieke loopbaan, de
rol die hij in het toenmalige studentenkorps heeft vervuld. Het was een tijd van gisting
en belangrijke voorvallen in dat korps.
Reeds sinds geruimen tijd was er bij vele leden ontevredenheid over ‘den geest
van behoud’ die in de eenzijdig samengestelde vertegenwoordiging van het
studentenkorps heerschte.
Soortgelijke partijgroepen als in het politieke leven begonnen zich af te bakenen.
Er was een partij van conservatieven en van hervormingsgezinden. De laatste splitsten
zich wederom in een groep van radicalen en van gematigden1.
Aanvoerder van de meest onverzoenlijke opposanten was D. Koorders, het latere
conservatief-antirevolutionaire lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, die
door zijn welsprekendheid en zijn gevatheid in het debatteeren voor die rol was
aangewezen. In de korpsvergaderingen, die tot op dien tijd weinig belangstelling
wekten, wist hij een nieuwen geest en toon te brengen. Hij bracht er parlementaire
vormen in zwang. Iedere vergadering van het korps werd met spanning tegemoet
gezien en vooraf in alle studentenkringen, dikwijls opgewonden, besproken.

1

De bestaande tweespalt en hare oorzaken, toegelicht op last van het Utrechtsche
Studenten-corps. - Utrecht, Kemink en Zoon, 1855.
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Het kwam tot een krisis; het studentenkorps splitste zich in twee deelen, die, met een
eenigszins grove onderscheiding, als het aristocratische en het democratische korps
werden aangeduid.
Gleichman die, ofschoon hij zich met beslistheid bij de partij der oppositie had
aangesloten, tot de gematigden gerekend kon worden, werd tot rector van het
‘democratische’ korps gekozen, nadat gedurende korten tijd een meer radicaal gezinde
die waardigheid had bekleed; men had in hem toen reeds het talent en den tact ontdekt,
in een voorzitter vereischt. Zij die hem in latere jaren de Tweede Kamer zagen
presideeren en hem als student gekend hadden, zullen zich wel eens de figuur van
den jeugdigen rector herinnerd hebben, de vergaderingen van het studentenkorps
met kalmte en waardigheid leidende.
Toen hij bij het ten einde loopen van zijn studietijd zijn betrekking had nedergelegd,
werd van hem getuigd dat de senaat en het korps een van hun beste leden en een
uitnemend bestuurder hadden verloren en dat, waar vertegenwoordiging naar buiten
noodig was, ze aan niemand beter dan aan hem kon worden toevertrouwd.
Het waren evenwel niet alleen de bewegingen in de studentenwereld die hem
vervulden, ook de staatkundige gebeurtenissen in ons land werden door hem met
groote belangstelling gevolgd.
Zijn verblijf te Utrecht gaf er reeds in zijn eerste studiejaar een bijzondere
aanleiding toe. In Maart 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland
hersteld. Dat herstel en vooral de pauselijke allocutie waarbij het werd bekend
gemaakt, wekten nergens grootere ontroering dan in de oude bisschopstad; ze lokten
de ‘Aprilbeweging’ uit. Van Utrecht ging een adres uit, waarin de hulp van den
Koning werd ingeroepen tot afwering van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

6
het gevaar dat het protestantsche Nederland bedreigde - een adres, dat in zijn gevolgen
den val van het ministerie Thorbecke en het optreden van Van Hall na zich sleepte.
Onder de Utrechtsche studenten was er zeker niemand die met meer spanning die
gebeurtenissen volgde dan Gleichman. Zijn sympathie was beslist voor Thorbecke.
Met eenige vrienden abonneerde hij zich op het dagblad ‘De Grondwet’, na de
Aprilbeweging door partijgenooten van het gevallen ministerie opgericht en door
den talentvollen Lion geredigeerd. Hij leefde in de kamerdebatten en stelde levendig
belang in de personen der vertegenwoordigers. Toen eens een proef werd genomen
op zijn bekend sterk geheugen, bleek het dat hij niet alleen de namen, maar ook de
voornamen van bijna al de 68 leden, waaruit toen de Tweede Kamer was
samengesteld, kon noemen.
Zijn werkzaamheid voor het studentenkorps had veel tijd aan zijn studie onttrokken;
toch promoveerde hij, op stellingen, na den voor juristen gebruikelijken studietijd
van vijf jaren, den 29sten Juni 1857.
Nog eenmaal, van October 1895 tot October 1897, zou hij, als Curator, in een
nauwe betrekking komen tot de Utrechtsche hoogeschool, die hij verliet met een
gevoel van piëteit, dat hem gedurende zijn geheele leven in bijzondere mate bijbleef.
Na zijn promotie vestigde Gleichman zich te 's-Gravenhage. Van 26 Nov. 1857 tot
10 Oct. 1860 was hij als advocaat bij den Hoogen Raad ingeschreven. Waarschijnlijk
is hij in dien tijd een enkele maal als toegevoegd raadsman in een strafzaak
opgetreden, maar eigen praktijk van eenige beteekenis heeft hij niet gehad en
misschien
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ook niet gezocht. Meer dan juridische trokken staatkundige zaken hem aan.
In 1860 schreef hij ongeteekende politieke hoofdartikelen in de ‘Rotterdamsche
Courant’, een blad, dat, op grond van de samenstelling van het college van
commissarissen, geacht werd een minder beslist vrijzinnige richting te hebben als
de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’. Dat aan Gleichman evenwel volkomen vrijheid
werd gelaten om zijn eigen richting te volgen, moet worden opgemaakt uit
verschillende artikelen die vermoed kunnen worden van zijne hand te zijn. Die
artikelen waren in een zuiver liberalen, maar onafhankelijken geest geschreven.
Blijkbaar ergerde de schrijver zich somtijds aan de oppositie, die sommige vrijzinnige
leden in de Tweede Kamer tegen ieder kabinet na den val van Thorbecke voerden.
In Februari 1860 werd Gleichman als commies bij het departement van Finantiën
aangesteld, op voordracht van Van Hall, met wien hij in betrekking was gekomen
door zijn huwelijk in 1859 met Mej. Johanna Justina van Hall, dochter van Van Hall's
overleden broeder Mr. A.M.E. van Hall, bekend door een welsprekend pleidooi voor
de Afgescheidenen, - een uitnemende, hoogstaande vrouw, die hij, ondanks veel met
geestkracht door haar gedragen lichamelijk lijden, bijna 25 jaren mocht behouden.
Uit dat huwelijk werd in 1860 een dochter geboren.
Gleichman ressorteerde onder het Generaal Secretariaat van Finantiën, maar werkte
nagenoeg alleen met den Minister, die hem wel eens als zijn kabinets-secretaris
aanduidde1.

1

Mr. F.A. van Hall als Minister. Mededeelingen en herinneringen van Mr. J.G. Gleichman.
Amsterdam P.N. van Kampen en Zoon 1904. - Het geschrift is een herdruk van artikelen, in
‘de Gids’ van 1896 tot 1903 verschenen.
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Zijn betrekking kostte hem in den aanvang groote inspanning. Iederen avond - zoo
verhaalt hij - ontving hij de stukken die niet door den Secretaris-Generaal, maar door
den Minister zelf onderzocht en afgedaan moesten worden en menige nacht werd
gedeeltelijk doorgebracht met het maken van uittreksels voor een rapport voor den
Minister. Het was intusschen voor hem een uitnemende leerschool.
In zijne ‘Herinneringen’ heeft Gleichman enkele bijzonderheden medegedeeld
omtrent zijne betrekking tot Van Hall, die dezen van zijn goede zijde leeren kennen,
maar tevens hoogst kenmerkend zijn voor Gleichman's eigen karakter.
Bij de aanvaarding van zijne betrekking had de Minister verklaard dat hij hem
geheel vrij zou laten in zijne politieke richting en geenerlei bemoeiïngen in zijn zin
van hem zou eischen. Bovendien kreeg hij verlof hem ronduit te zeggen wat hij van
de staatkundige aangelegenheden dacht, zonder zich te laten weerhouden door vrees
van hem te mishagen.
Toch kwam het een paar malen tot botsingen.
Van Hall wenschte van Gleichman een paar dagbladartikelen ten gunste van zijn
kabinet. Toen hij nadrukkelijk verklaarde van die taak verschoond te willen blijven,
berustte de Minister.
Niet lang daarna dreigde het tot een breuk te komen.
Van Hall had door een beambte van de griffie der Tweede Kamer het concept van
een voorloopig verslag over het ontwerp der spoorwegwet in handen gekregen,
waarin, zooals hem was medegedeeld, Thorbecke eigenhandig wijzigingen die hij
wenschte had aangeteekend. Van Hall verlangde die te kennen en wilde aan
Gleichman opdragen ze na te gaan. Toen deze bezwaar maakte

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

9
gebruik te maken van een stuk, dat alleen voor de commissie van rapporteurs uit de
Tweede Kamer bestemd was, verklaarde Van Hall niet meer met hem te kunnen
werken. Gleichman verliet het gebouw van het ministerie, meenende dat zijn
werkzaamheid aan het departement ten einde was. Na eenige dagen te huis te zijn
gebleven ontving hij een uitnoodiging van den Secretaris-Generaal om op het
departement te komen. Zwijgend overhandigde hij hem een voordracht aan den
Koning, waarbij Van Hall in de meest waardeerende woorden zijne bevordering tot
Referendaris aanbeval.
Onverdeeld aangename herinneringen behield hij van zijn werken onder Betz, als
Minister van Finantiën. De belangrijkste werkzaamheid, die hem werd opgedragen,
was de bewerking van een Bankwet, ter vervanging van het bij Koninklijk besluit
aan de Nederlandsche Bank verleende octrooi, dat op 31 Maart 1864 ten einde liep.
De Minister begon met hem de samenstelling van een memorie op te dragen waarin
hij zelfstandig de beginselen moest ontwikkelen die hij meende dat aan het
wetsontwerp ten grondslag moesten worden gelegd. Het was voor een jongen
ambtenaar, die pas vijf jaren geleden de academie had verlaten, een eervolle, maar
zware taak.
Tegen het ten einde loopen van het octrooi der Nederlandsche Bank werd een
levendige strijd gevoerd over de vraag: vrije circulatiebanken of monopolie van ééne
bij de wet geprivilegieerde circulatiebank?
Onder de liberalen waren er velen die meenden dat vrijzinnige beginselen niet
anders toelieten dan vrijheid ook bij het uitgeven van bankbiljetten, hoogstens beperkt
door enkele voorschriften, en die in centralisatie bij ééne bank conservatief
wantrouwen in de heilzame werking van vrijheid ook op dat gebied of wel gunstbetoon
zagen. Het
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alternatief dat gesteld werd was, zooals terecht meer malen is opgemerkt, anders dan
in 1888 en 1903 toen het luidde: monopolie van een bank, zooals de Nederlandsche,
of een staatsbank? Het bijna onbeperkte vertrouwen in de macht der vrijheid had in
die latere jaren bij velen plaats gemaakt voor een even sterk vertrouwen in de macht
van den staat. De voorstanders van vrije circulatiebanken hadden in de Hoogleeraren
Buys en O. van Rees en in Mr. W.N. Boer krachtige voorvechters. Ook de Kamers
van Koophandel van Rotterdam en Dordrecht sloten zich bij hen aan. Prof. Vissering
was aarzelend, overtuigd, zooals hij verklaarde, dat kennis in het studeervertrek
onvoldoende is, en dat uit de ervaring van de feiten van het dagelijksch leven dat
ons omgeeft, tot beginselen moet worden opgeklommen.
In een uitvoerige nota koos Gleichman, wat de theorie betreft, partij voor het stelsel
van vrije circulatiebanken. In abstracto - zoo schreef hij - is absolute vrijheid te
verkiezen; alleen dan kan het krediet zich vrij en natuurlijk ontwikkelen en kunnen
de circulatiebanken gezegd worden gezond en krachtig te leven; zonder die vrijheid
kan men niet zeggen dat er volkomen handelsvrijheid is. Sterk verzette hij zich tegen
een staatsbank. Staatsbanken, meende hij, zijn in Europa èn voor den staat èn voor
het bankiersbedrijf nadeelig; de staat heeft geen verstand van het bankiersbedrijf; er
kan botsing komen tusschen het staats- en het bankbelang en de staat vermeerdert
het aantal van zijne kwetsbare punten.
Was zijn theoretische moraal: ‘vrije circulatiebanken, onderworpen aan het gemeene
en handelsrecht’, toch durfde hij plotselingen overgang tot het stelsel van vrije
circulatiebanken niet aanraden. Kwam het met 1 April
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1864 in werking, dan verklaarde hij, met een opmerke lijke realistische afwending
van zijn theorie, zelfs een verwarring te vreezen die niet te overzien zou zijn. Er zou
een concurrentie ontstaan, waarbij velen hun papier à tout prix zouden willen plaatsen
en veler welvaart zou vernietigd worden. Wel vertrouwde hij dat ‘op die puinhoopen’
een nieuw krediet zou verrijzen, dat de banken die de proef doorstonden hechter dan
ooit tevoren zouden zijn en een normale toestand bereikt zou worden; maar, vroeg
hij, wanneer zou die bereikt zijn en tot welken prijs?
Zijn praktische slotsom was daarom: een geleidelijke overgang tot de vrijheid;
gedeeltelijke bestendiging van de exceptioneele positie der Nederlandsche Bank. De
Bank, meende hij, had zich die waardig gemaakt. Had ze gezondigd, dan was het
‘par excès de prudence’. Het voorrecht van de Nederlandsche Bank moest evenwel
verleend worden onder voorwaarde dat de oprichting van nieuwe circulatiebanken
niet onmogelijk werd gemaakt.
In bijzonderheden werden in de nota de bepalingen aangegeven die de nieuwe
bankwet zou moeten bevatten. Daartoe behoorde, op grond der bemoeilijking van
de oprichting van andere gelijksoortige banken, de verplichting voor de Nederlandsche
Bank om buiten Amsterdam één of meer bijbanken en overigens agentschappen en
kantoren te vestigen. In geen stad van eenig belang zou ‘een openlijk erkend
correspondent’ gemist mogen worden. Bij het schetsen van de bijzonderheden der
wet vergat hij intusschen zijn ideaal van vrije banken voor de toekomst niet. Met het
oog daarop wenschte hij den band tusschen de Nederlandsche Bank en den staat zoo
los mogelijk te maken. Zelfs invloed van de Regeering op de benoeming van een
deel der Directie achtte hij ongewenscht. Blijkbaar was hij ook daarom afkeerig van
het
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denkbeeld dat de staat deelen zou in de winsten der Bank.
De Minister Betz verzocht den toenmaligen secretaris der Nederlandsche Bank,
Mr. W.C. Mees, om zijn persoonlijk advies over de nota van Gleichman, eer hij zich
met de Directie der Bank officieel in betrekking stelde. De secretaris antwoordde in
een uitvoerige memorie1 In het ideaal van vrije banken, ook door Gleichman
gekoesterd, zag hij een onmatige reactie tegen de vroeger dikwijls te uitgebreide
staatsbemoeiïng. Hij wees er o.a. op dat de consequentie van het beginsel der
voorstanders van vrije banken zijn moest afkeuring van regeeringsbemoeiïngen, ook
met het muntwezen - een consequentie die ook zij niet aandurfden. Maar daaruit
volgde dat dan ook staatsbemoeiïng onmisbaar was. Tusschen bankwezen en
muntwezen bestaat een nauw verband; de mogelijkheid dat door den omloop van
bankbiljetten de goede regeling van het ruilmiddel schade lijdt, was een der krachtigste
argumenten voor staatsbemoeiïng ook met circulatiebanken. Daarin kon geen
bescherming worden gezien, maar politiezorg ten nutte der geheele maatschappij,
als zoodanig met de vrijzinnigste staathuishoudkundige begrippen vereenigbaar. Als
een groot bezwaar tegen onthouding van staatsinmenging in het bankwezen moest
ook worden aangemerkt dat vele geheel vrij werkende biljetten-banken de strekking
hebben om crises, bijna steeds het einde van overspanning in onderscheiden takken
van handel en nijverheid, te doen ontstaan of heftiger te maken.
En wat zou de houding van den staat tegenover de biljetten van vrije banken moeten
zijn wat betreft de

1

De President der Nederlandsche Bank Mr. N.P. van den Berg heeft mij deze memorie, evenals
de nota van Mr. Gleichman welwillend ten gebruike gegeven.
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staatskassen? Hij zou òf geen zoodanig papier in die kassen moeten toelaten, tot
groot ongerief van het publiek, òf zich moeten schikken naar het gebruik en alle
papier, bij het publiek gangbaar, ook in de openbare kassen moeten toelaten met het
gevaar groote schade te lijden. Het donkere tafereel, dat Gleichman geschetst had
van de gevolgen van een plotselingen overgang tot het stelsel van vrije banken moest
ook in de toekomst daarvan afschrikken. Voor vertrouwen in de leerzaamheid van
een geheel volk en van volgende geslachten, na de ondervinding van vroegere rampen,
bestond, naar zijne meening, weinig grond.
De secretaris verklaarde het denkbeeld eener uitkeering aan den staat van een deel
der winst van een bevoorrechte Nederlandsche bank niet zoo verwerpelijk te achten
als Gleichman. Werd haar een monopolie gegeven, dan zou het niet zijn ten behoeve
der aandeelhouders, maar ten algemeenen nutte. Het zou evenwel alleen billijk zijn
als met grond kon verwacht worden, dat de gemiddelde winst der Bank buitengewoon
hoog zou zijn en wanneer niet vooraf zware lasten op haar gelegd werden.
De Minister Betz plaatste zich in zijn wetsontwerp op hetzelfde praktische
standpunt als Gleichman. Hij stelde voor de Nederlandsche bank voor een tijdvak
van 25 jaren opnieuw bevoegd te verklaren, onder de bepalingen, in het ontwerp
genoemd, om als circulatiebank werkzaam te zijn, maar tevens om de mogelijkheid
open te laten bij de wet aan één of meer andere banken een gelijke bevoegdheid te
geven. Hij meende zoo een middenweg te bewandelen tusschen het monopoliestelsel
en het stelsel van vrije banken. Van eenige geneigdheid tot het laatste stelsel was
overigens in de memorie van toelichting weinig te bespeuren. De Minister verklaarde
dat, wat ook in
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abstracto voor het huldigen van absolute vrijheid en het toelaten van onbeperkte
concurrentie mocht te zeggen zijn, vrije uitgifte van bankbiljetten voor ons land in
het algemeen niet was aan te bevelen. Ook hij vreesde daarvan noodlottige gevolgen.
Evenmin als Gleichman wilde de Minister Betz aan de Bank - zooals hem vanwege
de Directie was voorgesteld - de verplichting opleggen om een deel van hare winsten
aan den staat uit te keeren. Hij verklaarde bij zulk eene verplichting bevreesd te zijn
voor afhankelijkheid van de Bank van de Regeering en van de Regeering van de
Bank, terwijl de wetgever bovendien belemmerd zou kunnen worden in het vrij
gebruik maken van de bevoegdheid om het monopolie van de Nederlandsche Bank
op te heffen. Zoo werd aan de voorstanders van vrije banken niet alle hoop voor de
toekomst ontnomen en de Minister kon licht afzien van eenige uitkeering van de
Bank aan den staat, omdat hij niet verwachtte dat hare winsten zoo groot zouden zijn
als later gebleken is.
Indien de memorie van toelichting, zooals waarschijnlijk is, van de hand van
Gleichman was, kon hij haar schrijven zonder zijn eigen overtuiging geweld aan te
doen. Want op het tijdstip waarop ze werd opgesteld was, naar het schijnt, zelfs zijn
aanvankelijke theoretische liefde voor vrije banken door voortgezet onderzoek bekoeld
of geweken.
Het was niet te verwonderen, dat de Directie der Nederlandsche Bank, toen te
's-Gravenhage een agentschap werd gevestigd, den man, die een zoo belangrijk deel
had gehad aan het tot stand komen der nieuwe Bankwet, als vertegenwoordiger
wenschte. Zij benoemde Gleichman in 1867 tot agent. Omstreeks vier jaren heeft hij
die betrekking waargenomen.
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Dat in die jaren de aandacht ook van politieke mannen op hem gevestigd was, bleek
uit de tot tweemalen toe herhaalde poging van Thorbecke om hem met de portefeuille
van Finantiën te belasten; de eerste maal in Mei 1868, toen Thorbecke bezig was een
kabinet samen te stellen, waarin hij zelf geen zitting wenschte te nemen; de tweede
maal in 1870, toen hij begreep, na een mislukte poging van de Ministers Fock en
Brocx om het kabinet, dat in Juni 1868 aan het bewind was gekomen, te
reconstrueeren, zelf als hoofd van een nieuw Ministerie te moeten optreden. De
tweede maal schijnt Thorbecke geen groot vertrouwen gehad te hebben dat Gleichman
aan zijn aandrang zou gehoor geven. Op 25 Nov. 1870 schreef hij hem: ‘Wil geen
weigerend besluit nemen, vóórdat gij mij nog eens zult hebben gehoord. Gij zult
verpligten uwen hoogachtenden, toegenegen dv. vriend T.’
Tot de redenen, die Gleichman bewogen te weigeren behoorde dat hij finantieel
nog niet onafhankelijk genoeg was om zijn betrekking bij de Nederlandsche Bank
voor een onzeker ministerschap op te geven.
Bij K. besluit van 28 Febr. 1871 werd Gleichman tot secretaris der Nederlandsche
Bank benoemd.
Volgens het getuigenis van een der voormalige directeuren toonde hij zich in die
betrekking een administrateur zooals weinige, een model van orde en keurigheid.
Zijn kracht lag meer daarin dan in het nemen van initiatief. Tegenover zijn
ondergeschikten was hij streng, maar hoogst rechtvaardig en toen hij heenging bewees
hun diep leedwezen de achting die hij genoot. Ook de directeuren, ofschoon zij
somtijds het hoekige, dat aan zijn karakter niet vreemd was, ondervonden, waren
hem zeer genegen en betreurden het in hooge mate, toen hij
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hen, na een samenwerken gedurende bijna zes jaren, verliet.
Gleichman's betrekking van secretaris bij de Nederlandsche Bank nam niet al zijn
tijd in beslag. In 1875 voltooide hij een uitvoerig geschrift: ‘Het leven van Mr. A.
Bogaers (1795-1870), op verlangen zijner dochter uit zijn nagelaten papieren
geschetst’. Die niet in den handel verschenen biographie van den dichter, die met
een zuster van zijn vader gehuwd was geweest, met veel liefde door hem geschreven,
leverde het bewijs zoowel van zijn kennis van de Nederlandsche letterkunde als van
zijn talent van schrijven.
Zijn goede letterkundige smaak bleek ook uit een toespraak over ‘Het misbruiken
van het woord’, waarmee hij, als voorzitter, de algemeene vergadering der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in 1876 opende. Hij waarschuwde daarin tegen
‘het misbruiken van het woord in dien zin, dat men woorden voor daden aanziet; dat
men breedsprakigheid uitgeeft en aanneemt voor energie; dat men gelooft aan de
macht en zich onderwerpt aan den invloed van de phrase’. Naar aanleiding van het
woord parlage, waarmede Thorbecke dertien jaren tevoren eens gewaagd had zekere
parlementaire debatten te bestempelen, merkte hij op dat hem het Bijblad sinds dien
tijd wel ‘lijviger, maar niet pittiger’ geworden scheen. ‘Al delibereerend’, meende
hij, ‘zijn we nog wel niet verloren gegaan, maar zijn we er toch ook niet krachtiger
op geworden’.
In zijn toespraak kwamen wenken voor die hij later als voorzitter van de Tweede
Kamer in een meer eerbiedigen, maar somtijds ook ironischen vorm, zou herhalen.
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In het jaar 1877 begon een nieuwe periode in Gleichman's leven.
In September van dat jaar ontstond een ministerieele krisis tengevolge van het
opnemen in het adres van antwoord op de troonrede van een zinsnede waarbij
verklaard werd dat ‘algemeene en diepgevoelde teleurstelling werd gewekt door het
gemis aan overeenstemming tusschen regeering en volksvertegenwoordiging’ ten
opzichte van eene verbetering der wet op het lager onderwijs.
Het Ministerie Heemskerk vroeg zijn ontslag en aan Kappeyne, die reeds vroeger
als leider van de liberalen in de Tweede Kamer was erkend en aanvoerder was in
den strijd die tot de krisis leidde, werd de vorming van een nieuw kabinet opgedragen.
Gleichman werd met de portefeuille van Finantiën belast.
Toen hij als Minister optrad waren de Nederlandsche finantiën op een keerpunt
gekomen. De uitgaven in Indië waren door een ruimere voorziening in de behoefte
der kolonie en door den Atjeh-oorlog zoo gestegen dat op bijdragen aan de
Nederlandsche schatkist niet meer kon gerekend worden. Ofschoon in Nederland
zelf de opbrengst der middelen stijgende was, was het te voorzien dat ze door
klimming der uitgaven voor reorganisatie van verschillende takken van dienst en
door krachtige voortzetting van groote openbare werken overtroffen zou worden.
Weinige maanden na zijn optreden achtte hij zich verplicht een leening van ten
hoogste 44 millioen - later, bij nota van wijziging, verminderd tot 43 millioen - tegen
een rente van 4 pct. voor te stellen. Hij kon evenwel gerust verklaren daarin niets
verontrustends te zien met het oog op batige sloten van vorige dienstjaren, den aanleg
van groote werken en de voorafgegane amortisatie van schuld op groote schaal.
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Hij deed zich terstond als een uiterst voorzichtig financier kennen. Had zijn
voorganger gemeend het uitgeven van schatkistbiljetten te mogen voorstellen, hij
gaf aan het scheppen van gevestigde schuld de voorkeur. Al zag hij in een matig
bedrag van vlottende schuld geen bezwaar, hij was niet blind voor de gevaren.
Bovendien maakte de vorm van schatkistbiljetten volgens de wet van 4 April 1870
- schatkistpromessen werden pas in 1881 ingevoerd - ze weinig geschikt om voor
geldbelegging genomen te worden.
Het wetsontwerp werd aanvankelijk in de Tweede Kamer niet gunstig ontvangen.
Het viel velen moeilijk zich te schikken in het denkbeeld dat Nederland, na pas
geamortiseerd te hebben; zijn gevestigde schuld wederom zoo moeten vergrooten;
zij pleitten voor uitstel. Dan zou tevens een meer omvattend leeningsplan kunnen
worden ontworpen voor alle buitengewone uitgaven en een stelsel van belastingen
kunnen worden ingevoerd, waardoor alle gewone uitgaven der staathuishouding
zouden gedekt worden. Over het hoofd van den Minister heen werden schoten gericht
tegen een vroegere Regeering, die den Atjeh-krijg had ondernomen en een
‘oorlogsleening’ noodzakelijk had gemaakt.
De memorie van antwoord van den Minister, wiens stijl, evenals in de memorie
van toelichting, op menige plaats was te herkennen, was zeer beslist. Hij zag in
sommige stellingen van het voorloopig verslag der Tweede Kamer een finantieel
beleid aanbevolen, waaraan hij geen deel wenschte te hebben. Het uitgeven van
vlottende schuld beschouwde hij in de toenmalige omstandigheden als een ‘leven
bij den dag’. Omtrent het beleenen van schatkistbiljetten bij de Nederlandsche Bank
gaf de pas afgetreden secretaris een wenk, die later meermalen uit
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het oog is verloren. Hare krachten en middelen, schreef hij, heeft zij in de eerste
plaats voor handel en nijverheid te reserveeren. Er waren in het laatste tiental jaren
oogenblikken geweest, waarin een aanvrage om een paar millioen op schatkistbiljetten,
gesteld dat de Bank daaraan had kunnen voldoen, de bestaande spanning op
bedenkelijke wijze zou hebben vermeerderd. Op den wensch naar een omvattend
leeningsplan gaf hij het van parlementaire menschenkennis getuigende antwoord
dat, als de Regeering zulk een plan had geopperd, vermoedelijk bijna op ieder punt
op de volstrekte onzekerheid harer raming zou zijn gewezen en zij zich zou
blootgesteld hebben aan onmogelijk te beantwoorden vragen. Opmerkelijk in het
licht der latere geschiedenis, was hetgeen omtrent den Atjeh-oorlog werd verzekerd.
Had de Regeering in de memorie van toelichting reeds verklaard: de oorlog nadert
zijn einde, de in Atjeh opereerende troepenmacht wordt verminderd; ook bij haar
antwoord rekende ze op een bevrediging van Atjeh in den loop van het jaar.
Het wetsontwerp, waarin voor het eerst een geregelde aflossing was opgenomen,
werd in de beide Kamers der Staten-Generaal aangenomen. In de Tweede Kamer
was een amendement om het bedrag der leening tot 33 millioen te verminderen
verworpen, nadat de Minister de aanneming had ontraden in termen die moeilijk
anders dan als het stellen van de portefeuille-quaestie konden opgevat worden.
De leening slaagde volkomen; ze werd, zonder aan een consortium van bankiers
te zijn overgedragen, ongeveer driemaal volteekend.
Tegelijk met het leeningvoorstel diende Gleichman een wetsontwerp in tot heffing
van een recht van successie en overgang bij overlijden in de rechte lijn. Eenzelfde
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voordracht was reeds door zijn voorganger, den Minister van der Heim gedaan, toen
vastgeknoopt aan een voorgedragen wijziging der registratiebelasting. Gleichman
maakte dat verband los en grondde zijn voorstel op de uitgaven voor rente en aflossing
der leening, gevoegd bij de buitendien reeds klimmende behoeften der schatkist.
Het voorstel ontmoette bij velen heftige bestrijding. Behalve een principieel
bezwaar dat de staat zich als belastingheffer zou mengen in hetgeen ouders aan hunne
kinderen nalaten, waarbij door sommigen zelfs beweerd werd dat er, bij den innigen
band tusschen ouders en kinderen, eigenlijk van geen overgang van goederen kan
gesproken worden, was het een grief dat ook het grondbezit, dat reeds door
grondbelasting en andere heffingen getroffen werd, in de successiebelasting zou
worden opgenomen. Bovendien werd den Minister het ontbreken van mededeelingen
omtrent zijn verdere belastingplannen verweten.
Het antwoord op dat verwijt was niet vrij van ironie. ‘Hoe bescheiden in
waardeering van eigen krachten hij zij’, zoo luidde het, ‘kan geen Minister, die het
bestuur der Nederlandsche finantiën in dit tijdsgewricht aanvaardt, zich verbloemen,
dat hervorming van het samenstel onzer belastingen in zijn geheel de veelomvattende
taak is, waaraan hij zich wijden moet. Wanneer echter de ondergeteekende zich
herinnert, hoe gemakkelijk het viel gehate belastingen te doen verdwijnen, maar
tevens hoezeer de overredingskracht van zijn voorgangers tekort schoot, wanneer
het er op aankwam nieuwe heffingen in te voeren of den druk te verleggen, schijnt
hem nog iets meer dan enkel bescheidenheid te verbieden om door het doen van
ontijdige openingen verwachtingen te prikkelen, waarvan de bevrediging een vrij
wat langeren termijn
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van rustige voorbereiding vordert, dan tot nog toe aan de tegenwoordige Regeering
te beurt viel’. Hij bepaalde zich tot de toezegging van een voorstel omtrent heffing
eener belasting van de goederen in de doode hand, spoedig gevolgd door de
aankondiging van een wetsontwerp tot belasten van het zoogenaamde kapitaal in
portefeuille.
Het wetsontwerp omtrent de successiebelasting in de rechte lijn werd in de Tweede
Kamer met een groote meerderheid, in de Eerste met een kleine, aangenomen.
Door Gleichman's voorganger was een wetsontwerp ingediend tot herziening van
de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen, dat niet door hem was
ingetrokken. Uit de handhaving daarvan, terwijl andere belastingvoorstellen van zijn
voorganger waren teruggenomen, was in het voorloopig verslag der Tweede Kamer
afgeleid dat de Minister omtrent dit gewichtig onderwerp nog geen eigen overtuiging
had - de tegenovergestelde conclusie lag meer voor de hand - en dat hij de Kamer
wilde polsen. Het antwoord van Gleichman was karakteristiek. ‘De Kamer te polsen,
in dien zin, dat de gedragslijn tegenover het ontwerp zou afhankelijk gesteld worden
van den kant, waarnaar op de belangrijkste punten de meerderheid scheen over te
hellen, lag niet en zal nimmer liggen in de bedoeling van den ondergeteekende.
Hoeveel waarde hij ook hechte aan het gevoelen der Kamer, zelfstandig wenscht hij
zich een oordeel te vormen en aan de Vertegenwoordiging te onderwerpen’.
Zooals te wachten was bracht, evenals bij iedere directe of indirecte bespreking
van de grondbelasting, de vraag of ze als ‘een gewone belasting’ moet beschouwd
worden, dan wel of ze, geruimen tijd onveranderd gebleven, als een grondrente werkt,
de gemoederen in beweging.
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Het wetsontwerp gaf er ditmaal bijzondere aanleiding toe. De Minister had er een
bepaling in opgenomen, zóó geformuleerd, dat, na afloop van de herziening der
belastbare opbrengst, èn peraequatie van de bestaande grondbelasting zou plaats
hebben èn de mogelijkheid van verhooging werd geopend. De Minister, zonder diep
in het theoretische van de kwestie in te gaan, verschanste zich in de stelling dat de
leer, volgens welke vroegere ongelijkheid in de grondbelasting reeds langs
natuurlijken weg was geperaequeerd, zoodat een daarbij gevoegde peraequatie bij
de wet, een onteigening of een geschenk zou zijn, welke waarheid er ook in liggen
mocht, in de Nederlandsche wetgeving niet werd gehuldigd en hij won zijn pleit.
De verdediging van de bijzonderheden van het wetsontwerp was voor Gleichman
een zware taak. De Kamer had een aantal bekwame leden in haar midden, door eigen
ervaring met de technische kwesties uitnemend vertrouwd, wat met hem het geval
niet was. Bij sommige daarvan zal hij het gemis gevoeld hebben, dat de Grondwet
toen nog niet aan de Ministers toestond zich bij de behandeling van voorstellen in
de Staten-Generaal door commissarissen te doen bijstaan. Toch kweet hij zich met
bekwaamheid van zijn taak, waarvoor hij zich met grooten ijver had voorbereid en
die hem, meer dan eenig ander werk gedurende zijn ministerschap, inspanning heeft
gekost.
Aan zijn toezegging van voorstellen omtrent een belasting van goederen in de
doode hand en eene van het kapitaal in portefeuille voldeed hij, in Februari 1879,
gelijktijdig.
Bij de toelichting van het eerste wetsontwerp herinnerde hij dat de moeilijkheid
van het onderwerp en de overtuiging dat de opbrengst eener belasting van de goederen
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in de doode hand niet groot zou kunnen zijn, de opvolgende Regeeringen van het
doen van een voordracht hadden teruggehouden. Nu evenwel het successie- en
overgangsrecht tot de rechte lijn was uitgebreid en een effectenbelasting werd
voorgesteld, mocht een voorstel niet langer uitblijven.
Aannemende dat de goederen, door physieke personen bezeten, dooreengenomen
om de 30 jaren vererven en dat vaste goederen gemiddeld om de 25 jaren onder de
levenden overgaan, stelde de Minister voor, als aequivalent van het successie- en
overgangsrecht, van verschillende lasten, op onroerend goed drukkende en van de
te heffen effectenbelasting, een jaarlijksche belasting van 40 cents voor vaste
goederen, van 25 cents voor roerende per 100 gulden van het kapitaal. De opbrengst
werd geschat op 6 ton.
Het bleek dat een heffing van goederen in de doode hand wederom een van die
belastingen is, waarvan, zoolang ze niet worden voorgesteld, groote verwachtingen
worden gekoesterd, maar die, in een wetsontwerp geformuleerd, terstond blijken
ongedachte bezwaren en teleurstellende fiscale vruchten op te leveren.
De Minister had zijne raming van een opbrengst van 6 ton wijselijk gebonden aan
de voorwaarde, dat geen verdere vrijstellingen dan de voorgestelde zouden verleend
worden. Blijkens het verslag van het afdeelingsonderzoek waren evenwel de wenschen
naar uitbreiding van die vrijstellingen zoo talrijk en zoo dringend, dat, indien het
wetsontwerp in openbare behandeling was gekomen, de geschatte 6 ton aanmerkelijk
zouden zijn geslonken. Maar zoo ver kwam het niet; zelfs voor het beantwoorden
van het Kamerverslag was de duur van zijn ministerieel leven te kort.
Wat de belasting van het kapitaal in portefeuille be-
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treft - nadat acht jaren tevoren de poging van den Minister Blussé om een algemeene
inkomstenbelasting in te voeren o.a. door de opname in het voorstel van de inkomsten
uit den grond had schipbreuk geleden, was het niet onnatuurlijk dat Gleichman zich
tot een effectenbelasting wilde bepalen. Wel was in 1851 een soortgelijke voorstel
van den Minister Van Bosse, zelfs onder het krachtige kabinet van Thorbecke mislukt,
maar nú kon niet, zooals toen, worden aangevoerd dat de finantieele toestand geen
versterking van middelen noodig maakte. Ook ditmaal kon hij zijn voorstel niet met
een tot afschaffing of vermindering van eenige andere belasting gepaard doen gaan.
Reeds bij de aanbieding van de begrooting voor 1879 had hij verklaard zich bewust
te zijn dat het voor de Regeering een niet benijdenswaardige taak was alleen op
vermeerdering van inkomsten bedacht te moeten zijn, maar hij achtte zich verplicht,
na de aanneming van de nieuwe wet op het lager onderwijs en met het oog op de
aanhangige kanalenwet, de voorziening in deficitten niet op de toekomst te schuiven.
Ook dit wetsontwerp kwam niet in openbare discussie. De kritiek, bij het
afdeelingsonderzoek en buiten de Kamer uitgeoefend, hadden den Minister tot
aanmerkelijke wijzigingen in zijn voorstel genoopt. Een nieuw afdeelingsonderzoek
was noodig. Toen de commissie van rapporteurs daartoe het voorstel deed, was reeds
een ministerieele krisis uitgebroken.
Op 20 Mei 1879 was de hoofdbepaling van het ontwerp der kanalenwet van den
Minister van Waterstaat, Tak van Poortvliet, verworpen. Reeds den volgenden dag
diende hij zijn ontslag in. Toen hij weigerde gehoor te geven aan den aandrang van
den Ministerraad, welks
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advies door den Koning was gevraagd, om op zijn verzoek terug te komen, verzocht
ook het hoofd van het Kabinet, de Minister Kappeyne van de Coppello, ontslagen te
worden, omdat, naar zijn oordeel, de stemming over de kanalenwet het bewijs had
geleverd dat de zekerheid ontbrak om voor groote maatregelen, die door de Regeering
mochten worden voorgesteld, de noodige overeenstemming met de
Vertegenwoordiging te verkrijgen. De overige Ministers verklaarden met de zienswijze
van hunne beide ambtgenooten niet in te stemmen, maar wenschten eveneens van
hunne portefeuilles ontheven te worden, voor het geval het hoofd van het Kabinet
bij zijn besluit volhardde.
De Koning weigerde het ontslag van de Ministers Kappeyne en Tak en beschouwde
daarmede het voorwaardelijk verzoek van de overige Ministers vervallen.
De Minister Kappeyne verklaarde zich daarop schriftelijk aan den Koning bereid
zijn verzoek om ontslag terug te nemen, indien hij zich voor gemachtigd mocht
houden om bij de opening van de nieuwe zitting der Tweede Kamer een ontwerp tot
herziening der Grondwet in te dienen, hoofdzakelijk op het punt van de samenstelling
en de wijze van aftreden van de Tweede Kamer, de verkiesbaarheid voor de Eerste
Kamer en het hoofdstuk omtrent de Defensie. Hij wenschte daarbij vooraf verzekerd
te zijn van den steun des Konings, voor het geval het voorstel tot
Grondswetsherziening bij de Tweede Kamer op tegenstand mocht stuiten.
Het schrijven van den Minister Kappeyne werd wederom door den Koning aan
den Ministerraad gezonden. De meerderheid van den Raad verklaarde zich homogeen
met den Minister Kappeyne; alleen Gleichman en de Minister van Koloniën, Van
Rees, gaven in afzonderlijke nota's een afwijkend antwoord.
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Gleichman verklaarde dat hij in de stemming over de kanalenwet, noch voor den
Minister van Binnenlandsche Zaken, noch van de overige Ministers, een aanleiding
had kunnen zien om ontslag te vragen, maar dat hij de regeerkracht van het Kabinet
ondermijnd beschouwde door de houding, die de Minister van Binnenlandsche Zaken
tegenover die stemming had aangenomen. Een herziening der Grondwet achtte hij
niet ongewenscht en, onder zekere voorwaarden, zelfs in het belang van het land,
maar alleen door een krachtige Regeering te ondernemen. Hij adviseerde den Koning
derhalve het verzoek om ontslag van den Minister van Binnenlandsche Zaken en de
overige Ministers in te willigen.
De Koning weigerde het plan van Grondwetsherziening onder de toenmalige
omstandigheden goed te keuren. Omtrent den wensch dat de Kroon vooraf hare
medewerking tot een ontbinding der Tweede Kamer, voor het geval eener verwerping,
zou toezeggen, antwoordde de Koning dat hij zich de gelegenheid niet wilde benemen
om de redenen der verwerping in overweging te nemen.
De houding van Gleichman in de krisis van 1879, door sommigen gelaakt als een
oorzaak dat de herziening der Grondwet geruimen tijd werd vertraagd en ten slotte
onder een niet liberale Regeering tot stand kwam, door anderen als een daad van
groote zelfstandigheid geprezen, was zeer verklaarbaar. Zijn afwijken van het advies
van zijn ambtgenooten kon geen afval worden genoemd. Al wist hij dat, althans zeker
bij sommigen van hen, reeds bij het optreden van het Kabinet, plannen van
Grondwetsherziening bestonden, al had hij zelf verklaard overtuigd te zijn dat de
tijd daarvoor naderde, hij kon verzekeren dat ze vóór het einde van Juni 1879 in geen
enkelen Ministerraad was ter sprake gekomen. De Minister
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van Koloniën, Van Rees, verklaarde dat hem noch vóór, noch bij zijn optreden met
een enkel woord van Grondwetsherziening was gerept. Ze kon derhalve nog niet als
een rijp plan van het geheele Kabinet worden beschouwd. Maar al was het anders
geweest, hij bleef vrij te beweren dat het Kabinet na het voorgevallene niet krachtig
genoeg meer was om een zoo gewichtig werk als herziening der Grondwet te
ondernemen, - een onderneming bovendien, die voor de meeste leden der
Staten-Generaal een verrassing zou zijn geweest. Daarbij mocht, vooral onder de
bestaande omstandigheden, van den Koning niet gevergd worden, voor het geval dat
geen overeenstemming met de Tweede Kamer werd verkregen, reeds vooraf zijne
medewerking tot hare ontbinding toe te zeggen.
Ruim een jaar na zijn aftreden als Minister was Gleichman ambteloos geweest, toen
hij, in Augustus 1880, te Amsterdam als lid van de Tweede Kamer werd gekozen.
Het kenmerkende van zijne verkiezing was dat Kappeyne zijn tegencandidaat was.
Toen hij als afgevaardigde in de Kamer terugkwam, ondervond hij spoedig hoezeer
de liberale partij verdeeld was, minder door principieele dan door persoonlijke
verschillen, - verschillen, die wel reeds vóór en onder het Kabinet-Kappeyne
bestonden, maar, door de krisis van 1879 verscherpt, zich na het aftreden van dat
Ministerie duidelijk naar buiten openbaarden.
Ze vertoonden zich, toen in het begin van 1881, na het overlijden van Mr. Dullert,
de Heer Mirandolle, een aanhanger van Kappeyne, met een kleine meerderheid
tegenover Gleichman tot voorzitter der Kamer werd gekozen, maar meer nog bij de
uiteenloopende houding der liberalen ten aanzien van sommige, ook niet-politieke
vraagstukken.
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Een fractie van de liberalen achtte zich verplicht tegenover de ministeries, die na den
val van het Kabinet-Kappeyne optraden, aanhoudend als oppositie op te treden. Het
bleek o.a. uit de bejegening die de Minister Vissering ondervond en bij de behandeling
van een handelstractaat met Frankrijk, dat, met hare medewerking, tot tweemalen
toe werd verworpen, met het gevolg dat opnieuw een ministerieele krisis ontstond.
Gleichman was van zulk eene oppositie afkeerig. Hij had de neiging een
gouvernementeel man te zijn. Hij was te zeer overtuigd van de moeilijkheid om
Kabinetten te vormen in een klein land als het onze, waar de staatkundige partijen
in getalsterkte veelal tegen elkaar opwegen en de keus van personen, bereid en
geschikt om als ministers op te treden, niet ruim is, om niet voorzichtig te zijn bij
het uitlokken van krisissen.
Aan politieke intriges is hij steeds vreemd gebleven. Meende hij tegenover een
Ministerie of een Minister oppositie te moeten voeren, dan was nooit het ôte toi de
là afin que je m'y mette zijn motief.
Hij zelf ondervond de moeilijkheid bij het vormen van een Kabinet in 1883.
In Februari van dat jaar nam het Kabinet-Van Lynden zijn ontslag, naar aanleiding
van een weigering der Tweede Kamer om het ontwerp eener herziening van de
kieswet te behandelen. Aan den Heer Van Rees werd de vorming van een ministerie
opgedragen. Hij scheen te zullen slagen, maar moest ten slotte zijn taak opgeven.
Daarna werd Gleichman met de samenstelling van een Ministerie belast. Hij was
aanvankelijk geneigd, na de mislukte poging van Van Rees, terstond voor de opdracht
te bedanken, maar besloot een tweede poging te doen. Hij vreesde dat, terwijl de
liberalen nog in de beide Kamers der Staten-
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Generaal een meerderheid hadden, de erkenning dat zij niet in staat waren een kabinet
te vormen, als een abdicatie van de partij zou beschouwd worden en dat de
verkiezingen voor de Tweede Kamer, die in Juni aanstaande waren, onder zeer
ongunstige omstandigheden zouden worden tegemoet gegaan. Hij stelde zich als
programma voor de benoeming van een staatscommissie tot voorbereiding van
Grondwetsherziening en intusschen regeling van de Nederlandsche en Indische
finantiën. Aan de ontevredenheid van velen in de Hoofdstad over de beslissing
omtrent een kanaal naar de Waal - een kwestie, die direct en indirect in en na 1879
een groote rol in de politiek heeft gespeeld - wilde hij tegemoet komen door een
nieuw onderzoek naar de mogelijkheid om het aangenomen Merwedekanaal, van
Utrecht af, in de richting van Tiel te leiden.
Ook hij moest zijn mandaat neerleggen toen het hem bleek dat hij, bij gebrek aan
steun van alle fracties der liberale partij in de Kamer, geen ministerie kon vormen
met kans op eenige duurzaamheid.
Onder het Kabinet-Heemskerk, dat in April 1883 optrad, bleef hij getrouw aan zijn
gedragslijn om ook Kabinetten, die niet geheel van zijne richting waren, te steunen,
maar bleek tevens de grens van zijn gouvernementeele gezindheid. Toen hij zich niet
vereenigen kon met de belastingplannen van den Minister Grobbee, diende hij met
den oud-Minister van Finantiën Van Delden en drie andere leden een voorstel in,
om voor het jaar 1884 een Rijksinkomstenbelasting te heffen van inkomsten boven
ƒ 800, tot een bedrag van 1 1/2 percent voor inkomsten uit vermogen, van 3/4 percent
voor die uit andere bronnen. Hij zag daarin, anders dan in de Regeeringsvoor-
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stellen, een stap in de goede richting en een voorbereiding voor een deugdelijke,
blijvende belastinghervorming. Het ontwerp kwam niet in openbare behandeling,
maar was voor de Regeering een prikkel om, met wijziging van hare vroegere plannen,
van hare zijde een soortgelijk voorstel in te dienen. Aan dat ontwerp eener
‘klassenbelasting’, dat op het verzet van een fractie der liberalen, vereenigd met de
leden der rechterzijde, schipbreuk leed, gaf hij zijn stem.
Het standpunt, door Gleichman ingenomen ten aanzien van twee groote vraagstukken,
die bij de Grondwetsherziening in 1886 tot veel strijd aanleiding gaven: het kiesrecht
en het onderwijs, verdient bijzondere vermelding.
Reeds in een toespraak, in 1884 te Amsterdam door hem gehouden, had hij zich
tegen ‘algemeen stemrecht, hetzij met, hetzij zonder inbegrip van bedeelden’
verklaard. Hij had daarbij evenwel vooropgezet dat hij ‘de vrees voor verschrikkelijke
gruwelen, die velen bevangt, zoodra ze van algemeen stemrecht hooren reppen’ niet
deelde. Hij verwachtte van de invoering daarvan geen onderst boven keeren van de
maatschappij. In het algemeen wordt zijns inziens een veel te beslissende invloed
op den gang van zaken toegekend aan de vraag, hoe het kiesrecht is geregeld. Hij
beriep zich daarbij op de geschiedenis. De Fransche Conventie - ‘de vergadering
naar het hart der radicalen’ - dankte haar mandaat aan getrapte verkiezingen; de
heerschappij van den derden Napoleon berustte op het algemeen stemrecht. Beperkt
stemrecht gaf in Pruisen een vrijzinnige Kamer; het algemeen stemrecht verschafte
een Duitschen Rijksdag, welks meerderheid zeker niet aan een overmaat van liberale
aspiratiën mank gaat. In Frankrijk leefde men met het algemeen
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stemrecht tal van jaren onder het stelsel van censuur en vervolging; in Nederland,
met een beperkt kiesrecht, genieten wij onbeperkte vrijheid van spreken en schrijven1.
Ook bij de behandeling der Grondwetsherziening verklaarde hij voor Nederland geen
heil te zien in algemeen stemrecht. Lettende op hetgeen elders wordt waargenomen,
meende hij dat het tegenovergestelde van tevredenheid, stabiliteit, vrijheid en orde,
ook in de finantiën, de vrucht is. In landen met algemeen stemrecht zijn de indirecte
belastingen oneindig veel hooger dan hier en wordt protectionisme niet gekeerd. Een
van de grootste rampen die Europa drukken zag hij in het ‘overdreven militarisme,
voorzoover het zich oplost in onmatig kostbare legers’, waartegen door de
voorstanders van algemeen stemrecht terecht wordt opgekomen. Maar waar, vroeg
hij, doet zich die ramp meer gevoelen dan in Frankrijk en Duitschland?
Toch achtte hij het niet raadzaam het algemeen stemrecht bij de Grondwet uit te
sluiten; de vele jaren waarvoor hij hoopte dat de herziene Grondwet bestemd zou
zijn, zouden gewijzigde toestanden kunnen meebrengen. Hij meende dat men zich
zelfs niet behoefde te schamen rekening te houden met complicaties, die het algemeen
stemrecht als een veiligheidsklep zouden kunnen doen beschouwen. ‘Wij moeten’,
zoo sprak hij, ‘niet zoeken naar een meer of min rekbare, een meer of min kneedbare
formule, die niet anders kan zijn dan een barrière van twijfelachtig gehalte, maar het
volk zoeken te overtuigen dat zij, die, bij den tegenwoordigen toestand der
maatschappij, het algemeen stemrecht willen, dwalen’.

1

Opmerkingen over den maatschappelijken en politieken toestand in het begin van 1884.
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Het kan bevreemden, dat Gleichman, bij die inzichten, stemde tegen een amendement
dat de strekking had om de regeling van het kiesrecht voor de Tweede Kamer geheel
aan de gewone wet over te laten. Zelf heeft hij de verklaring gegeven.
De Regeering had oorspronkelijk voorgesteld om het in gebruik hebben van een
woning van een zekere huurwaarde, door de wet voor iedere gemeente te bepalen,
als grondslag van het kiesrecht te stellen. De Tweede Kamer had in haar adres van
antwoord op de troonrede, waarmede de buitengewone zitting der Staten-Generaal
in Juli 1886 was geopend, hare overtuiging uitgesproken, dat aan den gewonen
wetgever een groote mate van vrijheid bij de regeling van het kiesrecht moest worden
toegekend. Er dreigde een conflict tusschen de Regeering en de Tweede Kamer te
ontstaan. De Regeering voorkwam het door zich bereid te verklaren een nieuw
voorstel in den geest van het adres van antwoord te ontwerpen. Het adres werd na
die verklaring aangenomen.
Gleichman achtte zichzelf en de Kamer door dat compromis in zekere mate
gebonden en verklaarde, mede uit naam van een groot aantal leden der linkerzijde,
ofschoon het betreurende dat niet meerdere vrijheid aan den gewonen wetgever
gelaten werd, voor het door de Regeering voorgestelde Grondwetsartikel te zullen
stemmen.
Bij de behandeling van het additioneele artikel der Grondwet, waarbij een
voorloopig kiesreglement werd vastgesteld, trachtte hij te vergeefs het kiesrecht
terstond verder uit te breiden dan door de Regeering werd voorgesteld.
Ook de vraag wat de Grondwet ten aanzien van het onderwijs moet bevatten, lokte
een langdurigen strijd uit.
De Regeering had een wijziging van art. 194 der Grond-
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wet - thans art. 192 - voorgesteld, die verworpen werd. Later diende Dr. Schaepman
een wetsontwerp in tot verandering van het artikel, waarbij o.a. bepaald werd dat de
kosten van het lager onderwijs aan kinderen van bedeelden en onvermogenden om
schoolgeld te betalen, naar een bij de wet te bepalen maatstaf, uit de openbare kassen
zouden worden vergoed. Nadat dit voorschrift bij amendement uit het wetsontwerp
was gelicht, hield het voorstel in dat niet, overeenkomstig het bestaande artikel, het
openbaar onderwijs, maar het onderwijs een voorwerp van de aanhoudende zorg der
Regeering zou zijn en dat de bepaling der Grondwet dat overal in het Rijk van
overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs wordt gegeven, vervallen zou.
Gleichman stemde met zes andere leden van de liberale partij voor het voorstel.
Het werd door de Tweede Kamer aangenomen, maar door de Eerste verworpen.
Bij de motiveering van zijn stem verklaarde hij, wat hemzelf betreft, nog, zooals
vroeger, door het bestaande art. 194 bevredigd te zijn en onder de werking van dat
artikel zich nooit bewust te zijn geweest onrechtvaardig te zijn voor anderen. Maar
het uitzicht op een beëindiging van den strijd over de beteekenis der bepaling lokte
hem aan. In het bestaande artikel zag hij geen bolwerk tegen de eischen van de
voorstanders der bijzondere christelijke school. Als de rechterzijde meerderheid was,
zou het haar, meende hij, niet beletten, ook met dit artikel te trachten haar wenschen
bevredigd te zien. Hij achtte het niet onmogelijk dat een Regeering zou optreden,
die de openbare school zou bedreigen, maar wel dat ze, met hare medestanders, in
dien strijd zou zegevieren. ‘Mocht ik mij daarin vergissen’, zoo sprak hij, ‘mocht
het blijken, dat een Regeering, vijandig aan de volksschool,
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in plaats van tegenstand in het land te vinden, op de meerderheid van het land zou
kunnen rekenen, welnu, dan zou ik moeten erkennen, dat alles wat ik vroeger en later
gesproken heb over het nationale karakter van de volksschool berustte op een
vergissing’. Bevreesd was hij daarvoor evenwel niet.
Binnen een jaar nadat hij zoo sprak, trad inderdaad een Kabinet van de rechterzijde
op en twee en een half jaar na zijn uitspraak was de wet tot stand gekomen, waarbij
aan het bijzonder lager onderwijs subsidiën werden toegekend.
Gleichman stemde met 16 leden der linkerzijde voor het wetsontwerp, nadat de
voorwaarde, waaraan hij de toezegging van zijn stem had gebonden - versterking
van waarborgen voor de openbare school - vervuld was. Hij hoopte dat op de basis
van het wetsontwerp, een regeling zou kunnen worden gegrond, waardoor aan den
schoolstrijd, zooals hij tot dien tijd werd gevoerd, een einde zou worden gemaakt.
De voorliefde van Gleichman voor de openbare neutrale school boven de
confessioneele sproot niet voort uit gemis aan belangstelling in godsdienstige
volksopvoeding. Reeds vroeger had hij verklaard het te betreuren dat door velen ‘uit
opvoeding en huisgezin een element wordt geweerd, dat niet kan gemist worden’.
Van de geringschatting of minachting van godsdienst gaf hij mede de schuld aan ‘de
militante, de bij dogma's zwerende kerk, met hare, anderen en ook elkaar,
verketterende leden; - de Kerk, met hare pogingen om zich ook in de politiek te laten
gelden; - de Kerk, maar al te dikwijls toonbeeld van onverdraagzaamheid en van alle
dingen aan de liefde de geringste plaats inruimend’. Maar hij waarschuwde er tegen
om, ‘uit weerzin tegen enkele godsdienstvormen
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den godsdienst zelf prijs te geven’. Hij meende dat de geschiedenis leerde ‘dat met
toenemend ongeloof vermeerderende lichtzinnigheid gepaard gaat; dat, waar de
eischen van het verstand zijn gevierd ten koste van het hart, in zenuwleven wordt
gezocht wat in gemoedsleven ontbreekt’1.
In denzelfden geest sprak hij in een rede, die hij als Eerevoorzitter in de vergadering
van den Protestantenbond van 1889 hield.
Aan de eene zijde zag hij een prediking van kerkelijke dogma's, hetzij als
Ultramontaansche leerstellingen, hetzij als Protestantsch-orthodoxe, door niemand
minder dan Groen van Prinsterer, toen hij ze aantrof in de geschiedenis van vroegere
tijden, gekenschetst als ‘een koude rechtzinnigheid die, na het levensbeginsel verloren
te hebben, in elken tittel of jota der vormen steun zocht’. Aan de andere zijde vond
hij onverschilligheid jegens godsdienst en Christendom, mede voortspruitende uit
het dwaalbegrip dat godsdienst en verlichting onvereenigbaar zijn en dat Christendom
en kerkelijke dogmatiek één zijn. Hij achtte het moeilijk uit te maken van welken
van die twee kanten het grootste gevaar dreigt voor de beginselen van den
Protestantenbond en voor de toekomst van ons volk. In ‘den godsdienst van het hart
en het geweten, door Christus beleden’, zag hij ‘juist het middel om de duisternis te
bestrijden en om den mensch te verheffen; - het middel ook om de maatschappij te
hervormen’.
‘Schrijft morgen aan den dag’, zoo sprak hij, ‘de leer van Christus in uwe
wetboeken - baten zal het u niet, en de menschen zult gij daarmee niet veranderen.
Gebieden laat zich de praktijk van die leer niet.

1

Opmerkingen over den maatschappelijken en politieken toestand in het begin van 1884.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

36
‘Denkt u daarentegen een volk, waar die leer is doorgedrongen tot de harten, waar
zij wordt beleden en toegepast door de massaas - een krachtig volk zal het zijn,
krachtig in den vrede en krachtig in den strijd.
‘Voor de oplossing van hetgeen tegenwoordig de sociale quaestie heet, zoeken
wij bij reglementen en wetten gebrekkige hulpmiddelen en expedienten. Zou eene
oplossing die dien naam mag dragen niet eerder verwacht mogen worden van den
godsdienst zooals wij dien opvatten? Bezielt hij de menigte - straks breekt de tijd
aan waarin de menschen, ondanks verschil in denkwijze, zich broeders gevoelen en
waarin aan zelfzucht en liefdeloosheid het zwijgen wordt opgelegd’.
Gleichman was van geboorte Remonstrant en bleef zeer aan zijn Kerkgenootschap
gehecht. Herhaaldelijk was hij lid van de ‘Commissie tot de zaken der
Remonstrantsche Broederschap’ en tweemalen voorzitter. Hoezeer hij ook in dien
kring hooggeschat werd, bleek hieruit, dat hij de eerste leek was, die tot ‘Vast lid
van de Algemeene Vergadering’ werd benoemd.
In 1891 begon een nieuwe, de laatste periode van Gleichman's staatkundig leven.
Bij de verkiezingen van dat jaar verkreeg de liberale partij opnieuw de meerderheid
in de Tweede Kamer; Gleichman werd tot voorzitter gekozen.
Met zijn voorzitterschap der Tweede Kamer bereikte hij, zooals terecht is gezegd,
het hoogtepunt van zijn politieke loopbaan, de plaats waar zijn aanleg het meest tot
zijn recht kwam. De redevoeringen, die hij als lid van de Kamer hield waren altijd
keurig van vorm en vonden steeds een aandachtig gehoor. Aan zijne adviezen gaf
zijn persoonlijkheid en de omstandigheid dat hij menigmaal
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geacht kon worden het gevoelen van een groep van leden weer te geven, gewicht.
Toch is het niet te ontkennen dat zijn redevoeringen somtijds door die van anderen
werden overtroffen; maar als voorzitter muntte hij in ieder opzicht uit.
Zijne werkzaamheid in die betrekking leent zich uit haar aard niet tot een uitvoerige
beschrijving, maar slechts tot een korte karakteristiek.
Het voorzitterschap van een parlement, ook van een Kamer als de Nederlandsche,
waarin tot hiertoe tooneelen zooals elders voorvallen, vreemd zijn en waaraan een
buitenlandsch schrijver over Reglementen van orde den grand prix de vertu, indien
hij werd uitgeloofd, wilde toekennen, legt een moeielijker taak op en brengt een
grootere verantwoordelijkheid met zich, dan menigeen, die als hoorder op de tribune
een vergadering bijwoont, vermoedt. Niet alleen vereischt de leiding der debatten
veel tact, maar door zijn voorstellen omtrent de regeling der werkzaamheden kan
een voorzitter een grooten invloed uitoefenen. Hij kan de ministers hun taak in de
Kamer vergemakkelijken of verzwaren. Er zijn oogenblikken, dat van het tijdstip,
waarop hij een vergadering voortzet of verdaagt en stemmingen laat plaats hebben,
het lot van een minister of zelfs van een ministerie kan afhangen.
Gleichman bezat de eigenschappen, die in een voorzitter gewenscht zijn, in
bijzondere mate. Zijn persoonlijkheid imponeerde. Hij had een zekere hoogheid die
ontzag inboezemde. Ze werkte niet afstootend, omdat men spoedig ontdekte dat ze
niet voortkwam uit onmatig zelfgevoel, maar uit een aangeboren stroefheid, ook in
zijn uitwendige houding en bewegingen zichtbaar, die ware welwillendheid niet
uitsloot.
Bij de leiding der beraadslagingen, waarbij het dikwijls
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moeielijk is te bepalen wat al of niet binnen de orde der discussie ligt, wist hij zijn
gezag beurtelings door een ernstig of door een kort, somtijds geestig woord te doen
gelden, gelijk hij in het algemeen, hetgeen hij als voorzitter te zeggen had, in
kernachtige zinnen uitdrukte. Zoo interrumpeerde hij een spreker, die bij de
behandeling van de artikelen van een wetsontwerp blijkbaar trachtte algemeene
beschouwingen over het ontwerp te geven, met de opmerking: ‘De geachte
afgevaardigde vermeldt met groote bekwaamheid, om in de orde te blijven, telkens
art. 2 en de regeling van art. 2, maar het komt mij toch voor, dat hij van tijd tot tijd
in de algemeene beraadslaging terugtreedt’. Na een protest van den spreker hernam
de voorzitter: ‘Ik herhaal dat ik het overleg en den tact bewonder, waarmede de
geachte afgevaardigde van tijd tot tijd art. 2 noemt, ten einde daardoor in de orde te
blijven, maar mijn indruk van de rede van den geachten afgevaardigde was nu en
dan, dat hij thans een rede houdt, die hij bij de algemeene beraadslaging niet heeft
kunnen uitspreken’. Soms gebruikte hij een rede van een lid als aanleiding om de
geheele Kamer een vermaning tot kortheid te geven. Zoo werd aan een spreker over
de begrooting van het departement van justitie opgemerkt: ‘Wij hebben ongetwijfeld
met groote belangstelling de beschouwingen over den achterstand bij de rechterlijke
colleges gehoord, maar ik geloof dat het bij den stand onzer werkzaamheden en den
omvang, dien de beschouwingen aannemen, niet onbescheiden is te herinneren aan
een ander college - en wel het onze - hetwelk, indien niet eenige kortheid door de
geachte sprekers wordt inachtgenomen, groot gevaar loopt óók overkropt te worden
met werkzaamheden en meer dan dat’. Zooveel hij kon waakte hij voor den goeden
toon in de Kamer. In een
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discussie tusschen twee leden met grove wederzijdsche persoonlijke aanvallen
tusschen beide komende, verklaarde hij eens: ‘Ik zal zoolang en voorzoover mijne
krachten reiken, trachten het debat hoog te houden, althans niet verder te doen dalen’.
Somtijds was het aan den toon waarop hij aan een spreker het woord gaf of,
gedurende een rede, aan de beweging van zijn hamer te zien dat zijn geduld op een
zware proef werd gesteld, maar meestal bewaarde hij zijn kalmte. Menigmaal ook
werd in stilte, in vriendschappelijken vorm, aan een lid een wenk gegeven en getracht
door overreding te werken.
Bij de behandeling van de bijzonderheden, ook van zeer ingewikkelde
wetsontwerpen, bleek hij zich met het samenstel uitnemend vertrouwd te hebben
gemaakt en met een vluggen blik beoordeelde hij of amendementen, die werden
voorgesteld of waarover hij geraadpleegd werd, in het kader van een ontwerp pasten
of niet.
Het was natuurlijk dat zijn aanzien als voorzitter steeds klom en dat hij, na het
eerste jaar van zijn presidentschap, telkens met een overgroote meerderheid of bijna
met algemeene stemmen werd herkozen.
Toen hij op 15 Mei 1901 zijn ambt voorgoed neerlegde, kon de waarnemende
voorzitter, Mr. Veegens, naar waarheid getuigen: ‘Wij weten dat zijn handelingen
werden bestuurd door streng plichtbesef en door warme vaderlandsliefde. Zijn
grondige kennis van de uiteenloopende onderwerpen onzer debatten; zijn nauwlettende
waakzaamheid voor de waardigheid der Kamer, voor den goeden toon in haar midden
en voor geregelde afdoening van de aan haar beslissing onderworpen zaken; zijn
volkomen onpartijdigheid en bijzondere welwillendheid jegens ieder onzer: deze
zijne voortreffelijke eigenschappen worden
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door ons allen zonder onderscheid van staatkundige richting ten zeerste gewaardeerd’.
Ook van de Koningin Regentes en de Koningin ontving hij, als Voorzitter der
Tweede Kamer bij verschillende gelegenheden geraadpleegd, bewijzen van
vertrouwen, die hij hoog waardeerde.
Toen de Koningin de Regeering aanvaardde werd Gleichman tot Minister van
Staat benoemd; bij het einde van zijn voorzitterschap der Tweede Kamer werd hij
bevorderd tot Ridder Groot-Kruis in de orde van den Nederlandschen Leeuw.
Gleichman had, nadat hij zich bij de verkiezingen in 1901 niet meer voor het
lidmaatschap van de Tweede Kamer beschikbaar stelde, zich nog eenige jaren van
rust voorgesteld. Hij maakte het plan om een deel van den eerstvolgenden winter in
het Zuiden door te brengen en zich vooral aan historische studie te wijden. Reeds in
1858 had hij in een voordracht over de Eerste nationale Vergadering bijzondere
belangstelling in het laatste tijdvak onzer Republiek getoond; hij had jarenlang
geschriften uit dien tijd verzameld en aanteekeningen gemaakt; hij hoopte die nu tot
een geheel te kunnen verwerken.
Die wenschen werden niet vervuld. Zijn huiselijk geluk werd vernietigd door het
overlijden van zijn tweede echtgenoote Adriana Wilhelmina Petronella Cort van der
Linden, met wie hij in 1893 was gehuwd. Na een snel verloopen ziekte werd de
schijnbaar krachtige vrouw, die ook in zijn politieke werkzaamheid met hem had
medegeleefd en hem met haar opgewekt karakter had gesteund, hem ontnomen. Twee
maanden later werd hij zelf, in Baarn vertoevende, door een zware ziekte aangetast.
Zijn leven werd behouden, maar zijn gezondheid bleek onher-
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stelbaar geknakt. Toen hij in September in de Eerste Kamer, waarheen de Provinciale
Staten van Friesland hem hadden afgevaardigd, verscheen, maakte hij den indruk
dat zijn vroegere kracht was gebroken. Hij kon zijn geschrift over Van Hall,
samengesteld uit de aanteekeningen en bescheiden, hem door dien staatsman bij zijn
testament toevertrouwd, nog voltooien, maar voelde dat zijn krachten gestadig
afnamen. Na de ontbinding der Eerste Kamer in 1904 verzocht hij voor een herkiezing
niet in aanmerking te komen.
Een ongeval dat hem in zijn huis overkwam en gedurende eenige weken bedlegerig
maakte, verhaastte waarschijnlijk de ontwikkeling der ziekte die zich sinds geruimen
tijd had geopenbaard.
Den 30sten April 1906 overleed hij.
Hij had verlangd dat aan zijn graf niet zou worden gesproken. Het kostte meer
dan een van de velen die aan zijn graf stonden moeite dien wensch te eerbiedigen.
Hadden zij kunnen spreken, dan zouden zij getuigd hebben, niet alleen van hetgeen
hij als staatsman voor het land, maar ook als vriend voor velen was geweest.
R.P. MEES, RAZ.
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Lijst der geschriften VAN MR. J.G. GLEICHMAN.
1856.

Plan der Maskerade welke op den 17den
Junij 1856 door de leden van het
Utrechtsche Studentencorps zal gehouden
worden. Utrecht, Post Uiterweer en Co.

1858.

De Eerste Nationale Vergadering,
Representeerende het Volk van
Nederland. - Maandschrift ‘De
Tijdstroom’.

1862.

Inleiding tot een werk: Rotterdam
geschetst in zijn voornaamste gebouwen.

1875.

Het leven van Mr. Bogaers (1795-1870)
op verlangen zijner dochter uit zijne
nagelaten papieren geschetst. (Niet in den
handel).

1876.

Toespraak tot opening van de 91ste
algemeene vergadering der Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen.

1884.

Opmerkingen over den maatschappelijken
en politieken toestand van Nederland in
het begin van 1884. Toespraak in de
vereeniging ‘De Unie’ te Amsterdam. Amsterdam D.B. Centen.

1885.

Mr. W.C. Mees in ‘Eigen Haard’.

1889.

Toespraak op den Nederlandsche
Protestantendag te Deventer.

1891.

Opmerkingen over den politieken
toestand van het oogenblik. Rede in de
Kiesvereeniging ‘Amstels Burgerij’ te
Amsterdam. Amsterdam, D.B. Centen.

1896-1903.

Mr. F.A. van Hall als Minister.
Mededeelingen en Herinneringen.
Artikelen in ‘de Gids’. - Afzonderlijk
uitgegeven bij P.N. van Kampen en Zoon,
1904.
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Levensbericht van H. Dyserinck.
(geb. te Haarlem 11 Maart 1838; overl. te De Steeg 27 Sept. 1906).
Staat van dienst.
5 Sept. 1851

Benoemd tot Adelborst 2e kl. aan de Kon.
Mil. Academie te Breda.

1 Sept. 1854

Benoemd tot Adelborst 1e klasse.
Aan boord Z.M. fregat Doggersbank twee
reizen gemaakt naar de Middellandsche
Zee, op de eerste waarvan zich tevens a/b
bevond Z.K.H. de Prins van Oranje.
Eene reis van 3 Aug. 1856-17 Oct. 1856
naar de Oostzee a/b Z.M. Stoomkorvet
Prinses Amalia.

19 Dec. 1856

Naar Oost-Indië vertrokken a/b van dezen
bodem.

1 Jan. 1857

Bevorderd tot Luitenant t/z 2e klasse.

15 Juni 1857

Geplaatst a/b Z.M. Stoomschip Phoenix.
Met dezen bodem verschillende
kruistochten gemaakt in de Molukken,
op eene waarvan werd deelgenomen aan
eene expeditie op Nieuw-Guinea van 2
April tot 7 Mei 1858, en daarna
deelgenomen aan de krijgsverrichtingen
tegen Boni.
Gedurende het verblijf aldaar tweemaal
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belast met de opname van het
Zuid-Westel. deel der Golf van Boni.
1 Febr. 1860

Geplaatst a/b Z.M. Stoomschip Medusa.

20 Mei 1860

Geplaatst a/b Z.M. Wachtschip te Batavia
en gedetacheerd als Sous-Chef van het
Hydrografisch Bureau bij het
Departement van Marine, tevens
Secretaris der Commissie tot verbetering
der Indische Zeekaarten.

4 Jan. 1862

Teruggekeerd naar Nederland met het
barkschip Theodora Machtilda.

24 Mei 1862

Nonactief.

21 Nov. 1862

Geplaatst a/b Z.M. Wachtschip te
Willemsoord en benoemd tot Officier van
Politie bij het Kon. Instituut voor de
Marine.

1 Nov. 1863

Geplaatst a/b Z.M. korvet Prins Maurits
en eene reis gemaakt naar de
Middellandsche Zee.

6 Oct. 1864

Geplaatst als Officier van Politie bij het
Kon. Instituut voor de Marine.

1 Sept. 1865

Belast met het onderwijs in de artillerie,
versterkingskunst, landmeten en
hydrografisch teekenen.

1 Oct. 1866

Bevorderd tot Luitenant t/z 1e klasse.

1 Sept. 1869

Ontheven van zijne betrekking van
Officier-Instructeur en geplaatst a/b Z.M.
fregat Admiraal van Wassenaar. Met
dezen bodem eene reis gemaakt naar de
Middellandsche Zee en tegenwoordig
geweest bij de opening van het kanaal
van Suez.

1 April 1870

Nonactief.

2 Jan. 1871

Geplaatst a/b Z.M. Stoomschip Citadel
van Antwerpen als 1e Officier.

17 Mrt. 1871

Vertrokken naar de kust van Guinea.
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31 Aug. 1871

Nonactief.

7 Aug. 1872

Geplaatst als 1e Officier a/b Z.M.
Stoomschip Citadel van Antwerpen.

17 Oct. 1872

Vertrokken naar Oost-Indië.

24 Febr. 1873

Benoemd tot Commandant Z.M.
Stoomschip Sumatra. A/b van dezen
bodem deel genomen aan de
krijgsverrichtingen tegen het rijk van
Atjeh en eene zending volbracht naar de
verschillende kuststaatjes van dat rijk ter
uitreiking eener proclamatie der Ned.-Ind.
Regeering. Verder een kruistocht gemaakt
door den Indischen archipel.

25 April 1874

Geplaatst in de rol Z.M. Wachtschip te
Batavia en gedetacheerd aan het
Departement van Marine aldaar, eerst als
Chef van het Bureau Materieel en daarna
als Chef der Gouvernements-Marine.

1 Juli 1876

Bevorderd tot Kapitein Luitenant t/z.

25 April 1879

Benoemd tot Commandant Z.M.
Stoomschip van Galen, deel uitmakende
eener oefeningsdivisie, en naar Nederland
teruggekeerd.

15 Sept. 1879

Nonactief.

11 Oct. 1879

Benoemd tot Commandant Z.M.
Stoomschip Marnix. Met dezen bodem
eene reis gemaakt naar Liberia en
West-Indië.

16 Juli 1880

Nonactief.

1 Mrt. 1881

Commandant Z.M. Ramschip Stier.

31 Oct. 1881

Nonactief.

13 Febr. 1880

Bevorderd tot Kapitein t/z.

2 Sept. 1883

Benoemd tot Commandant Z.M.
Stoomschip Leeuwarden.

22 Oct. 1883

Met dezen bodem naar Oost-Indië
vertrokken; bij aankomst aldaar:
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5 Febr. 1884

Benoemd tot Commandant Z.M.
Stoomschip Atjeh.

2 Mrt. 1884

Met dezen bodem naar Nederland
teruggekeerd.

30 Sept. 1884

Nonactief.

1 Mei 1886

Benoemd tot Onderdirecteur der Marine
te Willemsoord.

21 April 1888

Benoemd tot Minister van Marine.

1 Mei 1890

Bevorderd tot Schout bij Nacht.

31 Mrt. 1891

Op verzoek eervol ontslag verleend als
Minister van Marine.

1 April 1891

Op verzoek op pensioen gesteld.

Ontvangen tevredenheidsbetuigingen.
3 Jan. 1862

Van den Commandant der Zeemacht in
Oost-Indië voor den betoonden ijver en
de goede diensten bewezen als assistent
van den Chef van het Hygrografisch
Bureau aan het Departement van Marine.

6 Mei 1867

In antwoord op het door hem gedaan
verzoek om in September 1868 als
Officier-Instructeur vervangen te worden,
de mededeeling ontvangen van den
Minister van Marine, dat deze het
gewenscht acht hem wegens zijn
uitmuntend onderwijs, grondige kennis,
bijzondere ijver en tact in het belang van
het onderwijs tot September 1869 in zijne
betrekking te handhaven.

24 Juli 1869

Van den Minister van Marine voor zijne
als Officier-Instructeur bewezen diensten.

27 Nov. 1873

Van den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch Indië, voor de wijze waarop
hij zich gekweten had van de hem
opgedragen
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commissie voor het verspreiden der
Proclamatiën aan de Kuststaatjes van
Atjeh.
19 April 1879

Van den Commandant der Zeemacht te
Batavia bij het einde zijner detacheering
aan het Departement van Marine aldaar,
voor de vele en goede diensten in die
betrekking verricht.

Ontvangen Koninklijke onderscheidingen.
Juni 1868

Benoemd tot Ridder in de Orde van de
Eikenkroon.

16 Oct. 1879

Benoemd tot Ridder in de Orde van den
Nederlandschen Leeuw.
Eervol vermeld voor zijne diensten bij de
Bonische Expeditie.
Het Eereteeken voor de Bonische
Expeditie en dat voor de
Krijgsverrichtingen tegen het rijk van
Atjeh.
De Atjeh-medaille.

Uit den hier medegedeelden staat van dienst blijkt de veelzijdige ontwikkeling
van Dyserinck, evenzoo als zijne groote arbeidskracht en werklust, waardoor hij
geschikt was voor het vervullen van zoozeer uiteenloopende betrekkingen. Dat hij
deze met groote nauwgezetheid en ijver heeft waargenomen blijkt daaruit evenzoo.
Bovendien bracht zijne belangstelling in allerlei zaken van belang, hem er toe lid
te worden van een groot aantal vereenigingen, gedurende korter of langer tijd, zoowel
wetenschappelijke als militaire, zooals:
de Natuurkundige Vereeniging te Batavia,
de Vereeniging t. beoefening v.d. Krijgswetenschap,
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Het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde van N.-Indië,
de Zuiderzee-Vereeniging,
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
de Marine-Vereeniging te Nieuwediep,
de Vereeniging ‘die Haghe’,
de Vereeniging ‘Gelre’.
Door het bestuur van sommige vereenigingen werd hij uitgenoodigd om als spreker
op te treden, ten einde zijne denkbeelden, vooral omtrent de verdediging van ons
land en omtrent onze Zeemacht, in uitgebreiden kring kenbaar te maken.
Zoo hield hij in October 1881 eene lezing in de Ver. t. beoefening v.d.
Krijgswetenschap betreffende de Stelling Helder, waaromtrent het volgende wordt
medegedeeld:
Na begonnen te zijn met de mededeeling, dat de bevestiging der Stelling gaandeweg
was tot stand gekomen, en dat eerst in 1780 tot duurzame bevestiging werd besloten,
schetste hij de achtereenvolgens gebouwde batterijen en werken, welke echter zeer
onvoldoende waren en waarbij de fout begaan werd te veel op de Zeemacht te steunen.
Niettegenstaande aan deze in de laatste jaren buitengewone zorgen waren besteed,
werd het vertrouwen in haar teleurgesteld door den noodlottigen zeeslag bij
Kamperduin op 11 October 1797.
Wel werd voortgegaan met verbeteringen aan de stelling aan te brengen, maar in
Augustus 1799 werd door de landing der Engelschen bij Calandsoog bewezen, dat
zij onhoudbaar was, als zijnde veel te zwak, zonder reduits en geheel onbeschermd
tegen een vijand, die op de kust was geland.
Eerst hierna werden de vestingwerken belangrijk uit-
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gebreid en verbeterd en na de inlijving van ons land bij Frankrijk werden deze op
order van Napoleon verder aangevuld, zoodat bij het nederhalen der Fransche vlag
op 4 Mei 1814 de werken Erfprins, Kijkduin, Dirks Admiraal en het Nieuwe Werk
276 vuurmonden telden.
De geheele stelling bleef echter in eenen nog onvoltooiden toestand en eerst in
1874 door den Minister Weitzel en in 1879 door den Minister den Beer Poortugaal
werden afdoende beslissingen genomen voor Helders bevestiging, welke door Spreker
werden aangegeven.
Vervolgens gaf Spreker een overzicht van het ontstaan en aanleggen van de
voortreffelijke haven tusschen 1780 en 1785 en van de Marinewerf met hare dokken,
waarvan het eerste ingewijd werd in Juli 1820, en werd daarbij gewezen op de
onmisbaarheid der Stelling Helder, zoowel ter verdediging van de haven, die voor
elke vijandelijke zeevarende natie een uitgezocht punt is om zich meester van te
maken, als wel omdat zij de toegangen beheerscht naar de Zuiderzee en Amsterdam,
waarvoor hij de verschillende redenen nader aantoont.
Bij de bespreking van een aanval op de Stelling verklaart Spreker, dat bij eene
landing de hoofdtaak door de Landmacht en niet door de Zeemacht moet worden
vervuld; daar deze laatste voornamelijk moet dienen binnengaats en onze kleine vloot
weinig zal kunnen uitrichten tegen de vloot, die het landingsleger zal vergezellen.
Door de verbeteringen aan de landzijde der Stelling aangebracht, acht hij eene
landing intusschen minder te vreezen.
Vervolgens wordt door Spreker aangetoond, dat bij een aanval door het Schelpengat
de toestand ook verbeterd is door de versterkingen van Kaap Hoofd en Erfprins en
de ontworpen torpedo-versperringen, voor welke hij meer
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oefeningen ter plaatse noodig acht om spoediger gereed te kunnen zijn en grondmijnen
boven drijvende electrotorpedo's aanbeveelt.
Hij wijst verder op de groote waarde der ingevoerde ernstschietoefeningen voor
de kustartillerie, zoomede op de gunstige bepaling, dat de bediening der kustbatterijen
aan hetzelfde regiment vestingartillerie blijft opgedragen.
Bij een aanval door het Westgat toont Spreker de moeilijkheid aan om dit gat te
bevaren, wanneer de tonnen zijn opgenomen, daar de landmerken slecht zijn. Ook
hierbij wijst hij op het aandeel dat de Zeemacht door eenige pantserschepen met
zwaar geschut aan de verdediging moet hebben, reden waarom hij de uitbreiding der
pantservloot dringend noodzakelijk acht.
Is de vijand eenmaal doorgedrongen tot de Helsdeur, dan zullen Kaap Hoofd en
Oostbatterij krachtig medewerken en zullen versperringen veel dienst kunnen doen
even als de torpedo's.
Bij het verder doordringen van den vijand zullen onze zoo veel kleinere schepen
in de haven moeten terugtrekken en komen de Mortier- en Stierhoofdbatterijen
zoomede het fort op de Harssens tot hun recht om hem afbreuk te doen, wordende
door Spreker daarbij gewezen op de noodzakelijkheid van eene torpedo-versperring
in de haven om hem het binnenloopen te beletten.
Ten slotte wijst Spreker op het feit dat de vijand, zelfs wanneer hij ook meester is
van de haven, zulks nog niet is van de geheele stelling, zoolang Kijkduin, Oostbatterij
en Erfprins nog in ons bezit zijn, zoomede op de mogelijkheid dat hij te veel uitgeput
zal zijn om ook deze te vermeesteren en eindigt hij met te verklaren dat het
ondenkbaar is dat de aanval door de vloot niet vergezeld zal gaan van een optreden
aan de landzijde.
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Op 14 December 1885 hield Dyserinck eene lezing in de Vereeniging Burgerplicht
te Amsterdam, omtrent welke het volgende wordt medegedeeld. Zijn onderwerp
betrof de roeping onzer Zeemacht, welke uit eene drieledige taak bestond: 1e het
vertoon van de vlag, 2e de handhaving van het gezag in en de verdediging van de
koloniën en 3e de verdediging te water van het Vaderland.
Spreker stelt daarbij allereerst de vraag of onze marine beantwoordt aan de eischen
welke men, voor de uitgaven, zoowel door Nederland als door Ned.-Indië gedaan,
mag stellen, daarbij er op wijzende waardoor deze uit gaven in de laatste 20 jaren 2
1/2 maal zijn vergroot ten gevolge der geheel veranderde soort van schepen. Het 1e
doel ‘vlagvertoon’ acht Spreker noodzakelijk, zoolang de natie er prijs op stelt dat
hare vlag geëerbiedigd en in herinnering blijve, terwijl het tevens dienstbaar is voor
de handhaving van ons gezag in Curaçao en in Suriname en ter verdediging van deze
bezittingen tegen buitenlandsche vijanden in samenwerking met de landmacht en
het beschikbaar zijn van torpedo's. Voor het tweede doel is in Ned.-Indië aanwezig
het Auxiliair Eskader en de Indische militaire marine, terwijl de aldaar evenzoo
aanwezige Gouvernements-marine geheel ten dienste en ter beschikking van het
Binnenlandsch bestuur is. De marine en het leger dienen om verzet tegen het wettig
gezag te voorkomen en treden metterdaad op wanneer zulks plaats heeft. Daartoe
zijn op de meeste buitenposten oorlogschepen gestationneerd, welke door veelvuldig
kruisen kunnen nagaan hoe de toestand overal is. Hij wijst er hierbij echter op dat
naarmate de telegraaf in Indië uitgebreid wordt, ook het aantal schepen der Ind.
Militaire marine zal kunnen verminderd worden. Door eene door hem aangegeven
formatie wordt de Zee-
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macht in staat gesteld een krachtig aandeel in de verdediging te hebben, daar zij zoo
ingericht moet zijn, dat zij evenals in vroeger eeuwen den scepter in den Archipel
moet kunnen blijven voeren. Spreker waarschuwt nog ernstig tegen eene
wederoprichting der vroegere zoogenaamde Koloniale Marine en oordeelt dat de
Fabriek van Stoomwezen te Soerabaya moet worden overgebracht naar het
Marine-Etablissement aldaar, en dat het Etablissement op Onrust moet worden
opgeheven. Ten derde behandelt Spreker het laatstgenoemde doel, waarvan het
hoofddoel is krachtige medewerking om de reduitstelling Amsterdam voor
bombardement te beveiligen. Voor het zoover komt moet beproefd worden den vijand
tegen te houden bij de rivierovergangen of belet worden dat hij de zeegaten
binnendringt, komende het bij beide vooral aan op het winnen van tijd.
Spreker acht de geleidelijke vervanging en uitbreiding van het materieel, vooral
ook door vermeerdering van het aantal torpedobooten, dringend noodzakelijk en
eindigt met te verklaren, dat hij overtuigd is dat de Nederlandsche natie ook met
onvolmaakte middelen krachtigen tegenstand zal bieden.
Betreffende eene lezing door Dyserinck gehouden op 26 Febr. 1886 in de
Marine-Vereeniging te Willemsoord over de stelling Amsterdam volgen hieronder
ook nog eenige mededeelingen.
Spreker gaat hierbij uit van de veronderstelling dat het een eerste plicht van het
vaderland zal zijn, de hoofdstad van het rijk tot het uiterste te verdedigen en wijst
daarbij op de groote belangrijkheid der stelling als zijnde het middelpunt van het in
beginsel aangenomen principe van een geconcentreerd verdedigingsstelsel.
Als bouwstof voor zijne rede had voornamelijk gediend
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het bekende werk van Beekman ‘Ons Polderland’ en verder eenige officieël bekend
gemaakte gegevens.
In een kort overzicht schetste Spreker het verband van het Centrale
verdedigingspunt met de overige vestingwerken en gaf daarbij aan eenige punten
waarover nog verschil van meening bestond, als zijne meening te kennen gevende
dat ook nog eene mortierbatterij te IJmuiden en een sperfort aan den Moerdijk
noodzakelijk waren.
Zelf voorstander zijnde van een geconcentreerd verdedigingsstelsel, wees Spreker
op de nadeelen van een ontwerp, waarin de Noord-Hollandsche waterlinie werd
voorgesteld en alle middelen, om den vijand op zijn weg naar de hoofdstad Amsterdam
tegen te houden en te vertragen, waren prijsgegeven.
Spreker herinnerde aan eenige geschiedkundige feiten betreffende Amsterdam in
de jaren 1672, 1787, 1799 en 1810 en deelde daarbij eenige minder algemeen bekende
bijzonderheden mede omtrent de gewapende tusschenkomst en de tweedracht tusschen
de Prinsgezinden en de Patriotten.
Spreker had door studie van het onderwerp de vaste overtuiging gekregen, dat bij
het in acht nemen van de noodige voorbereidingsmaatregelen, ook bij toepassing
van het nieuwe verdedigingsstelsel van Amsterdam, de stelling in alle deelen
behoorlijk geïnundeerd zou kunnen worden.
Hij wees er voorts nog op dat door het niet doorgaan van de verbetering van den
waterweg Amsterdam - Rotterdam, langs de Haarlemmermeer-ringvaart, Leimuiden
en Gouda, het binnendoorvaren der monitors van het Zuiden naar het Noorderfrontier
voorloopig althans niet kon plaats hebben.
In het kort werd door Spreker een overzicht gegeven van de opvolgende plannen
der verschillende Ministers
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van Oorlog en Marine, en beschouwingen over de proviandeering van Amsterdam,
en verder de noodzakelijkheid aangetoond om een ruim gebruik te maken van
uitleggers en van het vermeerderen van het aantal torpedobooten.
Als zijne meening gaf Spreker te kennen, dat hij een fort op Pampus dringend
noodzakelijk achtte, even als de in aanbouw zijnde werken aan den vuurtoren en
Diemerdam en de gereedzijnde vesting Muiden. Evenzoo wenschte Spreker nog
werken van den 2en of 3en rang tusschen den vuurtoren van Durgerdam en het in
aanbouw zijnde fort bij Edam.
Ten slotte verklaarde Spreker dat hoe sterk, ja onneembaar de stelling Amsterdam
ook mocht zijn, de voorziening van het N.O. punt nog verdere uitbreiding vereischte.
Behalve bovengenoemde lezingen heeft Dyserinck ook nog op verschillende
plaatsen in Afdeelingen der Maatschappij ‘tot Nut van het Algemeen’ lezingen
gehouden.
Van zijne hand verschenen:
1.

Verslag van het bezoek
der
Wereldtentoonstelling te
Parijs, in opdracht van
den Minister van Marine
(1867).

2.

In de Handelingen der
Vereeniging ter
beoefening van de
Krijgswetenschap:
a. Eenige beschouwingen
naar aanleiding van de
somwijlen geuite
meening: ‘De uitvinding
van het zware en
getrokken geschut, de
pantserschepen en de
torpedo's en
versperringen is een ramp
voor kleine staten’, enz.
(1868-1869).
b. De stelling van Den
Helder (1881-1882).

3.

In Militaire Gids (1886):
De roeping van Z.M.
Zeemacht en een blik op
haren tegenwoordigen
toestand.

4.

In Verslagen der
Vereeniging tot
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behandeling van op de
Zeemacht betrekking
hebbende Onderwerpen,
VI (1885-1886):
De stelling Amsterdam.
5.

In Levensberichten van
de Maatschappij der
Nederlandsche
Letterkunde, 1893-1894:
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Levensbericht van
Jacobus Johannes Backer
Dirks.
6.

In Eigen Haard (1896):
Jacob Swart.

7.

In Oranje-Nummer van
het Marineblad (31
Augustus 1898):
a. Nassau-Stamboom.
b. Reis van Z.K.H.
Willem, Prins van Oranje
met Z.M. fregat
‘Doggersbank’.

8.

In Nederlandsch-Indië
onder het Regentschap
van Koningin Emma
(1898):
Marine.

9.

In Het Vaderland van
Juli-Augustus 1900:
Verslag der
Geschiedkundige
tentoonstelling o.h.
Nederlandsche Zeewezen
te 's-Gravenhage.

10.

In verschillende Indische
Couranten van
1873-1878:
Een dertigtal artikelen,
meest van actueelen aard
o.a. over Atjeh,
Nieuw-Guinea,
Marine-aangelegenheden.

11.

In verschillende
Nederlandsche Couranten
van 1879-1906:
Een 180 artikelen, meest
levensberichten van
overleden Zeeofficieren,
opstellen over
Marine-aangelegenheden,
Aanteekeningen over de
geschiedenis van Ned.
Indië en bijdragen over
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onderwerpen van
actueelen aard
betreffende onze Oost,
enz.
Gedurende zijne eervolle loopbaan maakte Dyserinck zich een groot aantal vrienden,
dien hij tot zijn overlijden steeds trouw is gebleven en die wederkeerig zijne
vriendschap steeds op hoogen prijs bleven stellen.
Steeds kenmerkte hij zich door grooten eenvoud, eene zeer ernstige levensopvatting
en een zeer groot plichtsgevoel.
Bij zijne begrafenis werd van een en ander in treffende woorden getuigenis gegeven
o.a. door Z.E. den Minister van Marine en eenige zijner vrienden.
Ve l p , 7 Januari 1907.
W.A. ARRIËNS, Gep. Schout bij Nacht.
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Levensbericht van Anton Cornelis Loffelt.
15 April 1841-24 September 1906.
Wie ooit Loffelt in zijn smaakvol, artistiek ingericht studeervertrek bezocht, herkende
zoo in rangschikking als verdeeling, niet alleen den man van fijnen smaak, maar
vond daarin tevens de openbaring van hetgeen in het gezellige leven den bewoner
het krachtigst aantrok.
De borstbeelden van Goethe, Shakespeare en Schiller boven de kroonlijst der in
Renaissance-stijl gebeeldhouwde boekenkast getuigden van 's mans vereering en
liefde voor het klassieke drietal. Dat Shakespeare in het midden troonde, gaf de
hooge, onbegrensde bewondering van den trouwen aanhanger en tekstverklaarder te
kennen. Want hoezeer Goethe en Schiller voor Loffelt ook orakels op letterkundig
gebied waren - Shakespeare, dien weinigen zoo doorvorscht en doorgrond hebben
als hij, was zijne eerste en trouwste liefde.
Vrouw Bas, Rembrandt's onsterfelijk meesterstuk, door Van den Arend zoo
onnavolgbaar schoon vertolkt, had er eene eereplaats aan den wand. Het was eene
diep gevoelde hulde aan de vaderlandsche kunst, welke in Loffelt zulk een warmen
ijveraar telde. Door zien en nogmaals zien, door naar kunstenaren te luisteren en
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degelijke beschouwingen over kunst te lezen en te herlezen, was Loffelt van lieverlede
een kenner geworden, om wiens uitspraak zijne lezers zich bekommerden.
Schilderijen en aquarellen aan den wand, hoofdzakelijk van nog baardelooze
kunstenaren, openbaarden een gunstigen trek van 's mans karakter: het aanmoedigen
van belovende jeugdige talenten. Als zij slechts hun best deden en er maar wat van
het echte vuur in hen te ontdekken viel, was Loffelt geneigd om hen voort te helpen.
Bevallige bronzen beeldjes op lessenaar en schoorsteenmantel vertelden zoo
duidelijk als 't slechts kon, hoe de gelukkige bezitter die van zijne veelvuldige reizen
had meegebracht, om hier, in het rustige schrijfvertrek, telkens zijn oog te bekoren
en de herinnering aan de heerlijke origineelen te verfrisschen.
Tallooze rijen boeken in de hooge, keurig gebeeldhouwde kasten lichtten, als men
een blik op de titels wierp, den nieuwsgierige onmiddellijk in, dat hier niet alleen
een degelijk vereerder van het Tooneel zetelde, maar tevens een hartstochtelijke
boekenvriend, een vurige bibliophile, die om eene zeldzame uitgave hemel en aarde
in beweging zou brengen en die voor een éénig bandje zijn zondagsch oortje
versnoepen zou. Allerlei curiositeiten op litterair en kunstgebied had de verzamelaar
hier bijeen.
Zoo brachten die gezamenlijke stille getuigen het duidelijk uit, aan welke Muzen
Loffelt zijn hart en geest verpand had.
Op 15 April 1841 te Utrecht geboren, waar hij zijne jeugd doorbracht, kwam Loffelt
later op het destijds welbekende Instituut van Landolt te Vianen. Reeds toen
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verzamelde hij Vaderlandsche historieprenten en was hij een ijverige snuffelaar in
oude boeken en plaatwerken. Om zich te bekwamen voor het examen Middelbaar
Onderwijs in de Engelsche Taal- en Letterkunde, begaf hij zich in 1865 naar Londen,
waar hij een tiental maanden in de Boekerij van het Britsch Museum vlijtig
studeerende, tevens in het verkeer met lieden van allerlei slag, zich het vlug en
gemakkelijk spreken eigen maakte. In het beroemde Museum trachtte hij vooral den
invloed na te sporen van de oude Engelsche letteren op de Nederlandsche. De vruchten
dezer studie werden later in verschillende opstellen in Gids, Tijdspiegel,
Nederlandsche Spectator en het Engelsche Athenaeum aangeboden. Het allereerste
Tijdschrift, dat eene bijdrage van zijne hand plaatste, was de Navorscher, die sedert
1865 in elkaar opvolgende jaargangen mededeelingen bevatte, geteekend L.F.T. In
dit Tijdschrift kwam Loffelt o.a. op tegen de verwarring van D.R. Camphuyzen met
Govert Camphuyzen, aan welken eerstgenoemde toen nog de bekende schilderij
‘Vroolijk boerengezelschap’ (Museum Boymans) ten onrechte werd toegeschreven.
Toen Loffelt, in 1869 in het Vaderland teruggekeerd, zijn examen Middelbaar
Onderwijs aflegde, voldeed hij zóo uitmuntend, dat Dr. M.P. Lindo, Voorzitter der
Commissie, hem onmiddellijk te Dordrecht als Leeraar in de Engelsche Taal- en
Letterkunde aan de Hoogere Burgerschool en het Gymnasium aanbeval. Loffelt
vervulde dat ambt van 1869-1875, maar er zat geen schoolmeestersbloed in hem, en
de degelijke veelweter, die in zich zelven den drang naar verdere studie van kunst
en letteren voelde, trok naar den Haag.
Intusschen waren zijne allereerste beschouwingen over het Tooneel, tijdens Loffelt's
verblijf te Dordt, in de
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Dordrechtsche Courant verschenen. Ook bij de oprichting van Het Nederlandsch
Tooneelverbond had hij zich als een ijverig voorstander daarvan doen kennen en in
de Merwede-stad eene afdeeling daarvan opgericht. De lezing welke daartoe leidde:
‘Ons Tooneel en het Nederlandsch Tooneelverbond’ verscheen in 1873 in druk bij
J.L. Beyers te Utrecht. Ook de eerste Jaargangen van het Orgaan des Verbonds
bevatten verscheidene opstellen van Loffelt's hand, sommige onder den schuilnaam:
‘Robin Hood’.
In het gedurende één jaar verschenen Tijdschrift ‘Het Tooneel’ 1878, schreef hij:
‘Kijkjes in het Tooneelleven van weleer’ en ‘Het kostuum van Adam en Eva op het
Middeneeuwsch Tooneel’.
Toen hij zich als ambteloos burger in den Haag gevestigd had, hield hij zich bij
voorkeur met studiën over het Tooneel bezig. Zoo kwam hij er als van zelf toe, in
het dagblad Het Vaderland de rubriek: ‘Tooneel’ op zich te nemen, en op dat gebied
van lieverlede eene autoriteit te worden. Een oordeelkundig criticus als de heer J.H.
Rössing getuigt omtrent Loffelt's tooneelkennis, dat hij ‘wonderlijk ervaren was in
de tooneelgeschiedenis en tooneelletterkunde van vele volken. De oude 17de eeuwsche
Hollandsche blijspelen hadden voor hem de zelfde bekoring als de werken van een
Jan Steen en een Ostade. In alles was hij een fijnproever. Wonderscherp en degelijk
konden zijne opmerkingen zijn. Hij heeft aan duizenden in den lande genot
geschonken en den blik verruimd, in de vele jaren, dat hij wekelijks
Tooneelbeschouwingen, de bekende feuilleton's in Het Vaderland schreef.’
Als het publiek een nieuw stuk zag aangekondigd, zei het zeer voorzichtig: ‘Eerst
eens lezen, wat Loffelt
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er van zegt.’ En deze motiveerde steeds zeer nauwgezet en uitvoerig zijne uitspraak,
prees waar te loven viel, en spaarde de roede niet, waar hij ze verdiend achtte. In de
kamers in het Lange Voorhout, waar hij een poos heeft gewoond, heeft menige
scherpe woordenwisseling tusschen criticus en artisten plaats gevonden. Als man
van karakter gaf Loffelt dan nader rekenschap van zijne uitspraak. Heftige tooneelen,
die soms van de zijde der gekrenkten ontaardden in ruwe bedreigingen, zijn daar
afgespeeld. Doch de Shakespeare-kenner en fijne beoordeelaar gaf nimmer een
duimbreed toe en steeg op den langen weg in de schatting der zich verongelijkt
achtende Kruitje-roer-me-nieten. Volgens den heer Rössing hadden de mokkers en
bedreigers later wel eens spijt van hun ruw optreden tegen Loffelt. Dit was o.a. het
geval met de zoo gevierde Mevr. M.I. Kleine - Gartman, ‘die ook eens mede had
gestemd in het aanteekenen van protest, maar zich reeds spoedig schaamde, dat zij
hare handteekening had gezet. Het heeft haar steeds blijven hinderen.’
Aan Loffelt's invloed heeft men het te danken, dat de Koninklijke Vereeniging
Het N. Tooneel het oog sloeg op Sheridan's Lastertongen. De vertooning van dit
buitengewoon geestige werk, met groote artisten als Albregt, Klaas Vos, Tourniaire
in de hoofdrollen, is eene modelvoorstelling geworden. ‘A.C.L.,’ aldus getuigt de
heer Rössing, ‘heeft ook in intiemen kring, die weldra naar buiten werkte, het eerst
op de Shakespeare-vertaling van Dr. L.A.J. Burgersdijk gewezen, en nadruk gelegd
op de bijzondere deugden daarvan. Voor Burgersdijk, die toen slechts een enkel werk
van Shakespeare vertaald had, is die erkenning eene aanmoediging geworden. Aan
gesprekken met A.C.L. over Shake-
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speare-vertalingen is het te danken dat bij de Vereeniging het Ned. Tooneel er acht
op werd geslagen, en er na veel strubbeling, al spoedig een proef werd genomen met
de vertooning van Romeo en Julia, die een groot succès werd en leidde tot de
vertooning van vele werken van Shakespeare, insgelijks in de vertaling van Dr.
Burgersdijk.’
Effende hij dus den weg voor Dr. Burgersdijk, wiens Shakespeare-uitgave Loffelt
zoo krachtig aanbeval, hem komt ook de eer toe, den humorist Hollidee, die ons ‘De
Pruuvers’ geschonken heeft, ontdekt te hebben. Jammer genoeg heeft de fijn
bewerktuigde novellist Rovers (Hollidee), die in de hooge ambtenaarswereld van
Ned. Indië zijne loopbaan vervolgd heeft, op letterkundig gebied niets verder van
zich doen hooren. Ook Theod. Tromp, die over Zuid-Afrika zeer lezenswaardige
dingen geschreven heeft, werd daartoe door Loffelt aangespoord.
Loffelt's geschriften kenmerken zich door zelfstandig onderzoek en
oorspronkelijkheid van opvatting. Hij beschikte over voldoenden geest en humor om
zijne beschouwingen tot eene aantrekkelijke lectuur te maken. Kennis en studie gaan
daarin samen met een pittigen, kernachtigen vorm. Zijne opvatting van de taak eens
criticus wordt duidelijk uitgesproken in een zijner geschriften: ‘Jupiter Van Vloten
en zijne kritiek’ ('s-Gravenhage 1876). Van Vloten had op de hem eigene grove,
ongelikte wijze Loffelt onder handen genomen over hetgeen deze in zijn Jaarlijksch
overzicht betreffende de Nederl. Letterkunde in het Engelsch Athenoeum verkondigd
had. Toen trok Loffelt, goed geharnast en gespoord, tegen Jupiter Van Vloten op en
gaf hem eene geduchte les.
‘Put yourself in his place,’ is een devies, schreef
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Loffelt, ‘dat Charles Reade een zijner karakters telkens in den mond legt. De
sympathetische gaaf, noodig om zich in anderer toestand te kunnen verplaatsen, zoo
ononmisbaar voor den criticus, ontbreekt den heer Van Vloten ten eenenmale. Men
meene niet dat het partijtrekken voor hen wier denkbeelden toevallig met onze
stokpaardjes overeenstemmen kritiek is. Het is niet moeilijk een schrijver en zijn
werk te waardeeren wanneer zij niet met onze subjectieve gevoelens in strijd zijn.
Doch de criticus, wil hij onbekrompen en rechtvaardig zijn, moet de kunst verstaan
zich tijdelijk op een ander standpunt te plaatsen. Dit is het verschil tusschen den
criticus en het groote publiek. De wereld is reeds geneigd genoeg menschen als
Multatuli te veroordeelen; zelf op duizend plaatsen kwetsbaar, ontdekken hun
argus-oogen gaarne de kwetsbare plekken van hen wier schoeisel zij niet waardig
zijn aan te binden. Zij beoordeelen hen niet naar het goede dat zij gedaan, doch naar
het goede dat zij gelaten, of het kwade dat zij verricht hebben.’
Na Jurriaan Moulin beoefende en verzamelde niemand hier te lande de zoo
omvangrijke Shakespeare-litteratuur met zulk eene volharding en zulk eene kennis
als A.C.L. Reeds in Mei 1867 gaf hij bij J.L. Beyers te Utrecht eene uitgaaf van
Hamlet in het licht met verklarende noten; de tekst was hoofdzakelijk gegrond op
dien der Cambridge-uitgaaf.
Loffelt's, ‘Uren met Shakespeare’ (Leiden, E.J. Brill, 1889) bevat een achttal
studiën over Shakespeare en zijn drama, die reeds vroeger in verschillende tijdschriften
door de bewonderaars van den grooten Engelschen schrijver met sympathie ontvangen
waren. In ‘een woord vooraf’ schrijft Loffelt o.a.: ‘Men verwachte van mij geen
diepzinnige bespiegelingen in den trant der Duit-
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schers, een genre, dat wel te waardeeren is als gymnastiek van het denkvermogen,
maar over het algemeen veel te weinig rekening houdt met de zichtbare bedoelingen
van den dichter, den aard van het praktische tooneelspel, den tijd waarin en het
publiek waarvoor de stukken door een ervaren schouwburgdirecteur geschreven zijn.
Moge ik misschien in een ander opzicht struikelen, tegen de Duitsche ideologie zal
ik waken. Mijn streven is, vooral de artistieke bedoelingen van den grondigen
tooneelkenner en dramatischen dichter Shakespeare niet uit het oog te verliezen.’
Vooral Loffelt's Hamlet-studiën, waarin hij met de diepzinnige overpeinzingen
der Duitsche professoren een loopje neemt, worden door de
Shakespeare-bewonderaars om de helderheid van betoog en de kennis van den essayist
zeer gewaardeerd.
‘Van de verschillende spelers,’ zegt Loffelt daar o.a., over Hamlet-vertolkingen
in vroeger en later tijd sprekende, ‘van de verschillende spelers, die ik in Engeland
den Hamlet zag vertolken, heeft geen een diepen indruk bij mij achtergelaten. Fechter,
een Franschman van geboorte, had zich de uitspraak van het Engelsch bijzonder goed
eigen gemaakt en men liep zeer hoog met zijn spel. Zijn Hamlet was beroemd. Een
uiterst beschaafd acteur was hij ongetwijfeld, maar den avond dat ik hem zag, kwam
zijn spel mij droog en gekunsteld voor. Onuitwischbaar staan vele tooneelen mij nog
voor den geest van Emil Devrient, den Dresdener acteur, die lang geleden hier te
lande gastvoorstellingen gaf. Hij was toen reeds een grijsaard van in de zestig jaren,
maar zijne bewegingen, mimiek, stem bezaten een jeugd en vuur, die hem den Hamlet
voortreffelijk deden typeeren. Devrient was geen tooneelprins, maar de ideale vorste-
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lijke telg, dien Shakespeare zich had voorgesteld en wiens signalement o.a. door
Ophelia in zulke duidelijke woorden gegeven wordt. Zoowel het liefhebbende en
hoffelijke, als het satyrieke en bespiegelende wist Devrient in het complexe
Hamlet-type te bewaren. Volgens mijne opvatting kan de rol niet beter gespeeld
worden, dan ik haar van Devrient gezien heb. Een groote mate van begrip, studie en
beschaving lag aan die vertolking ten grondslag. Bij de grootst mogelijke
verscheidenheid heerschte een zeldzame eenheid en consequentie.
‘Nog zie ik hem zich losrukken uit de armen van zijn vrienden, om den geest zijns
vaders te volgen. De tooneelen met Ophelia en zijn moeder waren niet uitsluitend
teeder, maar, in verband met den tekst, soms verwijtend, wantrouwend, bestraffend.
In de les aan de Tooneelspelers bleef Devrient een vorst, die zijn meeningen half
bespiegelend, half doceerend met de meeste welwillendheid mededeelt. De afstand
bleef alleen bewaard door den adeldom, die van 's Prinsen persoonlijkheid uitstraalde.
Ik wed, er zijn tal van Nederlanders, die Emil Devrient in die rol nog als in levenden
lijve voor zich zien. Dat was spel van een diepzinnig en fijn ontwikkeld kunstenaar!
Devrient was Hamlet, die tijdelijk zijn leed vergeet en zich verdiept in beschouwingen
over het wezen der tooneelspeelkunst; den priesters dier kunst opmerkingen ten beste
geeft, door ‘youth and observation’ in zijn geheugen geprent.’
Even als de bundel, waaruit deze karakteristiek ontnomen is, uit artikelen en
beschouwingen is samengesteld, die aanvankelijk als feuilleton in Het Vaderland of
als opstellen in verschillende Tijdschriften verschenen, zoo is het ook gegaan met
Loffelt's artikelen ‘Over Kloris en Roosje en den Nieuwjaarswensch van Thomas-
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Vaer’, die, in 1888 overgedrukt, als afzonderlijke uitgave verschenen. Wel is er veel
duisters gebleven en heeft de schrijver niet het juiste tijdstip kunnen bepalen, waarop
voor het eerst de ‘Bruiloft’ vertoond werd en evenmin dat harer eerste verbinding
met Vondels Gijsbrecht van Amstel. Doch de tooneelvrienden zijn er een aardig en
lezenswaard opstel rijker door geworden en Loffelt heeft van ‘Het Boere opera’ zulk
een vermakelijk overzicht gegeven, dat wij hem er allen dankbaar voor zijn. Uit de
reeks Nieuwjaarswenschen van Thomas-Vaer en Pieternel put de schrijver origineele
stof. In 1748 verschijnt de eerste revue in ‘Kloris en Roosje’, ter gelegenheid der
Haagsche kermis. In 1853 leverde niemand minder dan van Lennep enkele van die
versjes; hij bezong namelijk de aardappelen en de salade.
‘Aardappeltjes als kruim van brood,
Een schotel vol voor twintig centen!
Wie nu nog praat van hongersnood,
Verkoopt ten minste kool met krenten.
't Is echte, beste Zeeuwsche waar;
Ze lachen je weer toe van 't jaar;
Want kijk! men zou er zoo in pikken.
Had elke burger aan het IJ
Er nu een ferme vleeschpot bij,
Wat zouden ze allen heerlijk bikken.’

Sedert Augustus 1879 verschenen er in Het Vaderland kritische artikelen en
beschouwingen over schilderkunst, geteekend met den schuilnaam Ego (ik).
Vermoedelijk aldus gekozen om den lezer te kennen te geven, dat kritiek slechts de
meening is van één persoon. Deze feuilletons trokken de aandacht om den ernst
waarmee de schrijver zich beijverde, zijn oordeel over kunstwerken nauwkeurig te
motiveeren. Aanvankelijk bleef het een geheim, wie zich achter dat pseudoniem
verschool, doch
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na verloop van tijd werd ook Ego ontmaskerd. En waarlijk, hij mocht ridderlijk
uitkomen voor hetgeen hij in den hem eigen, gekuischten vorm betoogde. Hij gaf
zich daarin eerlijk en oprecht uit voor hetgeen hij was: een leek, die het mandaat
aanvaard had, om tegenover het publiek rekenschap te geven van hetgeen zijn
onbevangen oog trof. En dat deed hij met groote nauwgezetheid. Geene moeite was
hem te veel, om tot beter inzicht te komen. Zijne bibliotheek verrijkte hij daartoe
met de kostbaarste werken over de esthetiek en de geschiedenis der schilderkunst.
Hij zocht tevens de kennismaking en den omgang met schilders, ten einde met de
scheppers van het schoone in nauwere aanraking te komen en aldus ook dieper in
hunne kunst door te dringen. Van hen hoorde hij veel, dat hem bij het zien en
beoordeelen van kunst te stade kwam. Waar Ego het schoone meende te ontdekken,
vestigde hij er de aandacht op, en al sloeg de leek den bal ook wel eens mis onfeilbaar is geen sterveling - toch mocht hij er op bogen, met Montaigne te kunnen
zeggen: ‘Je donne mon opinion non comme bonne, mais comme mienne.’ Ook op
dit gebied der schoone kunsten behield hij een zelfstandig, onafhankelijk oordeel,
en deinsde er niet voor terug, zelfs over den grootsten kunstenaar vrijmoedig zijne
persoonlijke meening te zeggen. ‘Put yourself in his place,’ was het devies, dat hij
ook hier volgde: zich in de plaats van den leek, den gemeenzamen beschouwer stellen
en trachten dien oningewijde zoo nauwkeurig mogelijk omtrent de beteekenis en de
waarde van het kunstwerk in questie in te lichten.
Ondanks zijn streven naar objectiviteit heeft Loffelt zich evenwel niet
onvoorwaardelijk kunnen vereenigen met de ultra-moderne opvatting op kunstgebied.
Als kind
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van zijn tijd stond hij menigmaal vreemd en onaangedaan tegenover producten, wier
esthetische beteekenis hem ontging. Toch deed hij zijn uiterste best om er het schoone
in te ontdekken. Kon hij, na ernstig onderzoek en na raadpleging van
andersdenkenden, zich met het kunstwerk in questie niet verbroederen, dan gaf hij
flink en krachtig rekenschap van zijn afkeurend oordeel.
Hem komt ook de verdienste toe, den oorspronkelijken Engelschen kunstenaar
Walter Crane in Nederland bekend te hebben gemaakt, toen de vereering van dien
grooten verluchter tot het vasteland nog niet was doorgedrongen. Zijn verzamelzucht
en ijverige kennisneming van al hetgeen op kunstgebied oorspronkelijks ontlook,
deden hem voor zijne uitgezochte bibliotheek allerlei schoons en zeldzaams uit het
buitenland ontbieden. Zoo kwam hij ook tot de Engelsche prentkunst en de
voortreffelijke kinderboeken van Walter Crane, Kate Greenaway, Randolph Caldecott,
Hugh Thomson en anderen.
Walter Crane, wiens naam door zijne gekleurde kinderprentenboeken reeds een
‘household word’ in de Engelsche gezinnen was, verbaasde den liefhebber van
prentkunst met zijne ‘Baby's Opera’, een stijlvol en vernuftig geïllustreerde en
versierde verzameling oude kinderrijmpjes met muziek. Kate Greenaway's vinding
had in een oogwenk een grooten aanhang. Van haar ‘Birthday Book’, een klein
aanteekenboekje om verjaardagen in op te schrijven, met een figuurtje en een rijmpje
bij elken datum en een gekleurd prentje bij elke maand, werden honderdvijftigduizend
exemplaren verkocht. Geen wonder trouwens, de heerlijke bloemteekeningen en de
ornamentieke randen, die de werken van Kate Greenaway en Walter Crane opluisteren,
zijn meer dan een mode of een inval van een prentjesteekenaar.
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Caldecott maakte al dadelijk zijn naam door zijn gekleurde schetsen in de
feestnummers van den ‘Graphic’.
‘Men zou,’ zegt Loffelt, ‘Caldecott den humorist van het leven buiten en van de
sportwereld willen noemen; ook van de excentriciteiten van het John Bullisme en
de teekenachtigheid van sommige vreemde volken; Kate Greenaway, de vertolkster
van de poëzie en den humor der kinderwereld; de minst veelzijdige doch stellig niet
de minst oorspronkelijke der drie artisten. Maar hoe Walter Crane te kenschetsen?
Hij is in mijn oog een wondermensch, een duizendkunstenaar om zijn veelzijdigheid
en den omvang van zijn talent. Men moet teruggaan tot sommige oude Italianen en
oude Duitschers, om in één persoon zooveel verscheidenheid en virtuositeit op allerlei
gebied te ontmoeten.’
In onze kunstenaarswereld was, vijftien jaar geleden, deze nieuwere Engelsche
prentkunst betrekkelijk zeer weinig bekend. Bekende artisten, die er door bemiddeling
van Loffelt specimens van zagen, waren opgetogen over de frischheid en schoonheid
dier producten. Als van zelf kwam toen de wensch op, dien schat van oorspronkelijke
vinding, fijne gratie en gezonden humor eens onder de oogen van ons publiek te
brengen. De bezitter, die niets liever wilde dan zijne interessante verzameling in
grooteren kring binnenleiden, gaf gaarne zijne toestemming en aldus opende in Mei
1893 de Kunstzaal van Pulchri Studio een ‘Tentoonstelling van Engelsche Prentkunst
voor groote en kleine kinderen’. In den beschrijvenden catalogus, door Loffelt met
zorg en zaakkennis samengesteld en versierd met eene oorspronkelijke illustratie
van Walter Crane, bood de kunstbeschouwinggever den bezoeker een onderhoudende
causerie over de ontzagwekkende opkomst en bloei der Engelsche prent-
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kunst aan. De Tentoonstelling, waarop onze amphitryon al zijne schatten van
Engelsche en Fransche prentkunst had bijeengebracht, vond bijval. Uitteraard was
het een beperkt publiek, dat zich tot deze verzameling aangetrokken voelde. Loffelt
had echter de voldoening dat Walter Crane's naam er door van mond tot mond ging
en dat men genoot van hetgeen door hem zoo warm aangeprezen was.
Een drietal jaren later werd Loffelt zoodanig gekweld door hardhoorigheid, dat het
hem moeilijk ging vallen, zijne taak als tooneelcriticus van Het Vaderland naar den
eisch te vervullen. In die dagen overleed David Van der Kellen, kunstschilder en
Directeur van een der Afdeelingen van het Rijksmuseum, en kunstcriticus van het
‘Nieuws van den Dag’. Die opengevallen plaats werd toen door Loffelt ingenomen.
Den 17den September 1895 schreef hij in het Nieuws van den Dag zijne eerste bijdrage;
het nummer van 24 September 1906 bevatte zijn laatste.
En niet alleen als kunstcriticus trad hij daarin met ijver en talent op. Reisde hij in
een of ander land, A.C.L. vond er behagen in, zijn trouw publiek in prettig geschreven
brieven allerlei wetenswaardigs mee te deelen. Niet alleen van wat hij in musea en
verzamelingen zag, maar van wat hem als toerist overkwam en wat zijn scherp oog
opmerkte. Als hij dan thuis kwam, in zijn aanlokkend ingericht intérieur, dat hij en
zijne echtgenoote, wier goede smaak en artistieke keuze zoo harmonisch met hem
samenging, met zulk een fijn gevoel voor kleur en lijn wist te meubelen, werkte hij
zijne aanteekeningen tot pittige, belangwekkende causeriën uit, welke de lezers van
Het Nieuws met graagte ontvingen.
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Ook van de natuur was Loffelt een warm vereerder. Nog op lateren leeftijd
liefhebberde hij in plantenkunde en hij kon met zulk eene innige liefde over planten
en bloemen praten, dat men er met genot naar luisterde. De in ons Vaderland groeiende
wilde planten koesterde hij aan zijn hart; hij kende al de namen waaronder zij oudtijds
werden aangeduid en de eigenschappen, die hun werden toegeschreven, evenals de
rol die zij in het vroegere volksgeloof vervulden. Met Folklore hield hij zich gaarne
bezig.
Als natuurvriend was hem begrijpelijkerwijze het plukken en méer nog: het
baldadig vernielen der anemonen in het Haagsche Bosch een gruwel. Ieder voorjaar
ergerde hij zich over dat wanbedrijf en trok dan met kracht te velde tegen die jeugdige
vernielers en roovers. Het wapen der ironie werd daarbij met zulk succès door hem
gebezigd, dat de overheid zich in de questie mengde en het politie-toezicht
verscherpte. Ook groote borden bevatten waarschuwingen betreffende het plukken
van bloemen. De pittige, kruimige vorm zijner klaagliedjes verzekerde hem steeds
een groot aantal lezers.
Een zijner aardigste feuilletons schonk hij in ‘Een type af’, in Memoriam van den
bekenden Amsterdamschen tooneelliefhebber en commissaris van den Grooten
Schouwburg aldaar: Jan Hilman. Op vermakelijke wijze wordt daarin beschreven
het bezoek door Loffelt eens aan dien curieusen ouden heer gebracht.
Loffelt's vriend en oud-schoolkameraad, de heer S.M. Hugo van Gijn, wijdde bij de
teraardebestelling een treffend woord aan de nagedachtenis van den afgestorvene,
‘een woord ten afscheid en van dank aan den nobelen en goeden mensch, die zijne
vriendschap gaf op eene
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wijze, welke dit afsterven zoo droevig en bitter zwaar maakte; eene vriendschap,
welke niet alleen in vreugde, maar ook bij smartelijk leed als troost en steun strekte.
In zulke oogenblikken kwamen zijn fijn gevoel en warm hart treffend uit.’ Spreker
eindigde met te herhalen de laatste woorden van den gestorvene, woorden, welke
van de vrienden vroegen, om op haar, die gedurende acht jaren Loffelt's levensavond
verhelderd heeft, hunne vriendschap over te brengen.
JOHAN GRAM.

Loffelt's voornaamste artikelen in Tijdschriften zijn:
In de Gids:
Eene Tooneelstudie (1874) betreffende de belangwekkende rol van Ridder
Roodenburg in onze Tooneelgeschiedenis der 17e eeuw;
Eene studie over het vertalen van Shakespeare, getiteld: ‘De laatste vertaling van
Shakespeare's Macbeth’ (1878).
Iets over Shakespeare's Romeo en Julia (1879).
Hamlet (1882).
In de Tijdspiegel:
Een opstel over de dwaasheid der Duitsche Shakespeare-kritiek in verband
met den Hamlet. In deze beschouwing wordt ook de merkwaardige overeenkomst
tusschen een oud Nederlandsch treurspel en Shakespeare's tragedie aangetoond.
In het Engelsch Athenoeum:
Aankondiging van eene zeldzame Nederlandsche Vertaling van Bacon's ‘Essays’
door Pieter Böenen te Nijmegen, gewezen secretaris van Bacon. In de inleiding van
genoemd boek, (eenmaal in het bezit van Constantijn Huygens) worden onbekende
levensbijzonderheden betreffende den grooten wijsgeer gevonden.
Gedurende eenige jaren bezorgde Loffelt in genoemd Engelsch weekblad het
jaarlijksch overzicht betreffende de Nederlandsche letterkunde.
In verschillende Jaargangen van den Nederlandschen Spectator vindt men korte
opstellen over letterkundige vragen van den dag, voornamelijk over den invloed van
het oude Engelsche drama op ons zeventiend'eeuwsche Tooneel.
In Tooneelstudies, 1889:
Kijkjes in het Tooneelleven van weleer, en Het Kostuum van Adam en Eva
op het middeneeuwsch tooneel.
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Afzonderlijk werden uitgegeven:
Ons Tooneel en het Nederlansch Tooneelverbond. Utrecht, J.L. Beyers, 1873.
Jupiter van Vloten en zijn kritiek. 's-Gravenhage, Joh. Ykema, 1876.
Iets over de Bruiloft van Kloris en Roosje en den Nieuwjaarswensch. Deventer,
P. Beitsma, 1888.
Uren met Shakespeare. Leiden, E.J. Brill, 1889.
Beschrijvende Catalogus: Engelsche Prentkunst voor groote en kleine kinderen.
's-Gravenhage, 1893.
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Levensbericht van Nicolaas Dirk Doedes.
Aan het verzoek van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde om een levensbericht
van wijlen haar mede-lid N.D. Doedes samen te vatten, voldoe ik gaarne en meen
ik te mogen voldoen, wijl van mij geen oordeel over verdiensten gevraagd wordt. Ik
zou daartoe ook niet in staat zijn, omdat de vakken van wetenschap, door den
overledene beoefend, op een geheel ander terrein liggen dan op hetwelk ik zelf werd
opgeleid. Dat ik de taak toch zoo gaarne aanvaard moge zijne verklaring vinden in
de omstandigheid dat ik gedurende ruim 40 jaren in de gelegenheid was door
persoonlijken omgang en aanhoudende briefwisseling zijn voortreffelijkheid maar
ook zijn zwakke zijde te leeren kennen, en behoefte gevoel om den man die te dikwijls
éénzijdig is beoordeeld, te doen herleven in een beeld dat aan zijne vrienden en
bekenden bevrediging kan schenken.
Nicolaas Dirk Doedes, de tweede zoon van Prof. J.I. Doedes en Mevrouw W.
Doedes geb. Kemink, werd geboren te Rotterdam op den 9en Mei 1850. Reeds op
11-jarigen leeftijd trof hem het beteekenisvolle verlies zijner lieve zorgzame moeder.
Nadat hij te Rotterdam het eerste schoolonderwijs ontvangen had, nam zijn vader
het viertal kinderen mede naar Utrecht, waar hem het
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hoogleeraarsambt in de Godgeleerdheid wachtte. In dien tijd was Willem Vos, bij
enkele oud-Gymnasiasten om zijne privaatlessen in de Wiskunde zeker nog in
aangename herinnering, hoofd van een bijzondere Christelijke School. Daar werd
de negenjarige Nicolaas in de gelegenheid gesteld zijn lager onderwijs te voltooien.
Hij zal daar zeker wel een schrander en oplettend leerling zijn geweest en zich
denkelijk niet hebben ingelaten met de verbitterde, meer boekentasch- dan
vuistgevechten welke de verschillende schoolbevolkingen van die dagen, aan de
uniformpetten kenbaar, elkander in dien tijd leverden. In d i t opzicht is het in effen
zwart buisje gekleede, blond gelokte jongetje met zijn fijn gevormde gelaatstrekken
nooit bijzonder militant geweest.
Toen de lagere school doorloopen was, moest Doedes in de talen der oude Grieken
en Romeinen worden ingeleid, maar waar en hoe?
Het Utrechtsche Gymnasium had in de jaren tusschen 1860 en 1870 een niet al te
besten naam. Vooral tegen de laagste twee klassen bestonden bij een deel der burgerij
zeer ernstige bezwaren; daarom waren er ouders die hunne zoons terstond op de
derde klasse brachten, die grooten luister ontleende aan den geleerden karaktervollen
praeceptor Dr. Albertus de Jongh. Tot die hier bedoelde ouders behoorde ook Prof.
Doedes, en ten einde zijn zoon behoorlijk voor de derde klasse te zien bekwamen,
vroeg hij van zijn vriend de Jongh het voorrecht dat deze zijn zoon het daarvoor
noodige latijn en grieksch mocht willen onderwijzen. Hier nu had de eerste ontmoeting
van schrijver dezes met den jongen Doedes plaats. Met nog een derde, A.J. Focke,
als student overleden, leerden zij de declinaties en de conjugaties, maar bovenal de
nauwkeurigste en zekerste manier om den weg te vinden in
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de ons zonderling toelijkende woordschikking. Juist zijn zwakke neiging om de
taalvormen van buiten te leeren en zijn vroegtijdig opbloeiende zucht om bovenal
den inhoud te verstaan, werden in die strenge lessen in een behoorlijk evenwicht
gebracht.
Eenmaal op het Gymnasium aangeland (Sept. 1864) behoorde Doedes natuurlijk
tot de eersten. Gewoonlijk was hij secundus, slechts een enkele maal nam hij als
primus de plaats van zijn schoolkameraad C.A. Godin de Beaufort over. En toch
werkte hij, op zijn zachtst gezegd, niet meer dan bepaald noodig was, want zijn zin
tot selectie (seclusie?) openbaarde zich gaandeweg sterker. Wat hij ‘vervelend’ en
‘geheel overbodig’ vond, legde hij eenvoudig ter zijde, wat hem daarentegen aantrok
werd met buitengewone belangstelling door hem aangekweekt. De pittige manier,
waarop de conrector, Dr. Leignes Bakhoven, de Nieuwe Geschiedenis voordroeg en
de sporen van Nederlandsche Letterkunde van den Rector, Dr. A. Ekker, werden
door hem hooglijk gewaardeerd en thuis overvloedig benut en uitgebreid.
Kinderachtigheden en jongensstreken in de lessen van sommige docenten, waarvan
in die dagen een groote verscheidenheid bestond, trokken hem maar heel matigjes
aan; het eenige aandeel dat hij in verboden amusementen nam, was het teekenen gedurende de les - van historische karikaturen, waarvan de ondergeteekende een
kostelijke verzameling bewaard heeft. Ook thans nog lijken mij die penteekeningen
zóó geestig, nu en dan zóó typeerend en altijd vlot behandeld, dat het de moeite
waard zou zijn ze hier of daar te laten reproduceeren.
Uit een historisch-paedagogisch oogpunt is het misschien niet onbelangrijk te
vermelden dat de leerlingen van het Utrechtsche Gymnasium zich niet door grooten
eerbied voor
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velen hunner leermeesters onderscheidden. Zoo werd het er geregeld op toegelegd
om één hunner, die de afwijkingen der jongeren in sierlijke, schoon niet altijd richtig
afloopende, zinnen bejammerde, in plaats van hen door een goed gekozen woord of
een rake straf aan hun plicht te herinneren, op allerlei wijzen te verlokken tot het
uitspreken van wat wij eene ‘oratio’ noemden. Een gekras op den lessenaar, een
ongemotiveerde uitroep, een schop gemikt op een medeleerling, een onmatige
bewonderingsuiting van de schoonheid der klassieken of een halstarrig turen op de
wijzerplaat van den Domtoren was daartoe voldoende aanleiding. De leeraar staakte
dan zijn onderwijs, streek met duim en wijsvinger om zijn kin, lacht vies-fijntjes,
richtte zich op en ving zijn toespraak, in den regel met een latijnsch citaat, aan. De
jongens, uit herhaalde ervaring voelende dat het werk een aanzienlijke onderbreking
stond te ondergaan, veranderden plotseling in tachygrafen en stelden zoo den
‘secretaris’ in staat de ‘oratio’ nagenoeg woordelijk terug te geven.
De medewerking aan het leveren dezer bouwstoffen was zoo algemeen dat zelfs
Doedes zich hieraan niet altijd meende te mogen onttrekken.
Van zijn Gymnasium-tijd is zeker nog vermeldenswaard zijn lidmaatschap van
het jongens-gezelschap Calliope. Zijn buitengewone bekendheid met velerlei op het
gebied van moderne letterkunde, vooral duitsche, deed hem daar een voorname plaats
innemen en prikkelde hem wederkeerig om zijn smaak te verbeteren en zelf een en
ander samen te stellen voor zijn herhaalde voordrachten.
De literator-dichter keek er aan alle kanten al uit; ware hij maar in die richting
opgeleid! Maar het sprak, ook voor hem, van zelf dat hij predikant zou worden. Zijn
vader was een godgeleerde van naam, zijn geheele
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omgeving was christelijk in de tegenwoordige beperkte beteekenis van dat woord.
Doedes zelf gevoelde het zijn plicht om evangeliedienaar te worden. Daarom liet hij
zich in September 1868, bij den toenmaligen rector magnificus, Prof. W. Koster,
inschrijven als theol. stud. Gelukkig voor zijn aanleg en natuurlijke neiging was de
propaedeusis toen nog een deel van de taak der hoogleeraren. Hij bleef Latijn en
Grieksch beoefenen, ging Hebreeuwsch leeren en liep met de meeste belangstelling
de colleges in Nederlandsche taal en letterkunde van Prof. W.G. Brill.
Dat hij, ofschoon tot de vrij wel ‘obscure’ studenten behoorende, bij zijne
tijdgenooten als beoefenaar der fraaie letteren bekend stond, bleek wel uit zijne
benoeming tot lid van de Commissie tot Redactie van den Utrechtschen
Studenten-almanak voor 1870.1 Met den letterkundig aangelegden L.C. Schuller tot
Peursum, den dichterlijken W.L. Welter (met beiden ging D. als vrienden om), G.C.
Schouw Santvoort en A.G. de Geer bracht hij als Redactie-lid in het najaar van 1869
een reeks van nuttige en traditioneel-gezellige avonden door. ‘De Almanak-Redactie
heeft mij veel goeds gedaan’ schrijft hij enkele dagen vòòr of na de uitgave van den
Almanak in zijn dagboek, ‘helderheid van beoordeeling, technische vaardigheid.’
Onder de hand (najaar 1869) waren de theologische studiën voor Doedes begonnen.
Hij was 19 toen hij zijn propaedeutisch examen met goed gevolg onderging. Na de
zomervacantie had hij zich met volle kracht op de nieuwe vakken moeten werpen.
Nu, de colleges liep hij,

1

In den Almanak voor 1869 verschenen zijne eerste gedichten: de Mathesis, Amor als professor,
De raadselen des levens, alle drie geteekend N N.
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maar - wij zagen het aan zijn bemoeiingen ten aanzien van den Studenten-Almanak
- de letteren bleven hem boeien. Het woelde en bruiste in zijnen geest: predikant
wilde hij worden uit waarachtige overtuiging, in diepen ootmoed voor het
Opperwezen, in het bedroevend gevoel van eigen nietswaardigheid en onder den
drang om zichzelven te verbeteren en gaandeweg bruikbaar te worden voor de
verheven taak.
‘Geen betrekking zonder schaduwzijde’ schreef hij in die dagen, ‘het
predikantschap heeft de grootste lichtzijde, geloof ik.’ Doch hij richtte er zich niet
met vasten wil naar. Hij wist den weg naar een gegeven doel met juistheid af te palen,
maar dien betreden, dat deed hij niet dikwijls, en afleggen zelden.
Poëzie, ja, die hield hem bezig, dáár in zijne gezellige studeerkamer in zijns vaders
huis, straks als hij in eenzaamheid (‘poëzie is de dochter der Eenzaamheid!’) wandelt
door de philosofenlaan, of in de dikwijls slapelooze nachten1. Maar niet de poëzie
alleen, ook groote verwachtingen omtrent ontwikkelend scheppingsvermogen.
Wanneer zou hij een bundel uitgeven? Wanneer een of meer drama's publiceeren,
wanneer de wereld toonen wat in hem stak! Mijmeren over die twee onderwerpen
en far niente. Tobben over tekortkomingen en twijfelen aan eigen kunnen.
Maar dat laatste duurde gewoonlijk kort, want aanstonds zien wij hem aan den
arbeid: ontwaakt en opgefrischt grijpt hij naar boek en veder en werkt ongeloofelijke
hoeveelheden achter elkaar af.
Om een kijkje te geven in hetgeen Doedes alzoo werkte, som ik eenvoudig op wat
hij na de uitgave van den

1

De dichter heeft vele zijner stemmingen neergelegd in den Dichtbundel: Voorjaar en Zomer,
en wel die van zijn studententijd in de gedichten van 1867-1872.
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meer gemelden Studenten-Almanak ter hand nam. Laat ik even voorop stellen dat
hij Goethe al vele jaren bestudeerd had en dien, dacht ons, toen al geheel doorgelezen.
Zoo noem ik dan in bonte mengeling Rückert, Vinet, Max Müller, Homerus, Schiller,
Geibel, de Génestet, Carrière, Voss, Wieland, Bilderdijk, Herder, Uilkens,
Shakespeare, Viehoff, Gervinus, Schlegel (Vorlesungen üb. dram. Kunst u. Literatur),
Thackeray, Taine, van Limburg Brouwer, Chamisso, Molière, Plutarchus als de
voornaamsten waarmede hij in zes maanden tijds bezig was, op nauwelijks 20-jarigen
leeftijd. En nu meene men niet dat hij alles maar doorvloog, de bewijzen zijn daar
dat hij van alles zijn nut had.
De jaren, niet meer dan drie, welke hij aan de theologie wijdde, brachten natuurlijk
wel een wijziging in zijn taak, en toen hij later de Geschiedenis als zijn hoofdvak
ging behandelen, wees zijn scherpzinnigheid hem al spoedig den weg in dien doolhof
van wetenschap. Ook de kunst ging hem na aan het hart. Niet slechts de dichtkunst,
zooals uit het bovenstaande al genoegzaam bleek, maar ook de schilderkunst. Als
jongen had hij daarvan al het een en ander gezien en uit boeken bestudeerd. Als jong
student schrijft hij: ‘ik ben voor het eerst in het Trippenhuis te Amsterdam geweest
en heb ten volle den indruk ondervonden dier magtige Oud-Hollandsche mannen in
den vollen zin des woords’.
Maar wat hem op kunstgebied tot veel grooter ontwikkeling bracht, dat is zijn reis
(1873) naar Italië met zijn vriend G.A. van der Brugghen, thans predikant te Brussel.
Die reis was voor Doedes de eigenlijke ‘inwijding.’ Nu had hij bezwaarlijk een beter
reisgenoot kunnen treffen dan van der Brugghen, zoon van den kunstschilder, den
in het zien van het schoone geoefende, den
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origineelen opmerker, den subjectieven beoordeelaar. De kunst heeft de twee in latere
jaren altijd bijeengehouden, waar de meedoogenlooze theologie wel eens beproefd
heeft hen te scheiden. Want in brieven, mij welwillend ter lezing afgestaan en
geschreven na D.'s veranderde richting, behandelen zij allerlei boeken, die van der
Brugghen, toen predikant te Est, geregeld ter inzage kreeg en die D. of reeds kende
of daartoe aangespoord ging lezen. Die reis1 nu duurde vier weken en liep over
München, Innsbrück, Verona, Milaan, Turijn, Genua, Florence, Rome, Venetië,
Triëst, Weenen!
Doedes, die in het jaar zijner reis 23 jaar was geworden, had een jaar geleden de
theologie verlaten en de Geschiedenis ter hand genomen ten einde daarin de
Middelbare Akte te behalen. Het einde van den moeielijken inwendigen strijd tusschen
Theologie en Geschiedenis had zijn levenslust een knak gegeven, die in de reis
gedeeltelijke heeling vond.
Ik mag dit zoo belangrijk tijdsgewricht in D.'s ontwikkelingsgang toch niet te
vluchtig aanstippen en daarom voeg ik er met nadruk aan toe: niet het alternatief
Theologie (predikant) of Geschiedenis (leeraar) gaf het karakter aan den pijnlijken
tweestrijd, maar de gaandeweg gerezen twijfel aan het bestaan van een persoonlijk
God en de daarmede ten nauwste verbonden vraag: kan ik predikant worden? Doedes
geeft in zijn talrijke onuitgegeven geschriften en aanteekeningen een overzicht van
de verandering zijner denkbeelden onder den invloed van de door hem gelezen
geschriften, zeer zeker de moeite van het lezen overwaard, maar te uitvoerig voor
excerpt

1

Doedes gaf er een overzicht van in zijn: Schetsen en Beschouwingen.
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in deze bladzijden. Het besluit tot een veranderde levensbeschouwing en vooral de
mededeeling daarvan aan zijn vader en andere huisgenooten herinnert aan voor beide
zijden droevige dagen. Ook meende Doedes onder den drang naar waarheidszin en
van begeerte naar oprechtheid zijn lidmaatschap van de Ned. Hervormde Kerk
aanstonds te moeten opzeggen, wat voor de geheele gemeente in eens alle onzekerheid
omtrent D.'s denkbeelden op godsdienstig gebied wegnam, maar hemzelven in een
reeks van moeielijkheden bracht. In die dagen zong hij een verheerlijking van Lessing:
‘Overtuiging’1. ‘Ik gevoel mij tegenwoordig weder geheel verjongd en opgeruimd,’
schrijft hij kort na zijn terugkeer van de groote reis, ‘mijn oog ziet weer helder, mijn
hart is weder geheel gezond’. En kort daarna: ‘de dagen zijn mij tegenwoordig veel
te kort. Ik kan er zoo weinig in doen, en ik heb toch zoo heerlijk veel te doen.’
Zijn belangstelling in velerlei blijkt ook uit zijn doen aan homoeopathie, ook al
in zijn studententijd. De grondgedachte van Hahnemann trok hem door haar eenvoud
aan, en vreemdeling als hij natuurlijk was in diagnose en pharmacognosie liet hij
zich door Hahnemann's volgelingen meesleepen.
Een ander bewijs van belangstelling was zijn correspondentie met Charles Darwin.
Met een vriend, die in de natuurwetenschappen studeerde, zond hij den toen reeds
beroemden man een brief met huldebetuiging en .... den raad om toch vooral
goedkoope uitgaven te publiceeren van zijn ‘Origin of species’ en de ‘Descent of
Man.’ Darwin antwoordde erkentelijk en gemoedelijk op

1

Voorjaar en Zomer, p. 157, eerder opgenomen in den ‘Ned. Spectator’ 1876.
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een en ander en strekte zijn welwillendheid zoo ver uit dat hij voor elk zijner jeugdige
correspondenten een prachtige photo van zich insloot. Doedes was hierover niet
minder in de wolken dan zijn vriend, maar nu toch eenmaal het ijs gebroken was,
wilde hij wel eens weten wat Darwin over een persoonlijk God dacht. Darwin
antwoordde op een desbetreffenden brief confidentieel o.a. dat de onmogelijkheid
om aan te nemen, dat dit grootsche en wondervolle heelal zou ontstaan zijn door een
toeval, voor hem het hoofdargument is voor het bestaan van God, dat ook het lijden
der menschheid voor hem wel eenige aanwijzing was voor dat bestaan, maar dat
deze argumenten toch van twijfelachtige waarde zijn,.... dat in ieder geval een mensch
zijn plicht kan doen1.
Geen wonder dat Doedes, de lastige vrager van de schoolbanken en de nu hinkende
theoloog, met dat antwoord niet tevreden was, maar zich met een nieuw stuk tot den
grooten denker wendde. Deze introduceerde Doedes op de hem eigen hoffelijke wijze
aan zijn zwager, den eerwaarden Wedgwood met de mededeeling dat hij dezen bereid
zou vinden de zaak verder met hem te behandelen. Nu bleek ook Wedgwood even
practisch als voorkomend, want hij verzocht Doedes eerst een zwaar-verteerbaar
werk van zijne hand te lezen en dan op de zaak terug te komen. Nu, dat boek was
Doedes veel te langdradig en zoo nam deze gedachtenwisseling na een paar gewisselde
brieven een onbevredigend einde. De hoofdzaak - het kennen van Darwin's meening
- was nochtans bereikt.

1

Deze brief van Darwin is later in verschillende tijdschriften en boeken afgedrukt en besproken,
o.a. in Darwin's leven en brieven uitgegeven door Franeis Darwin. Ook in Darwin's
Weltanschauung von Dr. Bruno Wille, 1906, p. 25.
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Dat Doedes, reeds als jongeling, een goed schaker was, wil ik slechts aanstippen. In
1874 bracht hem deze geestscherpende afleiding in aanraking met Dr. van der Linde,
wiens Geschichte u. Literatur des Schachspiels hij excerpeerde, ten deele ook om er
gebruik van te maken in zijn later uit te geven opstel over het Schaakspel. Dr. van
der Linde, met wien hij door middel van briefkaartwisseling eenige partijen speelde,
trok hem bovendien aan wegens diens ‘Costerlegende,’ in welker aanleiding Doedes
als waardig kleinzoon van den uitgever en drukker Kemink zijn geheele leven belang
is blijven stellen.
In den zelfden tijd schrijft hij: ‘ik weet niet te beslissen in zake de schoolquaestie.
De billijkheid zou misschien eischen vrij onderwijs, maar het heil van Nederland
zou er, geloof ik, onder lijden. Echter is de neutrale school wel degelijk eene
partijschool, mijns inziens in de goede richting (anti-klerikaal); de vrije school zou
evenzeer door haar grenzenlooze aanmatiging de onvrijheid voor velen in de hand
werken. Wat te kiezen? Abstrakte billijkheid of positief nut? Ik hel over tot het
tweede.’ Als Mr. J.A. Levy, de - in denken en spreken - bewonderenswaardige held
op de barricade der neutrale school, den jongen peinzer zóó gehoord had, dan zou
hij hem aanmoedigend hebben toegeknikt.
In het volgende jaar - 25 April 1876 - zien wij Doedes naar London vertrekken.
De akte Geschiedenis bezat hij al sinds 1874. Zijn aanstaande echtgenoote, Mej.
W.J.J.M. Clarisse, dochter van de tweede echtgenoote1 zijns vaders, was daar sinds
eenigen tijd als onderwijzeres werkzaam. Ook Doedes wenschte er een arbeidsveld
te vinden. Hij bleef er ongeveer een jaar (tot half Februari 1877) en schreef

1

Eerder gehuwd met Dr. W.C.L. Clarisse.
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in de Utrechtsche Courant feuilletons onder den titel ‘Londiniensia.’ Voor zijn
toekomst heeft dit verblijf niet veel opgeleverd, ofschoon, misschien omdat, hij in
lectuur zijn voornaamste bezigheid bleef zoeken.
Zijne carrière was allerminst evenredig aan zijn uitgebreide kennis. Na Londen
zien wij hem optreden als Redacteur van de ‘Nijmeegsche Nieuwsbode.’ Zeker, hij
begon die werkzaamheid met ernst en toewijding, want hij was veel te blijde eindelijk
iets te vinden waarop hij zijn krachten kon samentrekken en had op 28-jarigen leeftijd
nog idealen genoeg om zich voor te stellen dat hij door populaire uiteenzetting zijner
gerijpte denkbeelden op allerlei gebied in Nijmegen iets zou kunnen bereiken.
Bovendien was een vaste betrekking, hoe sober ook betaald, voor hem de finantiëele
grondslag van zijn vurig begeerde echtvereeniging1.
Helaas eindigde deze werkzaamheid reeds na anderhalf jaar, omdat D. zich niet
vrij genoeg gevoelde in uitingen, waarop hij als verantwoordelijk redacteur recht
meende te moeten hebben.
Veel leed veroorzaakte het otium hem gelukkig niet wat ook blijkt uit zijn geregeld
terugkeerende oudejaarsavonduiting van dit jaar: ‘Intusschen zijn mijne gedachten
op verscheidene punten, inzonderheid van staatkundigen en socialen aard, beter
geordend en vastgesteld; hiertoe is mij het leveren van hoofdartikeltjes bepaald van
nut geweest.... In 't algemeen ben ik wel in dit jaar meer vooruitgegaan in
concentreering dan in uitbreiding van feitenkennis. Zelfs ben ik begonnen behoefte
te gevoelen om mij op een speciaal vak toe te leggen, waar-

1

Het huwelijk werd gesloten 17 Mei 1877. Uit het huwelijk zijn geboren twee dochters:
Catharina Cornelia en Jacoba Wilhelmina.
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toe zich thans van zelf de geschiedenis (met filosofie op den achtergrond) aanbiedt.’
Bijna twee jaren verliepen voordat het Doedes gelukte een andere betrekking te
verkrijgen. Allerlei pogingen om 't zij bij de journalistiek herplaatst te worden 't zij
door het uitgeven van artikelen zijn bestaansmiddelen te verbeteren, leidden tot niets
dan teleurstelling. Reeds was hij op het punt zijn bevoegdheid voor het M.O. uit te
breiden door te werken voor de akte Engelsch, toen hij een benoeming ontving als
leeraar in de Geschiedenis aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Leeuwarden. Op
1 November 1880 gaf hij als zoodanig zijn eerste les.
Hoe Doedes tegen die lessen zal hebben opgezien en tegen die ‘koppige’ Friesche
jongens! Dertig jaar oud, nooit voor de klasse gestaan, niet voor het onderwijs
opgeleid, onzeker en bedeesd in zijn optreden, toegerust met een gebrekkig
gezichtsvermogen, zwaartillend en.... niet erg verzot op officieele banden!
Maar nu heeft hij zich aangepakt. En hij is er in geslaagd de jongens aan zijn
invloed te onderwerpen en bij hen de overtuiging te vestigen: je leert van hem, hij
is rechtvaardig, hij is knap en je hoeft niets bij hem uit te halen. Een van D.'s
oud-leerlingen verklaarde mij nog dezer dagen: ‘wat Doedes duidelijk maakte, vergat
je niet licht meer, ik weet na 15 jaren nog alles wat hij ons van de Fransche Revolutie
verteld heeft.’
Gelukkig dat Doedes in Prof. Dr. C.P. Burger zulk een uitmuntenden chef had.
‘Had ik hém niet gehad.... dán....’
En de oud-chef zelf zegt: ‘ik respecteerde hem als een braaf en eerlijk man en als
een bekwaam man, maar heb veel met hem overgebracht door zijn zwaarmoedigheid,
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koppigheid en telkens terugkeeren op wat bepaald was1.
Hij heeft zijne betrekking als leeraar tot einde 1900 waargenomen, toen kon hij
niet meer. Had een verlof in 1899 zijn geschokt zenuwstelsel inderdaad wat
aangesterkt, de (aanvankelijk zelfs gedeeltelijke) hervatting zijner werkzaamheden
had hem maar al te smartelijk doen gevoelen, dat hij nu ook niet meer over de krachten
van een 20 jaren geleden beschikte.
Op 1 Januari was hij dus ambteloos burger, de overgang is hem zwaar gevallen.
Het besef op 50-jarigen leeftijd ambteloos te zijn, meer dan half-blind, in het bezit
van nog maar een deel zijner vroeger zoo rijke intellectueele krachten.... en dat
tegenover de hooge idealen die meer en meer verbleekten aan zijn horizon.... dat
besef heeft hem het leven weken lang moeielijk te dragen gemaakt.
Maar hij is er weer boven opgekomen en heeft arbeid gevonden en oude vrienden
die met hem schaakten en met hem wandelden.
Prof. W. Koster, (de Rector magnificus van 1867), toen nog Redacteur van de
Wetenschappelijke Bladen bezorgde hem arbeid. En zoo gleed eerlang zijn fijne pen
weer over het nimmer stugge papier, vertalende en scheppende. Een stapel van
overdrukken ligt vòòr mij als stille getuige van zijn verbazende arbeidzaamheid. Of
zij hem bevredigde?
In het laatste levensjaar bleek dat zijn werkkracht afnam, toch bleef hij zijn best
doen tot het allerlaatste toe.
Op 29 Juni 1906 liep zijn levenstaak ten einde. Aan

1

Een paar jaar geleden waren wij samen op het Muiderslot; hij vroeg mij toen hoe ik het
opschrift op den schoorsteenrand in de Ridderzaal zou vertalen: Semper nocuit differre
paratis. Dacht hij toen aan eigen gebrek?
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hen die achterblijven het oordeel over hetgeen hij gewrocht heeft. Hier volgt
gerangschikt in chronologische orde de lijst van hetgeen hij in het licht zond, waarbij
de vele vertaalde stukken in de Wet. Bladen onvermeld zijn gebleven.
Een aantal gedichten en opstellen, keurig geschreven in zijn duidelijk handschrift,
met de in alle bijzonderheden gaande aanwijzingen betreffende uitgave enz., schatten
van historische en andere aanteekeningen, wachten op een deskundige en
waardeerende hand.
Komt waardeering niet meestal nadat wij heengegaan zijn? Zelfs bij groote
mannen?
Drie gedichten, geteekend N.N. Utrechtsche Studenten-Almanak 1869.
Vier gedichten, geteekend N.N. Utrechtsche Studenten-Almanak 1870.
Een prozastukje geteekend N.N. Utrechtsche Studenten-Almanak 1870.
Antwoord aan Roby N.N. Rotterdamsch Zondagsblad 8 Jan. 1870.
Zes Sonetten N.N. Utrechtsch Dagblad 15 Aug. 1870.
Drie Artikelen N.D.D. Vox Studiosorum Ve en VIe Deel.
Twee gedichten get. P-Q. Utrechtsche Studenten-Almanak 1871.
Twee gedichten get. N.D.D. Utrechtsche Studenten-Almanak 1871.
Een gedicht get. Philhollandus Utrechtsche Studenten-Almanak 1871.
Een puntdichtje get. Hi Utrechtsche Studenten-Almanak 1871.
Een gedicht get. N.D.D. Vox Studiosorum VI.
Twee gedichten get. N.D.D. Vox Studiosorum VI.
Opstel over de beteekenis van Nederland in de kunstgeschiedenis der 16e-17e
eeuw get. N.D.D.
Opstel op Kalvermarteling get. X. Utrechtsch Dagblad 28 Maart 1871.
Opstel: ‘Een Nederlandsch Heldendicht’ get. N.D.D. Vox Studiosorum VII.
Opstel: ‘Een paar bezwaren tegen Bilderdijk’ get. N.D.D. Vox Studiosorum VII.
Een gedicht (Alexander en Diogenes) get. (-s.) Vox Stud. VII.
Een gedicht (Ielze) get. (D.) Utr. Stud.-Alm. 1872.
Twee gedichten (N.D.D.) Feestbundel Redacteuren Utr. Studenten-Almanak.
Twee opstellen (over Pangermanisme en Bruijn's Letterk. Silh.) Vox Stud. VII.
Vijf gedichten (S.) Vox Stud. VII.
Een gedicht (De Hartsburg) (N.D.D.) Utr. Stud.-Alm. 1873.
Twee opstellen (één geteekend D., één get. N.D. Doedes) Vox Stud. VIII. 1873.
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Gedichten van German, J. Bijleveld te Utrecht 1874.
Schetsen en Beschouwingen door N.D. Doedes, J. Bijleveld te Utrecht, 1875.
Vlugschriften ter Overweging door N.D. Doedes, J. Bijleveld te Utrecht, 1876.
Een zeldzaam huwelijk door N.D. Doedes, J. Bijleveld te Utrecht, 1876.
Overtuiging (gedicht door N.D. Doedes) Ned. Spectator 18 Maart 1876.
De Oorsprong der Japanners door.... Eigen Haard p. 190.
‘Londiniensia’ (door N.D.D.) Feuilleton in het Utrechtsch Dagblad 1876 en
1877.
Een aantal hoofdartikelen en kleinere stukjes. Nijmeegsche Nieuwsbode 1877
en 1878.
Ingezonden stukjes over zijn aftreden als Redacteur der N.N. in Arnh. Crt. en
Utr. Dagbl. 24 en 25 Oct. 1878.
‘Na Zonsondergang’ roman van Wilh. Jensen, vertaling van N.D. Doedes,
Blomhert en Timmerman, Nijmegen 1879.
Feuilleton (de jonge monnik) Utr. Dagblad 23 Februari 1880.
Het natuurl. kiesstelsel, weekbl. ‘De Amsterdammer’ 22 Februari 1880.
Het kiesstelsel Roget ‘De Amsterdammer’ 7 Maart 1880.
Drie feuilletons Utrechtsch Dagblad 20, 21 en 22 Maart, Aug. en Oct. 1880.
Een feuilleton (Humeur) Utrechtsch Dagblad 22 April 1881.
Recensies en ‘Carrara’ in de Portefeuille 2e en 3e jrg. 1881.
‘Sprekende typen’ (over Roodhuijzen's pedagog. Schetsen) Utr. Dagblad Mei
1882.
Recensies in de Portefeuille 1882.
Darwins geloof aan God. Nederl. Spectator 10 Juni 1882.
Over Hofdijk's ‘In 't harte van Java’ in de Portefeuille 1882.
Een bijdrage in Mevrouw Bosboom's feestalbum 1882.
Een epigram ‘Holloway’ Maandblad tegen de Kwakzalverij 1882.
‘Amor en Psyche’ (van Hamerling) Utr. Dagblad, December 1882.
Voorjaar en Zomer, dichtbundel van N.D. Doedes, J.L. Beijers, Utrecht 1883.
Aankondigingen o.a. van J. ten Brink's Nederlandsche Revolutie. Portefeuille
1883.
Nederland door een Engelschman benijd, Groningsch Schoolblad 1883.
Aankondiging van Hellwald's Nat. Ges. van den Mensch, Gron. Schoolblad
1883.
Klasseleeraars, Gron. Schoolblad 1883.
Nog eens klasseleeraars, Gron. Schoolblad 1883
Misbruik van de Geschiedenis (tegen Roorda van Eysinga), Gron. Schoolblad
1883.
Neutraal (tegen H.G. Roodhuijzen), Gron. Schoolblad 1883.
Aankondiging van Dijkstra's Reinaert Gron. Schoolblad 1883.
Aankondiging van Zuidema's hist. geogr. boekje, Gron. Schoolblad 1883.
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Dan ton en zijn laatste lofredenaar, Gron. Schoolblad 1883.
Omwerking van het leesboekje van O. Baas, De Wereldhistorie, 1e deeltje.
Noordhoff en Smit, Groningen 1884.
Het antwoord van den heer Roorda van Eysinga, Gron. Schoolblad 8 Jan. 1884.
Recensie van Stacke-Mellink's Geschiedenis van den nieuwsten tijd. ib. 8 Jan.
1884.
Recensie van Peschel's Volkenkunde ib. 8 Jan. 1884.
Recensie van Huberts' ‘Pompeji.’ ib. 8 Jan. 1884.
Een paedagogische klucht (tegen H.G. Roodhuijzen: over klasseleeraars) ib. 23
Dec. 1884.
Een dubbele rehabilitatie (tegen Roodhuijzen) ib. 23 Jan. 1885.
Taine en de Fransche terroristen volgens Max Rooses. ib. Febr. 1885.
Het Land van Rembrandt. ib. 9 Juni 1885.
Ambtenaars-examinatoren. ib. 28 Juli 1885.
Nogmaals ambtenaars-examinatoren. ib. 11 Aug. 1885.
De motie-Frowein, ib. 25 Aug, 1885.
Wat moet men doen voor de Akte M.O. in de Geschiedenis? ib. 15 Dec. 1885.
Aankondigingen van Hellwald's Natuurl. Gesch. van den mensch, 2e ged. en
Peschel's Volkenkunde 2e ged. ib. 22 Dec. 1885.
Nieuwe hoop (gedicht tot lof van de Génestet), Nieuws van den Dag 21 Dec.
1885.
Aankondigingen der historische handboeken van Mellink en de Bruijne.
Schoolblad van 2 Februari 1886.
Het eindexamen M.O. in de Geschiedenis. Schoolblad 16 Febr. 1886.
De moeder van Karel V. Schoolblad 16 Febr. 1886.
De Club van Stekelbos door B. van Buren 1886.
De val van de Republiek der Vereenigde Nederlanden in Kollewijn's T. voor
Gesch. 1e Dl. 1886.
Groote Pier, Kollewijn's T. voor Gesch. Deel I 1886.
Vereenvoudiging van het eindexamen M.O. in Gesch., Schoolblad 7 Sept. 1886.
De Heer en Mevrouw de Buat. T. voor Gesch. November 1886.
Een ingezonden stukje in de Leeuwarder Courant van 24 Juli 1886.
Volken en Hoofdpersonen, Schets der Algem. Gesch., A. Meijer, Leeuwarden
1887, herdr. 1889, 1893, 1900.
Rectificatie (over de moeder van Karel V). Schoolblad 29 Maart 1887.
De Oostzee-hypothese. Schoolblad 22 Nov. 1887.
Aankondiging van Amicis ‘Jongensleven.’ Schoolblad 29 Nov. 1887.
Van Republiek tot Constitutioneele Monarchie. T. voor Gesch. IIe Deel 1888.
De Volksquaestie (met het oog op de verkiezingen voor de 2e Kamer) Nieuws
van den Dag 9 Febr. 1888.
De mensch in de Geschiedenis volgens Tolstoi. T. voor Gesch. IIIe Deel 1888.
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Waartoe dient het onderwijs in de Geschiedenis? Schoolblad 30 Oct. 1888.
‘Repliek’ (aan A. Rauwerda over 't zelfde onderwerp). Schoolblad 30 Nov.
1888.
De Nederlanders, een schets onzer vaderlandsche en koloniale Geschiedenis,
A. Meijer te Leeuwarden, 1890. herdr. 1898, 1901.
Oranje en onpartijdigheid (repl. aan E. Nijland) Bronsveld's St. v.W. en Vrede,
Sept. 1890.
Hervorming van het eindex. der H.B.S. 5-j. c. in Geschied. Schoolblad 20 Jan.
1891.
De afstand van de Kaapkolonie aan Engeland. N.R. Ct. 29 Jan. 1891.
Aankondiging van F. van Rijsens ‘Histor. Leesboek’. Museum 1e Jrg. 1893.
Oorlog een kwaad (antw. aan R. Stavenisse de Brauw) in het 2-maand. blaadje
‘Pax humanitate’ 1893.
Kort overzicht der algemeene Geschied. P. Noordhoff, Groningen 1894. herdr.
1900.
Jan van Riebeek, de stichter der Kaapkolonie. Gids Jul-Aug. 1894.
Boekaankondiging van W.W. van der Meulen's C.L. van Beyma en I. Stamperius'
Abel Tasman. T. voor Gesch. 1 Juli 1894.
Kossuth. T. voor Gesch. 1 Sept. 1894.
Boekaankondiging van Kievits: Hoofdpersonen der Gesch. van Nederland.
Museum Juni 1895.
Boekaankondiging van Van Duyl's Overzicht der Beschav. Gesch. v. Ned.
Museum Oct. 1895.
Vermakelijke Nederlandsche Geschiedenis. Gids van December 1895.
Oranje en Frankrijk. N.v.d. Dag 25 Febr. 1896.
Boekaankondiging van Th. Lindner's Geschichte des deutschen Volkes. Museum
Maart 1896
Boekaankondiging van het 2e deel van Kievits' Hoofdp. uit de Gesch. v.
Nederland. Museum Juni 1896.
Banken. Leeuwarder Ct. 27 Mei 1896.
Achttiende-eeuwsch lager Onderwijs. T. voor Gesch. 11e Jrg. 1896.
Historische Varia. T. voor Gesch. 12e Jrg. 1897.
Te lange Schoolvacanties? Nieuws v.d. Dag 28 Jan. 1897.
O. Baas: Wereldhistorie, 2e ed. herzien en verm. 2e deeltje 1897.
Historische Varia. T. voor Gesch. 13e Jrg. 1898.
Het onderwijs in de Geschiedenis op de drie laagste klassen der H.B. Scholen.
Opgesteld door N.D. Doedes met mede-onderteekening van Herman Snijders,
leeraar te Middelburg. November 1898.
Historische Varia. T. voor Gesch. 14e deel 1899.
De Engelsch-Afrikaansche oorlog. N.v.d.D. 27 Oct. 1899.
Bijdrage in het ‘Gedenkboek Nederland-Transvaal’ 1899.
Stukje over Willem I en de Kaapkolonie in 1814 in van der Brugghen's 14 d.
blaadje. Het Lampje 20 Jan. 1900.
De Geschiedenis op de H.B. Scholen 5-j.c. Schoolblad 4 Sept. 1900.
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Een woordje in het Huldeblad aan Paul Krüger op 10 Oct. 1900.
Hoezee! (Naar aanleiding van het Oorlogschip Krüger aangeboden). N.v.d.D.
20 Sept. 1900.
Circulaire. (Verzoek aan allen, die het adres van 31 Oct. 1898 geteekend hebben)
1900.
De Geschiedenis op het eindexamen der H.B. Scholen. Schoolblad, 27 Aug.
1901.
Over Dr. Kernkamp's ‘Fruin-studies.’ Wetensch. bladen Nov. 1901.
Na vijf-en-twintig jaar. Utr. prov. en Sted. Dagblad 6 en 8 Oct. 1901.
Bruikbare woorden. N.v.d.D. 4 Nov. 1901.
Een verstandige daad. Schoolblad van 12 Nov. 1901.
Historische mededeelingen. T. voor Gesch. Nov. 1901.
Over Dr. Kernkamp's: Over de materialistische opvatting der Geschiedenis.
Wetensch. bladen, December 1901.
Over Potgieter's brieven aan Busken Huet. W. Bladen Jan. 1902.
Over F. Fauth, ‘Luther's leven.’ W. Bladen Jan. 1902.
Nogmaals: Helmholt's Weltgeschichte. W. Bladen Febr. 1902.
Dr. W.G. Brill. Utr. Dagblad 21 Jan. 1902.
Over: Joh. Naber's Prinsessen van Oranje en hare dochters in Frankrijk. W.
Bladen Maart 1902.
Een stukje historiographie (over Jozef II in België). W. Bl. April 1902.
Over Potgieter's brieven aan Busken Huet. (II). W. Bl. Juni 1902.
Historische mededeelingen. T. voor Gesch. 1902.
De uitvaart van den heer Brunne. Leeuw. Ct. 30 Juni 1902.
Aan A. Pijnacker Hordijk (versje). Het Lampje 5 Juli 1902.
Over Kalff's ‘Oost-Indisch landjuweel.’ W. Bl. Aug. 1902.
De tempel van Aegina en de godin Aphera. W. Bl. Nov. 1902.
Een Utrechtsch boek te Leeuwarden. Navorscher No. 8 1902.
De slag bij Kortrijk. G.A.v.d. Brugghen's Het Lampje Aug. 1902.
Vacancie (vers uit 1892). Het Lampje 16 Aug. 1902.
Historische mededeelingen. T. voor Gesch. Oct. 1902.
Over Hylkema's. ‘Reformateurs’ T. voor Gesch. Maart 1903.
Over Prof. Muller's Geschiedenis van Onzen tijd I. ib. Maart 1903.
Brieven en Gedenkschriften van G.K. van Hogendorp deel V en VI, 1e ged. T.
voor Gesch. Januari 1903.
Historische mededeelingen ib. Januari 1903.
Talent en Karakter. Over Potgieter's brieven aan Busken Huet, 3e deel. Wet.
Bladen, Februari 1903.
Nicolaas-Beets-weg. Utr. Dagblad 18 Maart 1903.
Nicolaas-Beets-plein Utr. Dagblad 26 Maart 1903.
De oudste bekende Semitische wetgeving (ca 2250 v.C.) Wet. Bl. April 1903.
Brieven en Gedenkschriften van G.K. van Hogendorp V. en VI (2e ged.) en
Bijvoegsel over deel VII, en Portretten van G.K.v.H. T. voor Gesch. April 1903.
Hildebrand's uitvaart in Het Lampje 11 April 1903.
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Praehistorie. Wet. Bl. Juni 1903.
Verwey's Potgieter. Wet. Bl. Juli 1903.
De studie van de rassen in de geschiedschrijving. Wet. Bl. Oct. 1903.
Een ontwerp-monument. N.v.d.D. 9 Oct. 1903.
Over E. Bernheim, Lehrb. der hist. Methode. Wet. Bl. Nov. 1903.
Nicolaas Beets herdacht. Tijdspiegel Jan. 1904.
De brand van Moskou. Wet. Bl. Febr. 1904.
Bij het nieuwe profiel-portret van Koningin Wilhelmina. Het Lampje 30 Jan.
1904.
Over dr. Van Oordt's Algem. Gesch. I. Wet. Bl. Maart 1904.
De Beets-tentoonstelling. Utrechtsch Dagblad 24 Maart 1904.
Volksregeering en Demagogie. Wet. Bl. Mei 1904.
Antefietziaansch. Tijdspiegel Juni 1904.
Dr. van de Graft's Historie-liederen. Tijdspiegel Mei 1903.
Buitenrust Hettema's Fries. Tijdspiegel Mei 1904.
Historische mededeelingen. T. voor Gesch. 1904.
Reorganisatie van het M.O. Schoolblad 23 Aug. 1904.
Nietzsche en de Grieksche sofisten. Wet. Bl. Nov. 1904.
Over Dr. J.W. van Oordt. II-IV. Wet. Bl. Nov. 1904.
‘Arm Rusland.’ Tijdspiegel Nov. 1904.
Historische Mededeelingen. T. voor Gesch. 1905.
P.D. Chantepie de la Saussaye over N. Beets. Tijdspiegel Febr. 1905.
Herinneringen aan N. Beets. Tijdspiegel April 1905.

Gaan wij de lange lijst der geschriften nog eens in snelle vlucht langs, dan moet zij
voor elkeen zijn het beeld van veelzijdig werkzaam bestaan.
De historische en paedagogisch-historische geschriften alsmede de studies op
literarisch gebied worden naar ik meen voor de belangrijkste gehouden. De
nauwgezetheid, waarmede hij de leerboeken over Geschiedenis schreef en bij volgende
uitgaven weer verzorgde, heb ik dikwijls hooren roemen, persoonlijk ben ik bij
herhaling getroffen geweest door zijn warme belangstelling in zijn leervak, zijn
methodiek, het te beoogen doel en de eischen voor het eindexamen. Zijne opstellen
bewijzen het trouwens.
Bij hen die overwegen hoe groot de receptieve kracht van Doedes was, hoe groot
zijn werkkracht en zijn werk-
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lust - in weerwil van velerlei huiselijken tegenspoed - en hoe fijn zijn
onderscheidingsvermogen, zal de vraag wel zijn gerezen: waarom heeft hij zich niet
weten op te werken tot een Universitairen leerstoel? Doedes had de hoofdgegevens
daarvoor ongetwijfeld (dat wordt door al zijne vrienden terstond toegegeven) maar
daarnevens een aantal hoedanigheden die hem als evenveel remmen hebben
tegengehouden.
Het zou niet moeielijk zijn in D.'s leven van zijn kinderjaren af aan te wijzen
welken weg hij had moeten inslaan om te bereiken wat wij hem zoo hartelijk hadden
toegewenscht. Maar is dat niet in vele levens zoo?
Verdiepen wij ons daarin dus maar niet, maar nemen wij zijn arbeid zooals die
geweest is, met erkentelijkheid aan. Die met Doedes omging en zich tot zijn omgeving
mocht rekenen, die had in hem een trouwhartig vriend, stralend van vreugde als hij
u de hand ter verwelkoming reikte, bereid steeds met raad en tot daad, d i e kwam
onder de bekoring zijner zachte bijna vrouwelijke stem, onder den indruk van de
fijngevoeligheid en de deelnemende belangstelling van den gentleman, d i e voelde
dat de vriend met u medeleefde in alles wat u wedervoer.
Van Doedes ging ieder rijker heen dan hij gekomen was, rijker in kennis, rijker
in bescheidenheid, rijker in vriendschapsgevoel. En wat mannen van edel gemoed,
van oprechtheid tegenover zichzelven en tegenover anderen in zoo hooge mate
beminnelijk doet zijn, dat was ook zijn, door hemzelven niet-vermoed bezit,
dankbaarheid voor het geringste bewijs van waardeering en vriendschap, het eeren
van anderer goede hoedanigheden die hij bij zich zelven geloofde te missen. Doedes'
leven is gegaan langs een moeielijken weg, maar het geleide van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

94
zijne vrouw1 en later ook van zijne kinderen is een voortdurende zegen voor hem
geweest. De echtgenoote, schoon zelve zoo dikwijls zwak en krank, ging hem voor
in geduld, lijdzaamheid, vertrouwen. Werd zij op haren huwelijksdag vergeleken
met een helder, vriendelijk, vroolijk lied, voor haren echtgenoot was zij bovendien
het altijd opnieuw aangeheven gezangvers: Komt, treen wij dan gemoedigd voort!
Velen hebben Doedes niet begrepen omdat zij hem, den moeielijk vindbare, niet
voldoende konden leeren kennen, maar die hem gekend hebben zegenen dankbaar
zijne nagedachtenis. Ik eindig met de woorden die een zijner oudste vrienden mij
kort geleden toezond: ‘De Sturm-und Drangperiode des levens hebben wij met elkaar
doorgebracht en onze harten toen jegens elkaar ontsloten. Mijn gevoelige natuur
scheen hem soms te bekoren - in den regel profiteerde ik veel meer van hem door
zijn kritische gaven, fijn oordeel en grootere belezenheid. Groote waarheidsliefde,
vol waardeering. Een liefhebber van de alzijdigste wetenschap - erfdeel zijns
scherpzinnigen vaders. Hoogstgevoelig voor de kleinste attentie. Zeer hulpvaardig.
Hij was mijn vraagbaak.... Gaarne denk ik aan hem terug’.
H i l v e r s u m , Maart 1907.
J.C. COSTERUS.

1

Overleden te Utrecht, 9 Juni 1907.
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Levensbericht van Lodewijk Mulder.
(9 April 1822-15 Mei 1907.)
Op den vijftienden Mei van dit jaar verloor 's-Gravenhage een harer meest bekende
bewoners, onze vaderlandsche letterkunde een harer oorspronkelijkste en gelukkigste
beoefenaren. Iedereen in de residentie kende den eenvoudigen man met den, ondanks
zijne 85 jaren, nog flinken, militairen stap. Als een vergeten burger bewoog hij zich
in het Haagsche gezellige leven. Op de wekelijksche avondvergadering der redactie
van de(n) Nederlandsche(n) Spectator, waarvan hij een der pleegvaders was, ontbrak
Lodewijk Mulder bijna nooit. Meestal was hij daar de eerste, om als hooggeacht
toeziende voogd het voedsterkind zooveel mogelijk te steunen. In de Besogne-kamer
was hij gemeenlijk dagelijks de gewenschte partner aan een whist- of hombretafeltje.
Op muziekuitvoeringen zag men Lodewijk Mulder getrouw met zijne vrouw
verschijnen. In Pulchri Studio ontbrak hij bijna geen enkelen Zaterdagavond, om
zich met Mesdag en andere artisten aan een speeltafeltje te meten. Kortom, hij bewoog
zich nog in het volle, afwisselende stadsleven en droeg zijn hoogen leeftijd gelijk
een Hercules met zware gewichten speelt.
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Lodewijk Mulder, zei Bosboom, onze vermaarde kerkschilder, eens zeer terecht,
Lodewijk Mulder is een der gelukkigste schrijvers. Met zijn vriend, den ouden heer
Smits, gaf Mulder ‘Afdrukken van indrukken’ uit, die door het gansche Nederlandsche
publiek gelezen en herlezen werden. Hij schreef één historischen roman ‘Jan Faessen’,
en een ieder was opgetogen over zulk een kunstwerk. Zijne ‘Vaderlandsche
Geschiedenis’ is en blijft hét leesboek, waaruit wij allen, Hollandsche jongens, onze
historie-wijsheid geput hebben. Met zijne ‘Kiesvereeniging van Stellendijk’ betrad
hij stout de planken, en het stuk werd zoo populair als de Camera Obscura. Hij gaf
zijne reisherinneringen uit, en de lezerswereld roemde hem als den gezelligsten
verteller, dien men wenschen kan!
Inderdaad, Bosboom had gelijk: Lodewijk Mulder is een Zondagskind; want indien
de groote, scherpzinnige kerkschilder zijn vriend niet alléén als schrijver had willen
loven, zou hij daarbij tevens Mulder's verdienstelijk schilderstalent geroemd hebben.
Vooral in de laatste jaren, nu de pen van den humorist rustte, was zijn penseel
bijzonder werkzaam. Er verliep bijna geen herfst of Lodewijk Mulder trok met
bevriende artisten naar Gelderland of Drente, om daar dag in dag uit met een ijver
en liefde studies te schilderen en te teekenen, alsof hij een jeugdig landschapschilder
vol vuur en verwachting was.
In zijne woning grensde dan ook het pittoreske schildersatelier aan het deftige
schrijfvertrek. Evenals in Molière's ‘Avare’ het dubbel emplooi van kok en koetsier
aan één persoon is toevertrouwd, had Lodewijk Mulder u kunnen vragen: ‘Wien
verlangt ge te zien? Den man van de pen of van het penseel?’ - ‘Liefst beiden!’ had
men egoïstisch kunnen antwoorden, omdat u dan het voorrecht ten deel gevallen
ware, eerst een prettig, levendig
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onderhoud met den geestigen prater te voeren, en daarna in het atelier te mogen
aanschouwen wat zijn vlijtig penseel bezig was te voltooien.
En terwijl men Lodewijk Mulder's schetsen en studies aan den wand met
belangstelling bekeek en hij er met u over praatte, gaf men in gedachte Gerard Keller
gelijk, die in zijn Servetje beweert, dat niemand in Lodewijk Mulder den militair
herkennen zou. ‘Zijn gelaat’, zegt Keller, ‘draagt wel het karakter van mannelijke
kracht en ernst, maar zijne blauwe oogen missen die bevelende uitdrukking, die den
officier eigen wordt. Als hij iemand aanziet, buigt hij een weinig het hoofd om den
blik te richten. Als hij spreekt, plooit zich zijn mond tot een glimlach, althans de trek
maakt dien indruk, en wat hij zegt klinkt zoo welwillend en steeds zoo wellevend,
dat men reeds daardoor geneigd wordt naar hem te luisteren. Hij is het gezond verstand
en de rechtgeaardheid in persoon en daaraan voegt hij een schier onbegrensde kennis,
waarmede hij nooit schittert, zoodat men telkens verrast wordt door de ontdekking,
dat hij dit en dat óók al weet en óók al kan. Hij heeft half Europa gezien, waartoe
zijn fortuin hem in staat stelt, maar valt niemand met zijne reizen lastig. Hij spreekt
zes of zeven talen en wat niet het minst zegt: hij is de zijne volkomen meester. Zijn
Jan Faessen is een der meest ‘Hollandsche’ boeken, die ooit geschreven zijn en
evenzoo zijne opstellen, met die van den ouden heer Smits (Dr. Lindo) verschenen
....’
Meer dan een halve eeuw ligt er achter den tijd, toen Lodewijk Mulder als tweede
luitenant te Nijmegen in garnizoen lag, en zich daar in zijne vrije uren con amore
met het beoefenen van letterkunde en met schrijven
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bezig hield. Professor Dr. Jan ten Brink vertelt het uitvoerig in ‘Onze hedendaagsche
letterkundigen’, hoe Lodewijk Mulder reeds als knaap en jonkman verzen en proza
geschreven had en zich bij voorkeur met letterkunde bezig hield. In Nijmegen kwam
Mulder in aanraking met den componist Boers, den opgewonden, petillanten
toondichter, en voor dezen schreef hij een zijner eerste gedichten ‘Radboud’, als
tekst voor het oratorium van den componist.
Voor het publiek verscheen hij het eerst onder den pseudoniem van Lodewijk in
de(n) ‘Militaire(n) Spectator’, doch geenszins met een wetenschappelijk onderwerp,
maar met een stuk in een genre geschreven, dat in de militaire litteratuur nieuw was,
daar er, gelijk de jeugdige schrijver zich uitdrukte, ‘helaas! zoo weinig winkels zijn,
waar wij schaatsen kunnen krijgen, om ons op het humoristische ijs te wagen. Hoewel
er nog vele militaire onderwerpen op die wijze zouden kunnen behandeld worden,
zal er altijd eene zekere moeilijkheid aan verbonden blijven, daar de losse, meegaande
stijl zoo licht tot raillerie, ironie, en deze tot quasi-insubordinatie overgaat; - het is
er mede als met het inmaken van zuurkool: men doet er, naar zijn beste weten, alleen
wat zout en peper in, en - zij wordt zuur.’
Soldaten-zang heet deze eerste humoristische ontboezeming, die op losse en
geestige wijze het soldatenlied hekelt en prijst en met dichterlijke verheffing op
Theodor Körner wijst, ‘die den eeuwigen slaap sluimert onder de lier en het zwaard,
welke hij beide met dezelfde machtige hand omvatte.’
‘De ware voorzanger’, zegt de schrijver, ‘heeft eene stem, die het midden houdt
tusschen tenor of bariton, eene echte kerkstem, eene stem die bestand is tegen
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zon, vermoeienis, honger, dorst, kou, regen, bepakking, slechte wegen, wind, nevel,
het dragen van de groote warmte en zelfs tegen den tijd. Ik heb er een gekend, die
een marsch van twaalf dagen, met inbegrip van de rustdagen, van het begin tot het
einde heeft afgezongen zonder heesch te worden; die een campagne als die van
Rusland zou doorzingen, in geval namelijk de een of andere antimuzikale kogel geen
point d'orgue, of een eeuwigdurend tacet op het muziekblad zijns levens schreef.
Maar ook zoo een menageert zijne stem, hij weet nu en dan, als hij hoort dat ze goed
op streek zijn, tot het pianissimo af te dalen, om bij het refrein de intonatie weder
met dubbel forte aan te geven. Hij weet de tijdmaat van den langen-wegspas zoo
goed als de beste tamboer-majoor, en handelt er mee, zooals de taktische leerboeken
met bijna al hunne voorschriften: hij regelt ze naar het terrein en de omstandigheden;
hij stelt ieder stuk zóó in, dat allen het kunnen bijhouden, dat het niet te hoog of te
laag gaat; hij kent alle soldatenliedjes, zoowel den tekst als de muziek, en varieert
tusschenbeide, door een refrein van een stuk van zijn repertoire aan een ander vast
te knoopen. Hij is bovendien een onbetaalbaar wezen, vooreerst bij het schuren van
trappen, tafels, banken en verder mobilair, dat eene bezigheid schijnt te zijn, die
bijzonder de muzikaliteit opwekt, waarom die dan ook van ouds met den klassieken
naam van psalmen zingen gedoopt geworden is; en ten tweede: bij het aardappelen
jassen, dat, wanneer het en compagnie geschiedt, het beste zingende gaat; moge nu
hierdoor ook de attentie wat verdeeld worden en de schil er niet op de dunste, zuinigste
en voor de menage voordeeligste wijze afgenomen worden, zie dat over het hoofd:
liever wat minder ratatouille in den ketel en wat meer vroo-
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lijkheid in het gemoed; ontneem den soldaat zijn lied, misgun hem zijn zang niet,
het is zijne opbeuring, zijn troost, zijn poëzie; het bevordert eendracht en gezelligheid,
het neemt veel van het eenvormige, van het kloosterachtige weg.’
Een jaar later schreef de jonge Luitenant in hetzelfde tijdschrift eene verheerlijking
van den hoorn ten koste van de laag geschatte trom. Allervermakelijkst teekent de
schrijver daarin den pedanten, aanmatigenden tamboer-majoor als ‘een kolos,
uitgedost als een generaal uit het wassenbeeldenspel, wiens aanmatiging aangroeide
in de tiendubbele reden van zijn lengte: hoe langer hij was, hoe meer hij begreep
onmisbaar te zijn; remplaceer ook eens iemand van vijf kwart vaâm - er is geen
denken aan. Er is dus ook niemand, die, volgens de zienswijze van den
tamboer-majoor, van meer gewicht is dan de tamboer-majoor zelf; hij acht zich te
zijn:
‘Een penningh van 't metael daar wij af zijn gemaeckt;
Maer op de reken-rij der dusenden geraeckt.’

‘Velen onder ons hebben voorzeker dien reus D .... van de ... divisie (die ik niet
noemen zal) wel gekend, die in dit opzicht een waar type was. Volgens hem moest
de tamboer-majoor zoowel de evolutiën en de infanterie-taktiek machtig zijn, als de
generaal. Van hem, die door zijn lengte alles overzag, die met zijne tamboers den
troep leidde, hing vaak het wel- of kwalijk gelukken eener manoeuvre af. Op zekeren
dag komt hij de kantine binnen (het was in een der oefeningskampen) en roept zijn
tamboer-korporaal bij zich: - ‘Maître’, zegt hij tot hem en draagt daarbij zorg van
onder al zijne gelaatsuitdrukkingen de meest gewichtige uit te zoeken en aan te
nemen, ‘Maître, er is ons weer een zware taak opgedragen. Zoo op het oogenblik
kom ik van voor het

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

101
front de bannière en stap hier heen; daar hoor ik eene stem achter mij roepen: ‘Hein!’
- Ik geef geen attentie. - Nog eens: ‘Hein! - hé Hein!’ - Ik denk zoo, wie of die snaak
is, die me zoo familiaar roept; ik kijk in de rondte - geen mensch te zien. ‘Waar zit-je
dan?’ vraag ik. - ‘Hein! wat satan, hoor-je niet!’ - Die stem kwam van de tent van
den prins van Oranje die zelf aan den ingang stond; hij was 't die mij riep. Ik behoef
je niet te zeggen dat ik er heenging, met een pas van honderdvijf-en-tachtig in een
minuut: ‘Zijne hoogheid’, zeg ik, ‘excuseer ...’ - ‘'t Is niets’, zegt Zijne hoogheid,
‘ik wilde je maar zeggen, dat er een vervl .... slechte pas in die .... divisie zit - daar
is tijdmaat noch geheel in. Zorg daarvoor dat dat verandert; je bent de man daar ik
me aan te houden heb. Het is wel.’ - Ik zeg: ‘Zijn hoogheid, reken op mij!’ en maak
rechts-om-keert; dus, maître, je begrijpt, de eer van de divisie hangt van ons af, morgen aan 't werk met al de jonge tamboers, want 't is waar, ik ben 't met Zijn
hoogheid volkomen eens, en let vooral op no. 7, met die roffels en die dubbele slagen.’
Vol lyrische geestdrift eindigt de schrijver zijne geestige pleitrede voor den hoorn
met den volgenden slotzin: ‘Zonder aarzeling durven wij het zeggen: de algemeene
opinie is tegen de trom; zij is voor het tegenwoordige leger, voor den tegenwoordigen
tijd niet meer geschikt; zij is een oude, eene verwelkte matrone, met eene samaar en
een hoepelrok, pruttelende, knorrende en grommend te midden van de jeugd die haar
te jong is; maar de hoorn - eene jeugdige schoone, coquet en elegant, eene sirene
met eene zilveren stem, die in het hart doordringt.’
De jonge officier - men bespeurt het - merkt allerlei misbruiken in het soldatenleven
op, en tracht die te
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keer te gaan, door het dwaze er van in 't licht te stellen.
Uit dienzelfden tijd (1850) dagteekent eene voortreffelijk geslaagde satire, die
echter vooreerst in handschrift bleef, al werd de koddige parodie ook in tallooze
afschriften verspreid. Het waren de ‘Stokvisch-orders’, eene parodie van zuiver
militairen aard, waarin de oude sokken- en slobkousendienst op de vermakelijkste
wijze gegeeseld werd. Veel later, in 1884, werden zij op aandrang van Willem Staring
Junior, die ze met een twaalftal illustratiën verrijkte, voor het groote publiek ter
beschikking gesteld.
In de inleiding noemt Lodewijk Mulder ze een ‘dolzinnige charge’, die hij in 1850
als jong 2e luitenant op den voortreffelijksten van alle Goede Vrijdagen aan de
officierstafel ten beste gaf. ‘Dat ze daar succes had, ja, dat spreekt wel van zelf, want
het wás een jolig gezelschap, dat alle middagen het carré formeerde om die tafel,
‘het vroolijke aardappeltje’ onder de zinspreuk: ‘onderlinge vreedzaamheid tot
algemeene volmaking’, bij Klein op de Markt te Nijmegen, - 't is nu, geloof ik, een
bierhuis. Maar niet alleen aan onze opgeruimde stemming was dat succes toe te
schrijven: ik geloof dat die grond dieper zat, en wel in de ‘waarheid’, die op den
bodem van de charge gelegen was. Want eene waarheid was ze, naar de letter en
naar den geest, van het begin tot het einde, niet alleen de woorden van de orders
zelve, die ik met de uiterste nauwgezetheid en zonder er een tittel of jota aan te
veranderen, uit het dagelijksch orderboek van mijn sergeant-majoor heb afgeschreven,
en voor welker authenticiteit ik nog heden - hoe ongelooflijk zij aan het nu levende
geslacht ook schijnen moge - onvoorwaardelijk insta: maar ook de geest was waarheid.
Het was toen de bloeitijd van de slobkousen, de tijd toen
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de geweerloopen gepoetst werden totdat zij niet veel dikker waren dan een dubbeltje,
onbruikbaar om er mee schieten, dood gevaarlijk, niet voor den vijand maar voor
den schutter, doch daarentegen blinkende als spiegels; de tijd toen door vele chefs
het hangen van het leergoed als het ‘intersieke’ van den dienst, en het ‘ekseeren’ met
de lijntjes als het intersieke van de taktiek beschouwd werd; toen op de
officierstheorieën naar de dikte van den vuursteen in millimeters werd gevraagd en
de soldaat hing tusschen trekkers en draagbanden, zooals de souspieds en de bretels
toen karakteristiek genoeg genoemd werden’.
De order zelf van Zondag 24 Maart 1850 luidde: dat op Goeden Vrijdag door het
garnizoen stokvisch zal gegeten worden. Op Dinsdag wordt voorgeschreven, dat de
aardappelen van een goede kwaliteit en gelijksoortig zijn; op Woensdag: dat de
manschappen zich voor de properheid en goede orde van een vork voorzien, hetgeen
zonder dwang op het appèl is voor te dragen; op Donderdag: dat de aardappelen goed
en voegelijk geschild worden; op Vrijdag: dat de sergeant der politie-wacht en de
korporaals voor de zuiverheid der koks en tafels waken.
‘Welk een tafereel!’ leest men in de allervermakelijkste toelichting. ‘Waar vindt
men woorden om de schoonheid van het ensemble te doen uitkomen van deze
Goede-Vrijdag-stokvischorders? Wie ziet niet bij den eersten aanblik, hoe juist alles
in elkander grijpt en hoe nauwkeurig alles is berekend, hoe niets is vergeten; hoe
liefelijk alles gegroepeerd is? En toch welk een leven! Welk een beweging! Het doet
u denken aan de Vlaamsche kermissen van Ostade. En welk een poëzie in die
beschrijving! Mij dunkt, wij zien het voor onze oogen gebeuren.
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Ziet gij ze niet zorgen, die kapitein van politie en die acht officieren der week, voor
de goede bereiding en vooral voor de uitdeeling, nauwkeurig lettende of ieder man
wel krijgt, waarop hij volgens recht en rede op Goeden Vrijdag aanspraak heeft; of
de koks niets voor zich houden, waar zij geen recht op hebben; ziet gij ze niet
doordrongen van het hooge gewicht hunner taak, want ze weten het, zoowel als gij
en ik, dat ook die schuldigen met kapitale straffen bedreigd worden. Art. 199 van
het Crimineel Wetboek zegt het duidelijk:
Elk uitdeeler van vivres, gelijk elk ander parsoon, geëmployeerd tot het verrigten
van eenig werk of dienst bij de uitdeeling, die zich aan de ontvreemding van de hun
in voege omschreven toevertrouwde goederen schuldig maakt, zal worden gestraft
met den kruiwagen met of zonder bannissement voor een zekeren tijd naarmate van
de omstandigheden’.
Toen Lodewijk Mulder in 1850 tot officier-instructeur aan de Militaire Academie te
Breda werd benoemd, om er les te geven in de Nederlandsche taal- en letterkunde
en in de geschiedenis, kwam deze werkkring geheel met zijn aanleg, zijn smaak en
grondige studiën overeen. Een drietal jaren later werd ook Dr. Mark Prager Lindo
aan dezelfde instelling tot leeraar benoemd. En spoedig ontstond er tusschen beide
ambtgenooten een warme vriendschap, die tot aan Lindo's dood in 1877 onafgebroken
stand hield. Uit dezen vriendschapsband ontstond een vermakelijk, geestig boek, dat
zijne wording te danken had aan een onnoemelijk aantal cliché's welke de
ondernemende uitgever D.A. Thieme aan de fantasie van het Siameesch vriendenpaar
ten beste gaf. Dr. Lindo's vruchtbare verbeelding wist spoedig raad met tal van die
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oude prentjes, maar hij wenschte ook den geest en humor van zijn vriend Mulder
aan deze uitgave ten goede te doen komen. Men sloeg de handen ineen, de pennen
vlogen over 't papier en er ontstond eene frissche origineele verzameling schetsen
en novellen, die onder den titel: ‘Afdrukken van indrukken’ een uitmuntenden naam
verworven heeft.
Van Lodewijk Mulder, die reeds een en ander in 't hoofd en half op 't papier had,
bevat deze verzameling: Een badinetje, een parapluie en een speer. - De landziekige.
- Over 't één en ander dat de dichters schrijven en poëzie. - Een buitenpartijtje. - Iets
uit den tijd toen ik nog een lief vers maakte.
De bundel viel onmiddellijk algemeen in den smaak. De prettige en vroolijke geest
die op elke bladzijde tintelde, de fijne ironie, die men er in waardeerde, bezorgde
het duizenden lezers. En nog steeds is het een van die weinige boeken, welke niet
verouderen, maar voortdurend lezers vinden.
Eenige jaren later outwierp Lodewijk Mulder de schets van een historischen roman,
waarvan de mislukte aanslag op Prins Maurits' leven het onderwerp was, onder den
titel: ‘Jan Faessen’. Ieder beschaafd Nederlander heeft Jan Faessen gelezen, een boek
dat zes drukken beleefde, zoodat het overbodig mag heeten, het beloop van den
inhoud te vertellen. Professor Ten Brink zegt in voornoemde levenschets: ‘Een
hoogdravend romantisch gewrocht, min of meer naar Oltmans' bonte manier
overhellend, of in den gekunstelden trant van I. Krabbendam Rz. of van Jacob Honig
Jz. boezemde Mulder een heiligen afschuw in. Hij streefde bovenal naar de
degelijkheid van groote meesters als Walter Scott, Alfred de Vigny, P. van Limburg
Brouwer, Bakhuizen van den Brink en
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Mevrouw Bosboom. Eene uitvoerige tijdroovende studie schrikte hem niet af. Alles
wat met den aanslag van Februari 1623 in verband stond, werd door hem ijverig
onderzocht. Hij rustte niet voordat hij Aitzema (‘Saken van Staat van Oorlogh’),
Baudartius (‘Memoriën’), Louis Aubery, Seigneur Du Maurier (‘Mémoires pour
servir à l'histoire de Hollande’), en De La Pise, (‘Tableau de l'histoire des Princes et
Principauté d' Orange’) gelezen had, om te zwijgen van algemeen bekende gidsen
als Wagenaar, Van Loon, Kok, Smallegange, Brandt, Lopez de Fonseca en Kroon,
waarnaast evenwel niet mag vergeten worden eene groote menigte vlugschriften uit
het tijdvak zelf, vinnige paskwillen van Slatius, en contra Slatius door de leiders der
tegenpartij’.
Lodewijk Mulder's degelijkheid verhief de welgekozen stof tot een meesterwerk,
en ofschoon het historische genre heden ten dage verwaarloosd wordt, pleit het voor
het buitengewoon aantrekkelijke van zijnen roman, dat het tegenwoordige publiek
nog steeds naar ‘Jan Faessen’ de handen uitstrekt.
Coup d'essai, coup de maïtre, kon men hier met volle recht getuigen, en toch liet
onze auteur het bij deze ééne zoo uitmuntend geslaagde proeve. Hij vatte in het
vervolg de geschiedenis streng wetenschappelijk op, en gaf haar in alom verspreide
handboeken voor Gymnasia en Hoogere Burgerscholen. ‘De verdiensten van deze
leerboeken’, getuigt Prof. Ten Brink, ‘behoeven niet breeder uiteengezet te worden,
daar zij bijna in aller handen zijn. Toch kan ik niet verzwijgen, dat Mulder's helderheid
en degelijkheid in deze leerboeken een zoo gelukkig geheel vormen als nog nimmer
vóór 1857 in de lager- of de meer uitgebreid lageronderwijswereld werd gevonden.
Mulder's naam kwam door deze uitmuntende schoolboeken
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op veler lippen. Er waren toen geene bruikbare handleidingen over vaderlandsche
en algemeene geschiedenis, zoodat zij bijna op alle scholen en gymnasiën werden
ingevoerd. Reeds werden er tot heden 80000 exemplaren van verkocht. ‘Ik geloof
wel’, schreef Lodewijk Mulder mij - dat van de 100 beschaafde Nederlanders van
20 à 50 jaar er 75 zijn, die in hun tijd met Mulder geplaagd zijn geworden. Telkens
komt het mij voor, bij 't kennis maken met den een of ander, dat mij de vraag gedaan
wordt, of ik die geschiedenis geschreven heb, die ze op school of ‘zoo verschrikkelijk’
of ‘nog al pleizierig’ vonden’.
Toen Lodewijk Mulder in 1859 naar het Ministerie van oorlog werd verplaatst,
ontving hij al zeer spoedig daarna de opdracht om het Journaal van Anthonis Duyck,
advokaat-fiscaal van den Raad van State (1591-1602) als degelijke bijdrage tot de
Nederlandsche krijgsgeschiedenis uit te geven. Drie lijvige deelen waren de vrucht
van den arbeid in het Rijksarchief te 's-Gravenhage. Van Duyck's handschrift werd
daarin eene trouwe kopie gegeven, terwijl eene inleiding en aanteekeningen van den
overbrenger, aan het geheel een verhoogde waarde schonken.
In verband met Mulder's uitgave van Duyck's Journaal nog deze aardige
bijzonderheid. Ter gelegenheid van een gezellige bijeenkomst in het
schildersgenootschap Pulchri Studio had er eene soort van uitdeeling van prijzen
plaats. Een der aardigste prijzen was een quasi eigenhandig geschreven brief van
Duyck aan Lodewijk Mulder, die toen juist het Journaal had uitgegeven, en daarover
met professor Fruin, te Leiden, die de uitgave beoordeeld had, polemiek had gevoerd.
In dezen brief, waarbij Duyck's handschrift door den toenmaligen chartermeester
van het Rijksarchief, Hingman, op bedriegelijke wijze
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nagebootst was, verklaarde Duyck dat professor Fruin gelijk had! Dat gefingeerde
document bracht toen heel wat pret in de jolige vergadering.
In ‘de(n) Nederlandsche(n) Spectator,’ tot welks vaste en trouwe bestuurders
Lodewijk Mulder steeds behoord heeft, ontmoette men echter zelden eene bijdrage
van zijne hand. Mulder behoorde niet tot die schrijvers, wier vaardige pen te allen
tijde gereed is, den wil haars bestuurders te volvoeren. Als Lodewijk Mulder de pen
opneemt, dan is opstel of schets reeds zoodanig gerijpt in zijn brein, dat de schrijfstift
slechts het weloverwogen en voltooide geestesproduct heeft over te brengen. De een
schudt zijn boomen elken dag, raapt de vruchten op, als ze dikwerf nog wrang of
bedorven zijn, en gaat met de mand aan zijn arm naar de markt of op den boer. De
ander, kieskeuriger van nature, zet het publiek niets dan uitgelezen vruchten voor,
gezonde en rijpe vruchten uit zijn eigen tuin. Zoo onze Lodewijk Mulder, die steeds
voor den dag komt met iets weldoordachts, iets volkomen voltooids.
Hoe geestig en kunstig, knap en smaakvol was in 1878 zijn vers in hexameters,
waarin hij de toen verschenen Londinias van Mr. C. Vosmaer aankondigende, deze
zoo meesterlijk en tevens zoo allergrappigst nabootste, dat men in verrukking was
over zulk een prachtig spiegelbeeld.
‘De Londinias van Mr. C. Vosmaer, gelezen op den spoortrein, door Muloothros’,
eindigt met dit meesterlijk slot:
‘Hij nu las, bleef lezen en lette op niets wat er omging,
Kalm en tevreden zich lavend aan 't Attische epos van Vosmaer.
Voort ging 't langs Halfweg, langs 't Deftige huis met de Zwanen.
Voort langs Haarlem met 't beeld van den Koster, die nimmer bestaan heeft.
Langs der Vogelenzang en de Burg, die in Veenen gebouwd is,
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Langs Piet Gijzenbrug, langs Warmond's priesteren zaaischool,
Voort langs Leiden, waar steeds nog de wetenschapskweekster Athena
Vruchtloos een huis zoekt, half gestoffeerde vertrekken bewonend.
Voorschoten eindelijk voorbij, en toen kwam als de eindpaal der reize
't Vorstelijk lustoord, eens de Hage der Hollandsche graven.
Niets van dat al zag 't oog van den bladzij verslindenden lezer.
Rustig zat hij nog steeds, en genietend de kunstige verzen,
Wanend zich op zijn best pas tusschen den Amstel en 't Sparen,
Tot dat eindelijk de stem van een wagenontsluitend geleider,
Plotseling riep: ‘Den Haag!’ die woorden herhalend nog tienmaal.
Hij ook steeg er nu uit, en den wagen benuttend des tramways
Keerde hij weer tot zijn huis en zijn huisgoôn, immer herdenkend,
Lezend, herlezend, genietend het Attische epos van Vosmaer.
Als hij des avonds zacht zich strekte op 't donzige rustbed,
Voerde hem Morfeus steeds nog rond in het heilige Hellas,
Tot roosvingerige Eoos het licht weer bracht aan het aardrijk.
Dankbaar legde hij toen, de onschatbare gunsten erkennend,
Hem door Aloopex in dienst van Athene zoo kwistig geschonken,
Deze papyros neer op het altaar van Neerlands Spectator!’

Een viertal jaren te voren had zijne uitmuntende studie ‘De verrassing van Bergen
in 1572’ en A.C. Kruseman's ‘In Memoriam’, den fijnproevers genotrijke
oogenblikken geschonken. Met ‘Jan Faessen’ worden deze beide stukken onder
Mulder's best geslaagde historische studiën gerangschikt. De spanning, waarin
Lodewijk van Nassau verkeert, als het hoofdcorps niet voor de poort van Bergen
komt opdagen, is meesterlijk geschilderd. En als dan Lodewijk zijn troepen terugvindt
en met hen naar Bergen oprukt, geeft daarvan de auteur de volgende plastische
beschrijving: ‘Nog vijf minuten, en men was in de nabijheid der buitenwerken
gekomen; - daar knalde een schot achter den hoofdwal, een tweede en derde uit de
poort; - voort ging het in steeds sneller gang; men begon manschappen op de wallen
te onderscheiden; het werd duidelijk dat daarbinnen in de nabijheid van de poort
gevochten werd. Het musketvuur werd heviger - er was blijkbaar geen oogenblik
meer te verliezen. Voorwaarts, voorwaarts ging het nu in wilden galop met een woest
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geschreeuw, dat brullend oprees uit den aanrennenden troep, tot aanvuring van de
paarden, tot aanmoediging van de strijders in en om de poort. De teugels werden
losgelaten, de sporen woelden in de bloedige flanken der dampende rossen, die
snuivend, met wijd opengespalkte neusgaten en met inspanning hunner laatste
krachten, aangespoord door het dolle krijgsgeschreeuw en het gekletter der wapens,
als razend vooruit vlogen. Voorwaarts ging het door wolken van stof, over
neerstortende paarden en uit den zadel geworpen manschappen; honderden bleven
achter, die te vergeefs hunne uitgeputte dieren tot eene laatste krachtsinspanning
zochten aan te drijven; maar voorwaarts, voorwaarts renden zij, die in den zadel
gebleven waren. Nog slechts vijftig passen afstands scheidde hen van de poort, toen
zij op eenmaal een van de burgerij daarbinnen vooruit zagen snellen naar de
ophaalbrug en de ketting grijpen; langzaam begon het bruggedek omhoog te stijgen,
- één oogenblik nog en de toegang was hun afgesneden!
‘Daar vloog plotseling een ruiter op een klein paard van barbarijsch ras de anderen
vooruit. Voorover liggende op den hals van zijn paard, de zwarte haren in den wind
fladderende onder den woesten kreet van: ‘France! France!’ hield hij den linkerarm
met den lossen teugel voor zich uitgestrekt, en stootte met de rechterhand den scherp
gepunten dolk tot aan het gevest in de met schuim en bloed bedekte zijde van het
edele dier, dat met vier sprongen de brug genaderd was; - een laatste spoorslag en
daar vloog het met zijn koenen ruiter, Guitry de Chaumont, die zijn naam door dien
sprong in onze geschiedenis vereeuwigd heeft, over de ruimte, welke hem van het
langzaam omhoog rijzend plankendek scheidde, en stortte dood neêr op de brug, die
het door zijne
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zwaarte weêr omlaag deed vallen. In dolle vaart rende nu de geheele ruitertroep door
de nog opengebleven poort naar binnen. Het stoute vraagstuk was gelukt! Bergen
was genomen!’
Kort daarna zou Lodewijk Mulder toonen wat zijne fijn-satirieke pen op de planken
vermocht. Het destijds bloeiende tooneelgezelschap van Le Gras, Van Zuylen en
Haspels te Rotterdam, had eene prijsvraag uitgeschreven. Het verlangde een
oorspronkelijk Nederlandsch blijspel in drie of vijf bedrijven, dat daarna door hun
gezelschap vertoond zou worden. Die oproeping trof onzen auteur. Al herhaaldelijk
hadden de vaderlandsche vergader-manie en de potsierlijke omslag in onze
kiesvereenigingen zijn satirieken geest getroffen. Als een dergelijk motief eens in
een blijspel verwerkt werd? Lodewijk Mulder toog aan 't werk en ‘De Kiesvereeniging
van Stellendijk’ was er de vrucht van. Het handschrift werd bekroond en door het
Rotterdamsche gezelschap met ontzaglijken bijval het gansche land door vertoond.
Iedereen moest het zien en iedereen vermaakte zich kostelijk met deze fijne satire.
Enkele figuren zijn zoo populair geworden, dat men van een ‘Haspelstok’ spreekt
als van een ‘Kegge’ of een ‘Pieter Stastok’. De kastelein uit het logement ‘De
klimmende tortel’, door Willem van Zuylen zoo echt natuurlijk voorgesteld, blijft
met zijne schatting van het gehalte der nutslezers naar gelang van het aantal stoelen
dat hij moet plaatsen, een onvergetelijke figuur. In één woord: het gansche verloop
is zoo in merg en been Hollandsch, het geeselt zoo allerkoddigst de malle deftigheid
en stijfheid op onze vergaderingen, dat Mulder's satire eene ongehoorde populariteit
bereikt heeft. Wij verkneuteren ons in de trouwe schildering van onze eigen saaiheid.
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En dat alles wikkelt zich af in dezelfde logementkamer, en is van 't begin tot het
einde boeiend en vermakelijk door de reeks grappige zetten en uien, die er mild over
uitgestrooid zijn.
Een tweede blijspel, dat door hem uit zijne vertelling: ‘Een lief vers’ getrokken
werd, vond evenmin zulk een onthaal als een derde, dat eenige jaren later door
hetzelfde Rotterdamsche gezelschap ten tooneele werd gebracht. De ‘Kiesvereeniging’
bleef de kroon spannen, omdat het zoo volkomen de Nederlandsche toestanden
teekent; nog steeds blijft het een bron van genot voor elk publiek dat het ziet
vertoonen. Veel later heeft Mulder nog eens een poging gewaagd om der
‘Kiesvereeniging’ een harer waardig pendant te bezorgen, doch het is hem niet mogen
gelukken.
Eenige jaren te voren, in 1867, had Lodewijk Mulder ontslag uit den krijgsdienst
verzocht en dit met den rang van majoor verkregen. Kort daarna, in 1868, benoemde
Minister Thorbecke den oud-officier tot inspecteur van het Lager Onderwijs voor de
provincie Utrecht. Deze betrekking bekleedde Lodewijk Mulder tot 1872, waarna
hij zich in den Haag vestigde, zijn tijd tusschen schrijven, schilderen en reizen
verdeelende.
Dat een scherp opmerker als Lodewijk Mulder, die tevens zulk een volhardend en
onvermoeid toerist was, wel eens aandrang gevoelde om ‘Schetsen uit zijn
Reisdagboek’ te geven, ligt voor de hand. Ook met dien bundel vond hij eene warme
ontvangst bij den Nederlandschen lezer. Uit zijn rijken schat van aanteekeningen
werd daartoe door den wakkeren reiziger eene keuze gedaan en een tiental (meest
Italiaansche) schetsen in den hem eigen humoristischen toon uitgegeven.
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In de laatste jaren rustte de pen, doch bleef het penseel werkzaam. De reislust van
onzen auteur en van zijne onvermoeide gezellin bleef echter steeds even groot:
verleden jaar werd door beide oudjes de 38e Zwitsersche reis ondernomen. Wie den
nog wakkeren, in alles belangstellenden gepensioneerden majoor te Rolde of Vorden
in al zijn eenvoud met schilderkist of schetsboek heeft zien ronddolen, vermoedde
stelling niet in hem den auteur van ‘Jan Faessen’ of van ‘De Kiesvereeniging van
Stellendijk’. Wie den voorkomenden man, die, zonder zich ooit op den voorgrond te
stellen, zoo prettig en onderhoudend wist te keuvelen en te vertellen, in het gezellige
leven heeft ontmoet, bespeurde heel spoedig, dat hij het voorrecht had, in het
gezelschap van den gelukkigen auteur van zoo vele op prijs gestelde geschriften te
vertoeven.
JOHAN GRAM.
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Lijst der geschriften UITGEGEVEN DOOR LODEWIJK MULDER.
Geschiedkundige Novellen. Levensschetsen. Drie dagen uit het beleg van
Geertruidenberg. - De verrassing van Bergen in 1572. - Emilia van Nassau. Levensschets van M.P. Lindo. - Julius Jacobus van de Sande Bakhuyzen.
Humor en Satire. Afdrukken van indrukken. (Een badinetje, een parapluie en
een speer; Over 't een en ander, dat de dichters schrijven; Een buitenpartijtje;
Iets uit den tijd, dat ik nog een lief vers maakte). De doode langoor. - Londinias
van Vosmaer. - Een ernstig woord over sonnetten. - De stokvischorders.
Dramatische werken. De kiesvereeniging van Stellendijk - Een vriendendienst.
- Een lief vers. - Op glad ijs.
Mengelwerk. Philosophische mijmeringen op dramatisch gebied. - De liefde in
Kissingen. - Soldatenzang. - Een militair hospitaal in oorlogstijd. - Naar de
Noordkaap. - Algiers. - De Catacomben der Kapucijnen bij Palermo. - Een
Napolitaansche dokter. - Het feest van den heiligen Januarius te Napels. - Een
Meispel in Bagni di Lucca. - Amalfi. - Capri.
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Levensbericht van G.H. van Borssum Waalkes.
In de jaren dat ik het voorrecht had mijn ambtelijke werkzaamheden te beginnen in
Frieslands hoofdstad was daar een kring van wetenschappelijke mannen, die al wat
belang stelde in historische wetenschappen in haren breedsten omvang wist te
omvatten en, vereenigd in het Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en
Taalkunde, tot zich trachtte te trekken allen, die belangstelden in Friesland, zijn
geschiedenis en zijn historische verhoudingen tot andere gewesten. Zulk een kring,
kern van het wetenschappelijk leven buiten de groote centra, noodzakelijke
voorwaarde voor geestelijk zelfbehoud van het leven in de kleinere plaatsen, en
voorbehoedmiddel tegen ‘geboorte’ vergoding of geestelijke verboering dient zonder
onderscheid allen in zich op te nemen, die niet in provincialisme willen ten onder
gaan; en zulk een kring was het Friesch Genootschap. Daarvoor zorgde het bestuur,
bestaande uit enkele coryphaeën op wetenschappelijk gebied, maar die den takt
hadden mannen van aanzienlijke geboorte, ambtenaren, groote kooplui,
middenstanders en zelfs de burgerluitjes tot zich te halen en zoodoende zonder
wetenschappelijk dédain, zonder professoraal of adellijk exclusivisme, zonder
democratisch ge-
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drijf ieders belangstelling vroegen en verkregen, ja enkelen tot geestdrift wisten te
brengen, met als resultaat: een verzameling van Oudheden, als in Leeuwardens
Museum is bijeengebracht, middelpunt van Friesch verleden, van Friesch leven en
denken binnen en buiten Friesland, waarmee ieder, die wat moois of interessants
heeft, het zich tot een plicht, tot een voorwerp van glorie maakt, zijn eigen naam te
verbinden. Daarvoor is takt noodig, zeer veel takt en zulke mannen had en heeft het
Genootschap in zijn bestuur weten te kiezen. Ik denk aan de ook in de Maatschappij
der Ned. Letterkunde bekende namen van Mr. Jacob Dirks en Mr. W.B.S. Boeles.
Een uit zijn aard meer bescheiden, maar niet minder werkzaam aandeel in het bestuur
van dat Genootschap nam de man wiens naam hierboven is gesteld, die heel wat
jaren bestuurslid is geweest, in de bestuursvergaderingen op gebied van kerkhistorie
de vraagbaak was en in de ledenvergaderingen verscheidene malen het woord heeft
gevoerd en mededeelingen heeft gedaan van de resultaten zijner onderzoekingen.
Het was een voorrecht voor mij om, pas uit het studentenleven in de maatschappij
tredende, met zulke mannen in aanraking te mogen komen. De pastorie van den
predikant Waalkes was op korten afstand van de poort der stad gelegen en weldra
werd ik daar ontvangen en werd ik geregeld bezoeker van die gezellige pastorie,
waar heel wat uren in aangename, vroolijke gesprekken werden doorgebracht, want
het geheele gezin leende zich voor die toegankelijkheid voor ieder, en die
ontvankelijkheid voor indrukken, zoo vaak in strijd met onze heelheid, maar daarom
juist zoo aantrekkelijk bij de weinigen, bij wie men ze aantreft. Daarom zijn zulke
gezinnen de centra van gezelligheid en trekken ze zoovelen tot zich.
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In het gezin van dominee Waalkes kwamen zeer velen en allen werden met dezelfde
hartelijkheid ontvangen: allen waren welkom. De vader des huizes die iets pastoraals
in zijn voorkomen had, legde in den omgang den dominee geheel en al af: van
geestelijke heerschzucht was geen sprake, evenmin van beginsel-stokpaardjes of
drijverij. Niemand vroeg hij ooit naar zijn belijdenis. Waalkes was het verpersoonlijkte
humanisme: hij had oog voor al wat edel was, karakter had, voor wetenschap, voor
studie, voor plichtsbesef en hield veel van menschen, die hij, daar was hij humanist
voor, ook idealiseerde. Hij verstond de kunst van luisteren en mededeelen en wisselde
gaarne met anderen van gedachten over die onderwerpen, die hem het meest
interesseerden van godsdienst, politiek en historie en 't was een genoegen hem te
hooren disputeeren; nooit kwam een hard of scherp woord over zijn lippen; altijd
was hij ontvankelijk voor overtuiging, maar zoolang hij niet overtuigd was, bleef hij
op zijn stuk staan met de vastheid en de zachtheid, die in zichzelf kracht genoeg heeft
om geen krachtige betuigingen noodig te hebben. Aardigheden hoorde hij gaarne en
hij zei er zelf vele: paradoxen mocht hij ook. Dadelijk begreep hij de bedoeling er
van nl. hem uit zijn stelling te voorschijn en tot den strijd op te roepen. Hij was
onmiddellijk bereid en met aardigheden pareerde hij den aanval en viel hij zelf aan.
Zoo was het geen wonder, dat deze man, die veel studeerde en voor allerlei meening
een open oog had, mits ze ernstig was, dat hij gaarne gezien en gezocht werd. Semper
idem had men van hem kunnen zeggen. Zeldzaam opgewekt, nooit humeurig, altijd
vriendelijk en tegemoetkomend, waar hij helpen kon: zijn wetenschappelijke vrienden
op het terrein der studie, zijn
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parochianen op kerkelijk en geestelijk gebied, zeer bescheiden en ijverig, dankbaar
voor het genot van vriendschap, was hij een der weinige menschen, die genoegen in
het leven hebben en aan anderen van datzelfde weten deel te geven.
Onder welke omstandigheden werd hij groot gebracht? Bij die vraag wenden we ons
in de eerste plaats naar het gezin, waar veel meer dan, gelijk veelal wordt aangenomen,
in de school het karakter of liever de persoonlijkheid wordt gevormd.
In het laatst der achttiende eeuw was er te Emden een welgesteld scheepsreeder,
die zooals zoovelen in het begin der negentiende eeuw door de continentale blokkade
werd ten gronde gebracht, zoodat na zijn dood zijn weduwe groote moeite had om
haar zoon Pieter van Borssum Waalkes te Groningen voor predikant te laten studeeren.
Het doel werd bereikt en de bovengenoemde Pieter Waalkes werd achtereenvolgens
predikant in verschillende gemeenten van Friesland, het laatst en het langst in
IJsbrechtum vlak bij Sneek, nl. niet minder dan gedurende vijftig jaar van een
64-jarigen diensttijd.
Twee maal is deze Pieter Waalkes getrouwd geweest, eerst met mejuffrouw G.C.
Tenckinck, die hem vijf zoons, vervolgens met mejuffrouw Adriana Bernhardina
Trip, kinderlooze weduwe van zijn vriend Mr. G.H. Van Knijff, die hem negen
kinderen schonk, waarvan Godschalk Horatius de oudste was, (geb. 8 April 1829).
Behalve een groote liefde voor zijn moeder, voor wie hij niet genoeg woorden van
lof had om haar groote toewijding voor het vijftal zoons uit het eerste huwelijk van
haar man en voor het negental kinderen, dat zij
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zelf haar man schonk, koesterde hij een grooten eerbied voor zijn vader die als man
van studie gevormd en volkomen thuis in de klassieke talen, daardoor in staat was
om het klassieke onderwijs van zijn zoon na de lagere school aan te vangen. Toen
dan ook Godschalk Horatius de dorpsschool te IJsbrechtum van meester Reidsma
‘volleerd’, d.w.z. goed onderlegd in lezen, schrijven, rekenen en muziek, had verlaten,
nam de vader de klassieke vorming van zijn zoon op zich tegelijkertijd met die van
diens tijdgenoot, den zoon van den grietman baron van Welderen Rengers, wiens
buiten in IJsbrechtum lag. Ongetwijfeld heeft de veelzijdige omgang, dien de jonge
predikantszoon had met allerlei jongens uit zijn dorp hem die gemakkelijkheid en
toegankelijkheid voor ieder gegeven, waarvan boven is gesproken. De jonge Waalkes
toch had behalve dezen vriend van adellijke geboorte vriendschap gesloten met
andere jongens van zijn dorp van minder geboorte, ja eigenlijk was zijn grootste
vertrouweling een arbeiderszoon. Of de vader veel succes had met zijn beide pupillen
in te wijden in de tirocinia van de beide oude talen? We moeten het antwoord schuldig
blijven. Een feit is, dat de zoon later op de Latijnsche school te Sneek werd geplaatst,
daar nog niet heel hard werkte en liever kievitseieren ging zoeken, een friesch
euphemisme voor slootjespringen, totdat hij als rector kreeg Dr. P.J. Costerus, die
hem aanbracht wat de jongen noodig had om studiemensch te worden, door zijn
liefde voor zijn wetenschap, zijn liefde voor de kinderen, zijn geestdrift en zijn
rechtvaardigheid. Deze rector was geknipt voor de opleiding van jongens en geschapen
om zich hun genegenheid te verwerven. Toen Waalkes in een wedstrijd met een der
klasgenooten door een kwartfout de overwinning en daarmede het als prijs gestelde
boek-
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werk zich zag ontgaan, riep Costerus hem terzijde en gaf hem een boekwerk uit zijn
eigen verzameling ten geschenke. Geen wonder dat het portret van Costerus in
Waalkes' studeerkamer hing tot zijn dood toe. Dat dus deze rector hem ook ontried
om zich, nog niet voldoende rijp, reeds te onderwerpen aan het toenmaals terecht
gevreesde staatsexamen, laat zich hooren, maar ook dat een flinke jongen, die wordt
afgewezen en door zijn klassiek gevormden vader wordt ontvangen met een
vriendelijk quae contumelia eum non depressit, sed erexit, en door zulk een rector
gesteund wordt, weer hard werkt, laat zich evenzeer begrijpen. Het volgende jaar
1848 slaagde hij en ging hij te Leiden studeeren in de theologie. Wonderlijk voor de
stemming ten onzent en evenzeer voor de stemming van dezen jongen student: de
politieke beroeringen van het jaar dat deze jongeling student wordt, op een leeftijd
dus waarop ieder ander zijn Sturmund Drangperiode doorleeft en de diepste indrukken
ontvangt, nemen later nooit een plaats in zijn gesprekken en naar mij bekend ook
niet in zijn geschriften. Typisch voor den lateren predikant, die nooit een rol heeft
gespeeld of heeft willen spelen in de politiek en nooit is opgetreden in
kiesvereenigingen of meetings. Waalkes was er blijkbaar te fijn gevormd, te
aristocratisch voor. Herderlijke werkzaamheden en studie zullen den werkkring
vormen, dien hij zich nauwkeurig heeft afgebakend. Toch al was hij ten opzichte
van het openbaar leven wat teruggetrokken, hij wist wat hij wilde; niet alleen in den
mond - Waalkes kon bij al zijn humaniteit en zachtheid van oordeel zeer beslist
spreken - maar ook in de daad. Eén voorbeeld uit zijn studententijd. Toen Waalkes
tot de eigenlijke theologische studiën kwam en dus meer aanraking had met de
professoren
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in de godgeleerdheid, werd hij eens door een dezer bij zich geroepen om een
aanmerking te ontvangen over de keuze van zijn kamers. Het paste toch niet, dat hij,
protestantsch theoloog, woonde boven katholieken. Of hij al verklaarde, dat hij over
de menschen zeer tevreden was, hielp niet. Op zijn vraag, of hij dan zeggen zou,
welke professor hem had gelast, dat hij moest verhuizen, was het antwoord
ontwijkend, waarop Waalkes de zaak uitmaakte door te zeggen: ‘professor, ik wil U
gaarne plezier doen, maar wat U thans vraagt, kan ik niet doen’. Hij heeft zich later
beklaagd dat dit antwoord hem op zijn Candidaats is ingepeperd. Maar Waalkes heeft
zijn geheelen studententijd gewoond bij dezelfde menschen. Zoo vormt de universiteit
karakters.
Op diergelijke wijze bleef Waalkes zich zelf in de studie. Hij had groote achting
voor zijn professoren, van wie Verdam, Schrant, Rutgers, Juynboll, Bake, Cobet
Stuffken hem de propaedeuse aanbrachten en Rutgers, Kist, van Oordt, Scholten en
W.A. van Hengel zijn theologische studiën leidden, maar modern werd hij toch niet.
Scholten's determinisme stond hem tegen en om zijn beschouwingen over het
Evangelie van Johannes aan te nemen ‘daarvoor was ik te behoudend’. Daarbij kwam
dat zijn gevoel te veel geschokt werd door het eigenaardig optreden van vele moderne
predikanten, dat naar hij zegt: ‘woest en onbehouwen’ was en dat sterk afstak bij de
oprechte vroomheid van enkele orthodoxe leden zijner latere gemeenten. Ook hier
dus weer, wat we zoo dikwijls opmerken in het dagelijksch leven, de persoonlijkheid
verduistert zoo vaak de glans van het wetenschappelijk succes. Eerst veel later, toen
de aanmatiging veler modernen verminderde, beter nog, toen hij in aanraking kwam
met vele bezadigde moderne
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predikanten, naderde hij hen meer en meer. Zijn oog werd geopend voor de
streng-kritische methode van Naber en Pierson in hun Verisimilia en vooral de werken
van zijn tijdgenoot Kuenen, dien hij altijd om zijn karakter had geëerbiedigd, deden
hem eenigermate veranderen. Hun methode nam hij over, de wijsbegeerte der
modernen heeft hij nooit aanvaard.
Met Kuenen omgegaan als student had Waalkes echter niet. Daartoe was het
verschil in leeftijd wat te groot. Zijn omgang was anders veelzijdig geweest, met
studenten van allerlei faculteiten als J.C. Zaalberg, K.F. Ternooy Apèl en F.C.A.
Pantekoek, later predikanten te den Haag en Amsterdam van de theologische, met
den lateren Arnhemschen conrector S.H. Rinkes van de literarische, met E. Attema,
later lid van gedeputeerde Staten en agent der Ned. Bank in Friesland, van de
juridische faculteit; en hij deed mee aan de bestaande dispuutgezelschappen.
Het proponentsexamen, in Augustus 1853 afgelegd in den Bosch, maakte een
einde aan een studentenleven, waarop hij later met genoegen terugzag en, voor dien
tijd al heel vlug, werd hij in December van hetzelfde jaar beroepen te Herwijnen,
waar hij werkzaam was onder een meest arme bevolking en zich verdienstelijk maakte
bij de overstrooming van den Tielerwaard in 1855. Geen wonder dat hij herhaaldelijk
in later jaren zijn eerste gemeente herdacht en met liefde terugdacht aan dat plekje,
waar hem ook huiselijk geluk werd verzekerd door een huwelijk met Mejuffrouw
Arike van Kerkwijk, die hem drie kinderen gaf en door haar hartelijkheid, Geldersche
gulheid, gezond verstand, openheid en Nederlandsche leukheid niet weinig bijdroeg
tot de opgewekte stemming in het gezin en de aantrekkelijkheid van den familiekring.
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Reeds in 1857 vertrok de jonge familie naar Zuid-Holland, waar Zevenhuizen hem
voor de gemeente had geroepen. Hier had hij het overdruk. Wel had hij hier meer
geestelijk voedsel in den omgang met de notabelen, terwijl hij in Herwijnen dat
buitenaf had moeten zoeken bij de predikanten van den ring, maar de uitgestrektheid
van de gemeente, de veelvuldige diensten, de langdurige vacatures in den omtrek en
misschien ook de trek naar het land van herkomst deden hem in 1861 gretig aannemen
een beroep naar Joure.
Hier in Joure vond hij een kring, die geheel naar zijn zin was: vooreerst een Friesch
patriciër, Jhr. Mr. P.B.J. Vegelin van Claerbergen, die door zijn aangeboren
eenvoudig-deftige vriendelijkheid het middelpunt van het stadje was en allerlei
menschen bij zich op zijn buiten ontving en onthaalde, de predikanten niet het minst,
die nooit vergeefs bij hem aanklopten, als er iets moest gedaan worden voor de
gemeente. Vegelin zelf was een trouw kerkganger. Hier, zooals in Zevenhuizen,
vond Waalkes predikanten van andere gezindten, hier had hij conversatie met den
pastoor, hier had hij een domineeskrans, die volkomen naar zijn smaak was, met zijn
voorganger, den emeritus-predikant J.J. Wassenaar, met diens zoon den dominee
van Nyehaske, met Mebius van Oosterhaule, Heeren van Haskerhorne, Holkema van
Goïngarijp en zijn Jouster ambtgenooten van hervormde en doopsgezinde gemeenten.
Hier werd gedisputeerd over theologische, politieke en historische onderwerpen en
over kerkelijke belangen. Joure was een plaats naar zijn hart en beroepen naar andere
gemeenten werden afgeslagen, totdat het vlak nabij Leeuwarden gelegen Huizum
openkwam, waardoor hij gelegenheid kreeg van de uitstekende inrichtingen van
onderwijs der hoofdstad te profiteeren
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voor de opvoeding van zijn kinderen. Hij werd er beroepen en ging in 1869, maar
het gaan deed hem ditmaal pijn.
In het werk vond hij vergoeding. Zijn voorganger Witteveen had de gemeente niet
verwaarloosd; Waalkes had slechts het werk voort te zetten en dat deed hij, zooals
van hem naar zijn antecedenten viel te verwachten. Zijn gemeente droeg hem op de
handen.
Ook hier evenals in Joure vond hij bevrediging voor zijn behoefte aan omgang
met wetenschappelijke mannen. Hij werd opgenomen in een theologisch gezelschap
waar mannen als de Leeuwarder predikanten Dr. S.K. Thoden van Velzen en Dr. M.
van Staveren lid van waren. Vooral tot den laatste, die historische en kerkhistorische
studie beoefende en een zeer belangrijk artikel over Prins Willem I's secretaris Basius
publiceerde, voelde Waalkes, wiens liefhebberij in dezelfde richting ging, zich
bijzonder aangetrokken.
Ook in de kerkelijke besturen werd hij opgenomen. Nadat hij eerst negen jaar
achtereen lid en scriba van het bestuur der classis Leeuwarden was geweest, werd
hij lid en scriba van het provinciaal kerkbestuur van Friesland en eindelijk zelfs
gedurende vijf jaar lid van de Algemeene Synode, waarvan hij, als president van
jaren, de eerste vergadering opende, toen het eigen gebouw der Synode in de Javastraat
in den Haag werd in gebruik genomen.
De nabijheid van Leeuwarden, de aanraking met vele en knappe theologen bracht
hem ook als van zelf in aanraking met den kring van wetenschappelijke mannen,
waarvan boven in de inleiding is gesproken, met het bestuur van het Friesch
Genootschap, waarvan hij weldra deel en een zeer werkzaam deel uitmaakte. Uit den
aard
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van zijn persoonlijkheid stelde hij zich niet op den voorgrond. Heerschen was nooit
zijn doel: nuttig zijn was zijn streven. De eerste plaats kwam toe aan den bekenden
penningkundige Mr. J. Dirks, de tweede aan den bibliothecaris en scherpzinnigen
kenner van het kerkrecht Mr. W.B.S. Boeles. Maar altijd was hij bereid in te vallen,
als deze twee achterbleven; en toen zij waren weggevallen, heeft hij het
voorzitterschap weer aan anderen overgelaten. En als zijn dienst werd gevraagd om
inlichtingen te geven op kerkhistorisch gebied: als het aankwam op het ter uitgave
bezorgen en verder afwerken van de door Romeyn nagelaten Naamlijst van Friesche
Predikanten van den tijd der hervorming af; wanneer het bestuur het redactioneel
gedeelte van zijn taak, nl. de samenstelling van zijn tijdschrift ‘de Vrije Fries’
wenschte over te dragen aan hem in gemeenschap met den secretaris, dan was Waalkes
altijd klaar om zich en zijn tijd ter beschikking te stellen. De Vereeniging waardeerde
zijn diensten en benoemde hem na zijn vertrek uit Friesland tot haar eerelid.
En welken invloed heeft nu verder dat Friesch Genootschap op hem gehad? Me
dunkt we behoeven in dezen niet lang te twijfelen en hebben slechts na te slaan de
hierachter gevoegde lijst van geschriften. Verreweg het grootste gedeelte is verschenen
in het tijdperk, dat Waalkes woonde in de nabijheid van Frieslands hoofdstad en
daarna.
Tot 1894 bleef Waalkes predikant. Den 15den September 1894 werd hem eervol
emeritaat verleend. ‘Men moet niet van mij kunnen zeggen: ‘Houdt die oude man
nu nog niet op?’’ Of de uitbreiding van de gemeente, die zich hoe langer hoe meer
van plattelandsgemeente tot voorstad van Leeuwarden ontwikkelde, er ook niet het
noodige toe zal hebben bijgedragen? Niet dat de vermeerdering
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van werkzaamheden hem zal hebben teruggeschrikt; hij was vol ijver en belangstelling
en bleef dit, maar de verandering van een dorp tot een voorstad, de toeneming van
vreemde elementen, voor een groot deel staande buiten het kerkelijk leven, of
zwevende tusschen twee gemeenten en voor zoover medelevende in de kerkelijke
gemeenschap toch zonder dat intieme, vriendelijke karakter van de dorpsgemeenschap:
het komt mij voor dat dit ook wel zal hebben bijgedragen tot het vragen van emeritaat.
Waalkes vertrok daarop naar den Haag, waar ik nog dikwijls het voorrecht had
hem te ontmoeten, vervolgens om der wille van de gezondheid zijner vrouw, voor
wie het verblijf in de nabijheid der zee minder gewenscht was gebleken, naar Utrecht.
De verhuizing mocht niet baten: Mevrouw Waalkes overleed er in Maart 1901. Sedert
woonde hij er met zijn jongste dochter alleen, studeerende en converseerende, altijd
vriendelijk en tegemoetkomend en dankbaar voor een bewijs van vriendschap. Ook
hier vond hij waardeering voor zijn persoon en zijn werk. In het Provinciaal
Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen las hij eenmaal over Erasmus' Lof
der Zotheid. In Utrecht bestaat een theologisch gezelschap van enkele professoren
in de godgeleerdheid en dienstdoende en emeritus-predikanten van allerlei richting
en kerkgenootschap. Waalkes werd er in 1904 ook lid van en werkte ook hiervoor.
In den korten tijd die Waalkes restte heeft hij nog driemaal in die vereeniging het
woord gevoerd, eenmaal over Zwinglianisme in Friesland en tweemaal naar aanleiding
van het werk van prof. L. Pastor: Geschichte der Päbste seit dem Ausgang des
Mittelalters. De laatste maal was hij zelf niet aan het woord: hetgeen hij te zeggen
had, had hij opgeteekend
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en werd in den kring, die te zijnen huize vergaderde, voorgelezen door een vriendelijk
medelid. De kwaal, die hem ten grave sleepte, had hem reeds zoodanig bemachtigd,
dat het spreken en vooral het zich verstaanbaar maken, hem uiterst moeilijk viel. Het
was een voor omstanders, maar vooral voor zijn dochter uiterst pijnlijke avond. Het
zou de laatste maal zijn. Den eersten Februari 1907 bezweek hij.
In de Nieuwe Rotterdammer Courant van 7 Februari 1907 schreef de heer P.H.
Meekhoff Doornbosch te Baflo o.a. het volgende over Waalkes als campanoloog:
"Hij was de eerste die het aandurfde om de klokken van een geheele provincie te
behandelen, en als zoon van Frieschen stamme vond hij een vruchtbaar arbeidsveld
op zijn geboortegrond. Uit liefde voor de Friesche geschiedenis, alsmede voor de
kerkelijke kunstarcheologie heeft hij jaren verzameld en gevorscht, niettegenstaande
hem vele moeilijkheden in den weg stonden. Vooral de methode, waarop hij de
Friesche klokkenopschriften behandelde geeft ons een denkbeeld van zijn arbeid en
moeite, die dat alles tot stand brachten. Honderden van klokkenopschriften heeft hij
uit alle schuilhoeken en uit alle oorden bijeengebracht en naar eeuwen ingedeeld om
ze met elkander te kunnen vergelijken. Juist de vergelijkende methode doet Ds.
Waalkes kennen als een kritisch man.
‘Ik sprak zoo straks van moeilijkheden, en zeer zeker, want hij moest bouwen op
de gegevens, door veelal onkundigen verstrekt, die vaak aan duidelijkheid te wenschen
overlieten. Met kritischen zin en scherpzinnigen blik wist hij de opschriften meestal
juist weer te geven, die door verkeerde opname òf foutief òf verminkt waren gelezen.
Dat zijn arbeid fouten aankleefden, wist hij, maar dat was niet zijn schuld, echter de
schuld van degenen,
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die hem ten dienste stonden en te goeder trouw de opschriften aldus gelezen hadden.
Daar hij op rijperen leeftijd zijn arbeid begon en zijn lichaam niet meer gedoogde
om de eenzame dorpstorens te beklimmen, was hij genoodzaakt door een anders bril
te zien. Met eere heeft hij deze taak opgenomen en ten einde gebracht en zijn naam
is bekend ver buiten ons vaderland in Duitschland en Denemarken. Met de beste
campanologen als de Deen F. Uldall te Randers en de Duitscher Friedrich Winfried
Schubart te Ballenstedt stond hij in voortdurende briefwisseling’.
De kalme, bedaarde, doodeenvoudige Waalkes, die op end' op was predikant en
zeker nooit iets had willen zijn dan predikant, d.w.z. geen geestenhoeder maar
evangeliedienaar, had ook den noodigen humor. Een paar voorbeelden.
Op zijn proponentsexamen werd hem de vraag gedaan: ‘wat prefereert gij:
huisbezoek te doen met of zonder ouderling?’ en het antwoord luidde onbeschroomd:
‘Als ik in Friesland op het platteland was, dan zou ik verkiezen met een ouderling
te gaan’ omdat, vervolgde de examinandus, toen hem naar het waarom dier
onvoorzichtige uitlating werd gevraagd: ‘De boeren in die streek hebben zulke booze
honden; de ouderling kon mij dan beschermen’. Gelijk hem ruim dertig jaar later
bleek, was dan ook het ‘pastoraal’ het vak waarin hij geen ‘zeer goed’ had behaald
gelijk in de andere. De heeren ouderlingen hadden geen oog gehad voor den humor.
Een ander maal, waarbij ik tegenwoordig was, werd Waalkes zelf in de maling
genomen. Hij was toen al niet jong meer. Een eenvoudige maar verstandige
timmerman uit zijn gemeente was eens door Waalkes aangespoord om eenige
mededeelingen te doen in een ver-
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gadering van het Genootschap over bijgeloof der voorouders, blijkende uit de wijze
van bouwen hunner huizen. Hij betoogde daarbij, dat de balken van het bindwerk
verbonden waren met groote houten nagels en dat deze uit de balken moesten uitsteken
en de balken naar buiten toe niet mochten worden afgezaagd uit vrees voor den
duivel. Hij merkte op, dat in de kerk van Huizum zulk timmerwerk heel duidelijk
kon worden gezien, ‘maar’, voegde hij er aan toe, ‘hoewel onze predikant daar iedere
week eenmaal en soms tweemaal preekt, heeft hij dat nog nooit opgemerkt’. De
vergadering lachte luid en de predikant in kwestie, aan de bestuurstafel gezeten,
zeker niet het minst hartelijk. Toen hem werd toegefluisterd, dat hij wel zorgen mocht
zijn parochianen beter onder den duim te hebben, antwoordde hij met een ondeugend
gezicht: ‘Ik zal het hem wel inpeperen’. Waalkes in zijn geheele sympathieke zijn!
G. SLOTHOUWER.
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Lijst der geschriften VAN G.H. VAN BORSSUM WAALKES.
Godsdienstige Overdenkingen. Uitgegeven ten voordeele van de noodlijdenden
te Herwijnen door den watervloed van 1855.
De Oostersche Landman, een beeld voor alle Evangelieverbreiders. Toespraak,
gehouden te Drachten 3 Juni 1863 en uitgegeven ten voordeele van het Nederl.
Zendinggenootschap.
Vier open Brieven aan Ds. B.W. Colenbrander te Dragten.
Godsdienstige Toespraken. Uitgegeven ten voordeele van de Weesinrichting te
Neerbosch.
De kerkelijke toestand van Huizum vóór de Hervorming, aangewezen meest
uit onuitgegeven stukken.
Epo van Douwma. Een bijdrage tot de Geschiedenis der Hervorming in Friesland,
voor een goed deel uit onuitgegeven stukken. (Vrije Fries).
Hulde aan de Vaderen. Feestrede op het derde eeuwfeest der invoering van de
Gereformeerde godsdienst in Friesland, uitgesproken in de Groote Kerk in
Leeuwarden op 31 Maart 1880.
Dat Boeck van den Oorspronck. Handschrift met inleiding en aanteekeningen.
(Vrije Fries, 1882).
Hulde aan E.A. Borger, uitgesproken in de Herv. Kerk te Joure in 1885.
Friesche klokkeopschriften, met andere van elders vergeleken en met
aanteekeningen, vertaling, registers en platen voorzien (Vrije Fries, 1885, 1891,
1895).
Ds. T.A. Romein. Naamlijst van Friesche Predikanten sedert de Hervorming
tot nu toe in de Hervormde Gemeenten van Friesland. Bezorgd door G.H. van
Borssum Waalkes. 2 dln. Leeuwarden 1886 en 1888.
De tien Geboden, naar een handschrift uit de Provinciale Bibliotheek van
Friesland. (Vrije Fries, 1888).
De Vrienden Gods in de 14e Eeuw in betrekking tot de Waldenzen, Roomsche
kerk en Hervorming. (Tijdspiegel, Sept. 1890).
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Nederland in betrekking tot de Godsvrienden in het Buitenland. (Tijdspiegel,
1894).
Andreae Tiarae Annotationes. Uitgegeven naar het eenig bekende handschrift.
Leeuwarden, 1895.
De Grietenij Doniawerstal in het einde der 16e en een goed deel der 17e Eeuw.
(Vrije Fries, 1898).
De Klokken te 's Heerenberg. (Geldersche Volksalmanak, 1898).
Een dagverhaal van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen omtrent de troubelen
van het jaar 1748, uitgegeven maar niet in den handel op verzoek van Jhr. Mr.
F.J.J. van Eysinga. (Leeuwarden 1899).
Bijdragen in de Friesche Volksalmanak als:
1
Mededeelingen uit een kerkeboek van Driesum (1884).
2
Uit een oud Kalendarium (1885).
3
Beplanting van de Huizumerlaan (1886).
4
Het gezelschap Constanter te Leeuwarden in de 18e Eeuw (1888).
5
In Memoriam van Mr. J. Dirks (namens de redactie) (1893).
6
De houten Doopvont in het Museum v.h. Friesch Genootschap (1893).
7
Ook in Friesland is het schoon (1894).
8
Schilderachtige Gezichten in Friesland (1895).
9
Het vermaledide Dobbelspel (1896).
10
Drie Akten van 1593 (1897).
1
Een Vergissing van een braven Man (1898).
Het Levensbericht van Mr. A.J. Andreae voor de Maatsch. der Nederl. Letterk.
te Leiden (1900).
Dr. M. van Staveren als Theoloog. (Geloof en Vrijheid, 1902).
Een Woord tot Herinnering aan Dr. M. van Staveren, als begeleiding van een
stuk van dezen over Basius. (Vrije Fries, 1902).
Die Spiegel der Sonden. (Geloof en Vrijheid, 1902).
Was Jancko Douwama een verrader of Vaderlander. (Hepkema's Courant te
Heerenveen, 1903).
Een Boekje van Cyriacus Spangenberg. (Geloof en Vrijheid, 1903).
In Memoriam Mr. W.B.S. Boeles. (Vrije Fries, 1903).
Epistel totten Friesen, naar het handschrift van het Friesch Genootschap.
(Leeuwarden, 1903).
Enkele Bijzonderheden aangaande Ysbrechtum, ontleend aan een oud
kerkeboek. (Sneeker Courant, 1 Aug. 1903).
Levensbericht van M.E. van der Meulen voor de Maatsch. der Nederlandsche
Letterkunde (1904).
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Levensbericht van Martinus Wilhelmus van der Aa.
Op 22 Mei 1905 is uit onze litteraire wereld een man van ongewone verdiensten door
den dood weggenomen.
Martinus Wilhelmus van der Aa was geen letterkundige bekend in breeden kring,
zooals een Ko van Lennep, een Cremer, een Justus van Maurik, een Henri Conscience,
of een Dickens, wiens populariteit in Engeland zóó groot was, dat een engelsch
matroos, na lange afwezigheid teruggekeerd, op zijn vraag, of er nieuws was, tot
eenig antwoord ontving: ‘Charles Dickens is dead.’ Zulk een populariteit bezat Van
der Aa allerminst. De voortbrengselen van zijn geest waren niet van een aard, om te
worden begrepen en genoten door de groote massa. Van der Aa was zelf een litteraire
fijnproever, en hij schreef voor fijnproevers. Bij voorkeur zocht hij de motieven voor
zijn speelsch vernuft op een terrein, waar niet iedereen thuis is: dat der politiek.
Slechts wie weten, wat daar omgaat vóór, maar meer nog: achter de coulissen; wie
geen vreemdeling zijn op de sluipwegen der zoogenaamde hooge politiek, kunnen
het voornaamste van zijn letterkundigen arbeid naar waarde schatten. Dat hij die
richting insloeg, had overigens een geheel natuurlijke oorzaak.
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Op 15 Maart 1831 uit een geachte katholieke koopmansfamilie in 's Rijks hoofdstad
geboren, werd de jeugdige Willem - ofschoon zijn eerste voornaam Martinus was,
werd hij steeds Willem geheeten -, aanvankelijk voor den handel bestemd. Met dat
doel toefde hij eenigen tijd in zuidelijk Frankrijk, aan een fabriek te Marseille. Dit
strookte evenwel niet met den litterairen aanleg van den jongen man, en aan dien
drang gehoorzaamde hij. De stoot, om hem op de banen der politiek te brengen, werd
gegeven door wijlen Dr Cramer, de rechterhand van Mgr Smits, den oprichter en
eersten hoofdredacteur van ‘De Tijd’, in 1846 van 's-Hertogenbosch naar Amsterdam
overgebracht. De katholieke journalistiek was toen nog in haar opkomst en kon
krachten gebruiken, om die te oefenen voor den strijd. Niets begrijpelijker derhalve
dan dat in de sociëteit ‘Zeemanshoop’ Van der Aa, die daar trouw lezer was van ‘De
Tijd’ en zich dus vrijwel als Katholiek aanduidde, met zijn schranderen kop de
opmerkzaamheid van zijn medelid Dr Cramer trok. Wijl er in die dagen geen
‘embarras du choix’ bestond bij de keuze van een dagbladschrijver - niet in het
algemeen, veel minder in de katholieke pers - teekende de geschikte zich aanstonds
te kennelijker af.
Dr Cramer knoopte met den jeugdigen sociëteitsbezoeker een gesprek aan. Dit
was beslissend voor diens toekomst. Weldra was Van der Aa aan de redactie van
‘De Tijd’ verbonden, en meer en meer bleek, hoe gelukkig Dr Cramer was geweest
in zijn vondst; want Van der Aa was inderdaad een kracht van waarde. Zijn
administratieve kennis kwam hem tevens goed te stade voor zijn toekomstig
directeurschap. In 1869 namelijk werd hem door Mgr Smits de eigendom van het
katholieke orgaan overgedragen, en onder zijne leiding, spoedig
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gevolgd door het hoofdredacteurschap, na den dood van genoemden prelaat, geraakte
‘De Tijd’, herhaaldelijk vergroot, tot bloei: èn door zijn toenemenden invloed
bijzonderlijk in katholieke kringen, èn uit geldelijk oogpunt.
In zijn uitstekend gestyleerde hoofdartikelen en polemieken - vooral in deze laatste
was hij een bij uitstek handig strijder - legde Van der Aa een opmerkingsgave en een
zin voor humor en satyre aan den dag, welke hem in Neerlands journalistiek van die
dagen een eenige plaats deden innemen. Zoo voor iemand dan was voor Van der Aa
het ‘difficile satyram non scribere’ ten volle waar.
In zijn feuilletons, vooral zijn ‘Conterfeitsels’ en zijn ‘Schetsen uit de Onderwereld’
vierden zijn levendige verbeelding en geestige kijk op menschen en zaken hoogtij.
De politicus en de letterkundige waren allengs in Van der Aa vergroeid tot een
onafscheidelijk geheel. De belangrijkste werken, welke onder zijn aangenomen
schuilnaam ‘Henry van Meerbeke’ werden uitgegeven, hadden dan ook een politieke
strekking. Het zijn: ‘Zoo wordt men lid van de Tweede Kamer’, een hollandsche
verkiezingsroman, en een tweetal tooneelstukken: ‘Een ministeriëele crisis’, politiek
blijspel in drie bedrijven, en ‘Gevaar voor oorlog’, politiek blijspel in vijf bedrijven.
De genoemde roman heeft indertijd veel opgang gemaakt en is algemeen gunstig
beoordeeld geworden om de fijngesponnen politieke intrige en de scherpe, van groote
menschkunde getuigende karakterontleding der handelende personen.
Het zij mij geoorloofd er een enkele bladzijde uit over te schrijven, die, waarop
Dr Patters zijn zienswijze over beginselen mededeelt aan Mr Molmer, den held van
het verhaal:
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‘Het vaderland heeft tegenwoordig aan niets zoozeer behoefte als aan beginsellooze
vertegenwoordigers; aan staatslieden, die niet met een kant-en-klaar stelsel optreden,
en daarnaar personen, zaken en toestanden willen (doen) inkrimpen en uitrekken als
op een Procrustus-bed; aan onbevangen mannen, die de feiten beoordeelen naar hun
aard en volgens hun beste overtuiging handelen met verstand, zonder er zich om te
bekommeren, of het strookt met dit of dat stelsel of beginsel. Want wat zoo genoemd
wordt, is, op het veld der politiek, meestal niet meer dan een klank! Maar hoe
onschuldig klanken ook schijnen, hier doen ze kwaad! Zij verdeelen de burgers en
maken onze raadzalen, waar de volksbelangen beslist behoorden te worden, tot een
oefenplaats in het haarkloven. En daarbij komt nog, dat drie vierden der leden, die
gij zoo aandoenlijk over hun beginselen hoort uitweiden, en die zoo vast verklaren,
dat zij op grond daarvan het aangeboden voorstel zullen aannemen of verwerpen,
des morgens aan de deur is ingefluisterd geworden, welke beginselen dien dag voor
hen aan de orde waren, en of zij bij de stemming ‘ja’ of ‘neen’ moesten zeggen.
Duidt het hun niet euvel. Het is niet aan elk gegeven naar Korinthe te gaan! Het is
evenmin aan elk gegeven, zijn weg te vinden in een doolhof van beginselen, die
meerendeels niet omschreven zijn!....’
Tot welke partij men zich rekene, iedereen moet toegeven, dat uit deze volzinnen
- al moet die ‘beginselloosheid’ niet absoluut en cum grano salis genomen - bijtende
waarheid spreekt, ook voor onze hedendaagsche parlementaire mannen.
Van de twee politieke blijspelen heeft m.i. ‘Een ministeriëele crisis’ de meeste
verdiensten. De intrige-knoop is daarin natuurlijk gelegd, de handeling vrij los, de
dialoog
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vlot, en het karakter van blijspel wordt hier het best volgehouden.
In het latere ‘Gevaar voor oorlog’, evenals het vorige een satyre op sommige
politieke zeden van onzen tijd, overschrijdt het blijspel wel eens de grens van de
klucht, en ligt in de verwikkeling der feiten iets gezochts. Daardoor zijn sommige
overgangen wat stroef, hort er iets bij het in elkaar grijpen van het raderwerk, zoodat
de eenheid schade lijdt. Enkele figuren, als b.v. de kleermaker Ackermann, zijn voorts
te veel caricatuur, te dik opgelegd. Met dat al komen ook in dit politieke blijspel
zooveel guitige combinaties, scherpzinnige opmerkingen en snedige zetten voor, dat
men om de deugden gaarne de gebreken vergeeft. En dit te eer, als men bedenkt, dat
er heel wat routine, heel wat technische ‘deskunde’ noodig is, om een blijspel zóó
in elkaar te zetten, dat het onder elk opzicht voldoet aan de eischen op de planken
daaraan gesteld. Tooneelhandigheid en tooneelkneepjes, kleinigheden voor den
ingewijde, doch ernstige moeilijkheden voor den leek, kunnen soms een stuk van
middelmatig gehalte redden, terwijl het gemis ervan in stukken van veel grooter
innerlijke waarde er dàt succes aan onthoudt, waarop ze aanspraak konden maken.
Buitendien, toen Van der Aa zijn eerste blijspel: ‘Een ministeriëele crisis’ schreef,
had hij, volgens eigen verklaring, bij de bewerking van zijn stof zich lezers, dus niet
hoorders, in een schouwburg voorgesteld. De aanvrage van het bestuur der koninklijke
vereeniging ‘Het Nederlandsche Tooneel’ heeft hij slechts met aarzeling toestemmend
beantwoord, zich wèl bewust van de aan een opvoering vóór het voetlicht verbonden
bezwaren. Intusschen, zoo er een oogenblik vrees voor mislukking bij den schrijver
mocht hebben bestaan, is zij ongegrond gebleken. Want
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bij het intellectueele gehoor, waarvóór het stuk ging, sloeg het beslist in, en de
pers-critici, hoewel gispend de fouten in den bouw, spraken er van met lof.
Dat was ook na de opvoering van ‘Gevaar voor oorlog’ het geval. Uit den aard
der zaak echter, wijl het geen kost was voor het groote publiek, konden de stukken
om financiëele redenen niet lang op het program blijven. Zij die, als ik, de opvoeringen
bijwoonden - ook in de residentie werden er gegeven -, hebben er een aangename,
waardeerende herinnering aan behouden. Bij wie wisten, dat aan de wieg van Van
der Aa niet de fee der muziek had gestaan, zoodat hij bijna even graag hoorde
trappenschuren als een symfonie uitvoeren, kittelde het de lachspieren, dat in ‘Gevaar
voor oorlog’ ook werd gezongen!!
Had Van der Aa's litteraire arbeid schier altijd een politieken ondergrond, toch is
in het dualisme de letterkundige de overheerschende gebleven. Van der Aa was niet
een staatsman in den eigenlijken zin des woords. Wèl had hij dadelijk de zwakke
punten in den maliënkolder van den politieken tegenstander ontdekt, en ontsnapten
deze evenmin aan zijn ridderlijk gehanteerden degen als aan zijn geoefend oog; wèl
wist hij aan te wijzen, wat er haperde aan dit of dat wetvoorstel, aan deze of die
argumentatie, maar zelf actieve politiek te voeren, daartoe voelde hij zich blijkbaar
niet geschikt. Vandaar dat hij voor een ernstige candidatuur bij verkiezingen voor
de Tweede Kamer of voor eenig besturend lichaam niet te vinden was. Hoogstens
wilde hij zijn naam leenen, waar het slechts gold telcandidaat te zijn, als er derhalve
geen kans was op slagen van zijn candidatuur. Al zou eventueel de eerzucht hem
hebben gedreven - wat ik niet geloof -, van den anderen kant had hij te veel gezond
verstand en zelfkennis, om niet in te zien, dat
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op dit terrein vol voetangels en klemmen, waar zelfs zij, die het zelfvertrouwen
bezitten, er een goed figuur te maken, voortdurend hebben op te passen, de politicus
in hem gevaar liep, zijn hoofd te stooten, en dat daarmeê ook de letterkundige kon
worden gekwetst.
Zijn vroegste uitgegeven litteraire werk, buiten den kring van zijn latere
ambtsbezigheid, dagteekent van 1860. Bij de Gebr. Binger, te Amsterdam, verscheen
van hem een boekske, getiteld ‘Waarnemingen en Waarheden’. In dien bundel losse
schetsen, een negental, - vroeger opgenomen in ‘De Toeschouwer’, een tijdschrift
in 1857 door Van der Aa met Mr Heydenrijck en verscheidene anderen geredigeerd
- is de nog van alle politiek vrije letterkundige aan het woord. Een schat van fijne
waarnemingen, juiste uitbeeldingen, pittige beschouwingen en snaaksche gezegden
is er in neergelegd. Al die typische figuren zijn van vleesch en been, zooals ieder er
in het dagelijksche leven ontmoet, maar wier kantige, lachwekkende zijden het oog
en de pen van een man als Van der Aa noodig hebben, om ten volle te worden
gesmaakt.
Als ik een vergelijking tusschen Van der Aa en andere nederlandsche letterkundigen
moest maken, dan zou ik in hem punten van aanraking vinden met Ko van Lennep,
van wien Van der Aa een bijzondere vriend en vereerder is geweest, en met Beets.
Aan eerstgenoemde was hij niet slechts geestelijk verwant, maar ook wat het uiterlijk
betreft: de snede en uitdrukking van het gelaat, het leuk-guitige in den blik. Van
beiden had hij iets, maar met het cachet-Van der Aa.
Behalve door zijn verkiezingsroman en zijn twee blijspelen had Van der Aa reeds
vóór dien tijd in nietkatholieke litteraire kringen bekendheid gekregen door
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zijn brochure: ‘Nog iets over Klaasje Zevenster’, van Van Lennep. Het was een
woord van verzet tegen de afbrekende critiek van Busken Huet, die in ‘Klaasje’
weinig te prijzen, doch veel, schier alles, te veroordeelen had, en die met Van Lennep's
hebbelijkheden, o.a. met diens ‘oude zwak voor de patricische voortreffelijkheden’,
in nogal hatelijken vorm den draak stak. Niet blind voor de feilen en zwakheden in
deze creatie van Van Lennep, welke zooveel stof heeft doen opdwarrelen,
voornamelijk om de tooneelen geschetst in het derde deel, heeft Van der Aa,
verontwaardigd over de grievende bejegening van zijn litterairen vriend door den
om zijn critischen geest en meestal krasse vonnissen gevreesden rechter, zijn rapier
gegrepen en dien rechter zijn handschoen toegeworpen. En afgescheiden van de
meening, wiens critische beoordeeling van ‘Klaasje Zevenster’, wat strekking en
karakterteekening betreft, de juiste is, - voor Huet waren de meeste figuren niet meer
dan tooneelpoppen -, zooveel is zeker, dat Busken Huet aan Van der Aa een allerminst
te versmaden tegenstander had, een, die èn de kunst van pareeren, èn die van
toucheeren meesterlijk verstond.
Bij de lezing van de 22 bladzijden groote brochure moet Huet meer dan eens in
stille spijtigheid erkend hebben, te zijn getroffen.
Onder zijn werkelijken naam heeft Van der Aa tal van artikelen geschreven in de
periodieken ‘De Katholiek’, van welker redactie hij deel uitmaakte, en ‘De Wachter’,
toen deze onder leiding van de oprichters, Dr Schaepman en Dr Nuyens, stond. Voorts
besteedde hij zijn grondige kennis van moderne talen aan de vertolking van eenige
duitsche en fransche werken in het Nederlandsch.
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Als directeur-hoofdredacteur afgetreden, ook daartoe genoopt door eene kwaal,
waarvan de voortwoekering slechts door het volgen van een streng diëet kon worden
vertraagd, heeft Van der Aa nog meer dan twintig jaren in ruste geleefd. Evenwel
bleef hij litterair werkzaam, en tot het laatst heeft hij de politieke gebeurtenissen in
eigen Land en in den vreemde belangstellend gadegeslagen, nu en dan, zijn strijdlust
niet kunnende bedwingen, zich mengend in den kamp.
Van der Aa's litteraire nalatenschap is niet groot, maar elk stuk, dat ertoe behoort,
malt gezien, vertegenwoordigt innerlijke waarde.
Van pauselijke zijde werden zijn groote verdiensten voor de katholieke zaak erkend
en gehuldigd door het commandeurskruis der orde van St Sylvester. Zijn ijveren voor
's Lands belangen en zijn litteraire verdiensten hebben echter in Nederland niet de
officiëele waardeering gevonden, welke zonder de geringste aanmatiging had mogen
worden verwacht. Men meene evenwel niet, dat dit bij Van der Aa een gevoel van
miskenning en wrevel wekte. Op z'n ergst kan hij er zich over hebben gewroken in
een fijn-satyrieken zet. Om aan ontstemdheid lucht te geven, was hij te weinig ijdel;
maar al ware hij dat in ruimere mate geweest, dan nog zouden zijn ‘mens sana’ en
zijn welopgevoedheid hem tegen te koop loopen met ijdelheid hebben behoed. Van
der Aa was 'n ‘gentleman every inch’, zoowel in zijn omgang met ondergeschikten
als in dien met gelijken in stand en ontwikkeling. Toch waren er, die hem niet gaarne
mochten. Wees trouwens eens satyriek aangelegd en allemans vriend! ‘Spiessbürger’
van welke soort ook, die op een door hen zelf aangedragen voetstukje klauterden,
waren hem een gruwel. Menigeen heeft hij, onder een schaterlach der omstanders,
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weer op den beganen grond, soms nog een treetje lager, neergezet.
Zijn lidmaatscbap van de Maatschappij der Ned. Letterkunde was de eenige
onderscheiding, welke hij als gevierd letterkundige in zijn Land ontving, en hij wist
die op prijs te stellen.
Tweemaal is Van der Aa gehuwd geweest: de eerste maal met mej. Heusken, de
tweede maal met mej. Vemer. Uit zijn eerste huwelijk werden hem drie kinderen
geboren, van welke de twee zonen nog in leven zijn. Een dezer is de in de
amsterdamsche katholieke kringen welbekende Mr Gerrit Van der Aa.
F.A. VAN DEN HEUVEL.
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Levensbericht van Hendrik Jan Schimmel.
I.
Dat de schrijver van deze regelen door het Bestuur van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden werd uitgenoodigd het Levensbericht van H.J.
Schimmel samen te stellen, scheen hem niet verwonderlijk. Het kon hem bijna als
een logische voortzetting, een uitvloeisel van den gedachtengang van den overledene
zelf voorkomen, die zich in zijn arbeid een paar malen in belangrijke oogenblikken
zijner herinnerde. Toen toch tegen het eind van 1886 Schimmel, ingevolge eene
overeenkomst met Dr. Jan ten Brink, F. Smit Kleine en C.E. Broms, tegelijk met
deze heeren de redactie van het tijdschrift Nederland neerlegde en de uitgever J.C.
Loman Jr. Schimmel raadpleegde omtrent het polsen van een nieuwen redacteur, gaf
Schimmel hem den raad zich tot steller dezes te wenden, die met eenigen schroom
maar héél gaarne de successie aanvaardde. En toen, tegen het betrekken van den
nieuwen Stadsschouwburg op het Leidscheplein door de Koninklijke Vereeniging
het Nederlandsch Tooneel, in 1894 Schimmel, oprichter der Vereeniging en Voorzitter
van den Raad van Beheer, er aan dacht zich als ‘werkend lid’ van dezen Raad terug
te trekken en
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eene reorganisatie voorbereidde waarbij een lid als litterair adviseur benoemd zou
worden, bood hij ook deze betrekking steller dezes aan. Wie aldus de vervulling van
twee wenschen als jong letterkundige, het redacteurschap van een belangrijk tijdschrift
en eene positie van invloed bij een der voornaamste kunstinstellingen des lands,
rechtstreeks aan één persoon te danken heeft, is geneigd dezen persoon in een
bijzonder licht te beschouwen, minder het licht waarbij scherpe kritieken worden
geschreven dan dat waarbij een afgestorvene die een superieur man was, geschetst
mag worden. Het is hem dan bijna eene teleurstelling dat het Bestuur der Leidsche
Maatschappij bij zijne uitnoodiging de aanwijzing voegt: ‘de Maatschappij geeft van
hare leden geen lofredenen, maar levensberichten; het oordeel over hunne verdiensten
wordt het best aan het nageslacht overgelaten’. Hieraan zal dan ook streng gehouden
worden; alleen: het levensbericht van zóóveel ‘werken en dagen’ is reeds een lofrede.

II.
Het zij mij vergund, te beginnen met eenige volzinnen aan te halen uit een artikel,
in 1903 op uitnoodiging der Redactie van Eigen Haard geschreven (E.H. 29ste Jaarg.
No 26, met een uitmuntend portret):
‘Wanneer, op 30 Juni, ons volk bedenkt, dat Hendrik Jan Schimmel zijn tachtigsten
verjaardag viert, zal menigeen naar de Geschiedenis der Noord-Nederlandsche
Letteren in de XIXde Eeuw1 grijpen, en dan waarschijnlijk opmerken, dat er bij het
feest geen artikel over den jubilaris

1

Door Dr. Jan ten Brink, tweede druk, grootendeels herzien door den auteur, verder bezorgd
en bijgewerkt door Taco H. de Beer. Uitgave van D. Bolle te Rotterdam.
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geschreven wordt, beter dan het daarin voorkomende. Het is in Jan ten Brink's beste
manier, met al zijn goeden smaak, stijlvolle hoffelijkheid, schilderachtigheid; en
daarin vervat waren Schimmel's eigen mededeelingen, nu en dan tusschen
aanhalingsteekens geplaatst, andere keeren in den tekst versmolten, maar toch te
herkennen, - la griffe du lion in goud gemonteerd. En in dat artikel waren behandeld
niet alleen de wordingsgeschiedenis, waardeering en lotgevallen van negen
dichtwerken of bundels, achttien tooneelstukken en negen-en-twintig deelen romans,
maar ook de ontwikkelingsgang, geestelijk en maatschappelijk, van den zeer
bijzonderen en eigenaardigen man die er de schrijver van was’.
Dit is zoo waar, dat, nu schrijver dezes inderdaad gaarne zelf wat werk wou doen,
een résumé maken, feiten en cijfers verzamelen en er conclusies uit trekken, hij
telkens onder de hand vindt, beter gezegd dan hij het zou kunnen zeggen, het werk
van Ten Brink en Schimmel gezamenlijk, en hij weinig anders kan doen dan
excerpeeren, met spijt over hetgeen hem de ruimte verbiedt over te nemen.
Het artikel in Eigen Haard vervolgde:
‘Bedenkend dat die ontwikkelingsgang begon te midden der ‘hooge zware boomen,
bruine heidevelden, trotsche landhuizen in het groen verborgen’ van 's Graveland,
en dat nu reeds sinds twintig jaren een ander bekoorlijk plekje in hetzelfde Gooi, op
weinige honderden meters afstands, den avond van dit leven bergt, kan men het
opmerkelijk vinden, dat de voorname rust van het begin en de voorname rust van
het einde zulk een woelige, hartstochtelijke periode omvatten.
Want een hartstochtelijke onder de auteurs moet Schimmel geweest zijn. Het ligt
er niet zoo bovenop,
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omdat in Schimmel's bloeitijd en op Schimmel's hoogte de litteraire hartstocht zich
hetzij in fijngepunte scherts, hetzij in zwierige verontwaardiging of vurig betoog,
maar altoos in welverzorgden vorm en niet, zooals bij de school die een korte poos
trachtte hem af te breken, in onedele taal uitte; maar men behoeft slechts weinige
bladzijden uit de kritieken en aanteekeningen, en weinige tooneelen uit de dramatische
en romantische werken te lezen, om den gloed te voelen, die dit alles doorstroomde.’
Het hartstochtelijke in Schimmel's natuur, zoowel als het weeke en het voorname,
vindt wellicht zijne verklaring in jeugdherinneringen en afkomst, door Ten Brink
zoo goed geschetst. Hendrik Jan Schimmel werd geboren als de zoon van den notaris
en burgemeester van 's-Graveland, Hendrik Poeraat Schimmel. De naam Poeraat was
die van een uitgestorven oud-Amsterdamsch geslacht, welke aan den anderen naam
verbonden zou zijn gebleven, indien de daartoe vereischte wettelijke formaliteiten
tijdig in acht waren genomen. De datum van Schimmel's geboorte was 30 Juni 1823;
over de moeite die Schimmel zich later gaf, en met succes, om zijn geboortejaar
geheim te houden en de huldiging van den ‘zeventigsten verjaardag’ te ontgaan, en
over de moeite die de uitgever Roelants zich gaf om achter de waarheid te komen,
zie men het aardige verhaal bij Ten Brink. Was het een weinig ijdelheid? Het was
zeker veeleer de hooghartigheid van den ouden menschenkenner, die van zulke
huldigingen het mogelijk streelende versmaadde, om niet het gezwollene en
opgeschroefd-banale op den koop toe te moeten dulden.
‘Zijne moeder, Sara Meyse, was een kleine kloeke vrouw met schrandere
staalblauwe oogen, een scherp verstand en een vasten wil. Beide ouders verschilden
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zeer in karakter; de vader, door en door goedhartig, maar, snel opstuivend en driftig,
de moeder kalm en vastberaden. Burgemeester Schimmel was een man van zaken,
die zijn blikken voortdurend op stoffelijke dingen richtte, een arbeidzaam huisvader
zonder fortuin, die voor tien kinderen te zorgen had. Van deze tien stierven er vijf
in de eerste levensjaren; van de overgeblevenen was Hendrik Jan een der jongsten.’
‘Een eigenaardige trek van den 's Gravelandschen Burgemeester was zijn afkeer
van dichters en romanschrijvers. Uit den deftigen Amsterdamschen burgerstand
gesproten, was hij volbloed Amsterdammer, practisch het dadelijk nut en voordeel
nastrevend, geen plaats toekennend aan de droomen der beeldende fantasie. Verzen
en vertellingen wilde hij hooren noch zien. Een enkel kunstvak boeide hem, het
dramatische .... als hij in den schouwburg was. Hij had te Amsterdam den bloeitijd
der Hollandsche tooneelspeelkunst beleefd; hij sprak met geestdrift over de Wattiers,
de Snoeks, de Rombachs. Dat hij een oplettend hoorder vond in zijn zoon Hendrik-Jan
behoeft geen vermelding. Minder behaagde het dezen, wanneer zijn vader alle
letteroefening veroordeelde, daar hij reeds als kind eene bijzondere levendige
verbeeldingskracht bezat, en aan zijne zusters en makkers zulke vreemde sprookjes
wist te vertellen, dat hij er zelf met zijne hoorders soms bang van werd.
Burgemeester Schimmel waarschuwde zijn zoon van kindsbeen af tegen verzen
maken en romans lezen. Dat deze anti-letterkundige ijver bij den dichterlijk gestemden
zoon weinig doel trof, zal niemand bevreemden. Zoodra de vader ontdekte, dat zijn
kind, ondanks alle waarschuwing, zich veroorloofde rijmende regels te schrijven,
vermaande hij den knaap met plechtigen ernst, dat hij
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zijn ongeluk tegemoet ijlde, dat het gasthuis hem wachtte, zoo hij er ooit over denken
mocht, ‘broodschrijver’ te worden.’
Werd de knaap door zijn vader tegengegaan in alle letterkundige neigingen, bij
zijne moeder vond hij in stilte steun. ‘De vrouw van den Burgemeester’, schrijft Ten
Brink, ‘overtrof haar man in oordeel en schranderheid. Zij begreep den jongen, die
zoowel naar het uiterlijk als naar den geest haar evenbeeld scheen te zullen worden.
In hare dagelijksche zorgen voor het gezin dat van beperkte inkomsten moest leven,
had ze haar Hendrik dikwijls ter zijde genomen, en hem gewezen op zijn plicht om
zich voor een winstgevend beroep te bekwamen, opdat hij al vroeg in eigen behoeften
zou kunnen voorzien; schoon ze hem toegaf dat hij het verste zou komen, als men
hem zijn zin gaf: Latijn en Grieksch studeeren, om wetenschappelijk beschaafd te
worden. Daarbij kwam, dat zij met stille goedkeuring naar zijne verzen luisterde, al
scheen zij in den afkeer van haar echtgenoot tegen ‘broodschrijvers’ te deelen.’
Schimmel heeft zijne moeder tot 1863 mogen behouden; zij heeft dus getuige
kunnen zijn van zijn eerste successen als lyrisch dichter, als romanschrijver tot na
Een Haagsche juffer, Mary Hollis en Mylady Carlisle, als dramaschrijver tot na
Napoleon Bonaparte, Schuld en boete en Het kind van Staat.
De jonge dichter vond daarenboven steun bij zijne makkers en bij zijn jongste
zuster Helena. Twee knapen uit het dorp, de zoon van den dominee (Ds. Bruins) en
de zoon van den geneeskundige, zwierven dikwijls met broer en zuster door de
schoone dreven en bosschen bij 's-Graveland; zij wisten wat van de geschiedenis der
Republiek, van de mannen wier familienamen nog op
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's-Gravelandsche buitenplaatsen voortleefden; zij lazen boeken, romans, verzen,
tooneelstukken, die vooral de zoon van den dokter, Klaas-Rutger Pekelharing wist
mee te brengen, en na een poosje kwam Hendrik-Jan zelf met eigengemaakte verzen,
die men nog mooier dan al de andere vond.
Schimmel was op zijn negende jaar op school gedaan bij F.H.F. Baudet, zoon van
een Franschen émigré, die te 's-Graveland een soort van aristocratische kostschool
had gevestigd. ‘Er werden niet meer dan een twintigtal jongelieden uit de eerste
standen toegelaten, daar de heer Baudet, die de gewone kostschoolhouders van dit
tijdvak in ontwikkeling ver te boven ging, den welverdienden goeden naam van
grondig onderwijzer niet in de waagschaal wilde stellen door het opnemen van een
onbegrensd aantal leerlingen. Hij had vier helpers, een Duitscher, een Franschman,
een Engelschman en een landgenoot, die ieder in hunne eigen taal onderricht gaven.
Van dit viertal bewees de Duitscher de meeste diensten, daar hij doctor in de letteren
was, en behalve in zijne moedertaal, ook les gaf in het Latijn en het Grieksch, zelfs
aan enkelen in het Italiaansch.
Den jongelieden werd niet minder te arbeiden gegeven dan in onzen van
overstelping met leervakken klagenden tijd. De lessen begonnen des zomers en des
winters te zeven uur, en werden met drie uren van tusschenpoozen voortgezet tot
acht uur 's avonds. De negenjarige knaap, als externe op deze kostschool geplaatst,
begon terstond met drie moderne talen en met Latijn, terwijl van de wiskundige
vakken veel werk werd gemaakt, en daarenboven het wetenschappelijk onderwijs
afgewisseld werd door lessen in teekenen, dansen, muziek, gymnastiek en exerceeren’.
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Schimmel bleef daar vier jaren; was een ijverig en eerzuchtig leerling, weinig in
gunst bij zijn makkers, omdat hij scherp, gevat, driftig was, maar door de onderwijzers
gewaardeerd om zijn schranderheid en wilskracht. Jammer genoeg kon de school
zich niet in stand houden en werd gesloten; aan den raad van den heer Baudet,
Hendrik-Jan te laten studeeren, hem naar eene Latijnsche school te zenden, kon de
vader van het groote gezin geen gevolg geven; de knaap moest bij hem op kantoor
komen en voor notaris worden opgeleid.
Dit duurde zes jaren, van 1836 tot 1842; toen de jonge dichter negentien jaar werd,
had hij een geheele periode van teleurstelling, zelfverloochening, bitterheid achter
zich; hij was dan ook stiller, ernstiger, geslotener dan van zijn leeftijd verwacht kon
worden.
Maar het zou nog erger worden; voor de gedwongen verloochening van zijn
geestdrift en dichterlijke hoop kwam nu het gedwongen zich met geheel andere
zorgen bezighouden in de plaats.
De notaris stierf (29 Nov. 1842); tot zijn laatsten dag had hij trouw gezorgd en
gearbeid, maar er bleef geen geld over; de zorg voor het onderhoud van moeder en
zusters bleef aan Hendrik-Jan en een broeder opgedragen. Bijna verwonderlijk, kreeg
hij terstond eene betrekking die eenigzins loonend schijnt geweest te zijn, terwijl
toch de opleiding op het eenvoudig landelijk notariskantoor, zonder eenig examen
of diploma hem geen groote aanspraken kon gegeven hebben. Hij werd klerk in de
bureelen van het Agentschap der Schatkist te Amsterdam, waar de uitvoering der
vrijwillige leening en conversiewet van F.A. van Hall (1843-1844) eene tijdelijke
vermeerdering van personeel noodzakelijk maakte; de werkzaamheden daaraan
verbonden waren zoo uitgebreid en
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spoedeischend, dat gedurende eenige maanden in 1844 er ook 's nachts en 's Zondags
gewerkt werd.
Toch had deze ingespannen arbeid op Schimmel eer een opwekkenden dan een
afmattenden invloed. De dofheid, in de afzondering van 's-Graveland over hem
gekomen, week in de prikkelende omgeving der hoofdstad. Hij bleef dichten en
schrijven, en waagde het, bijdragen in te zenden voor den Almanak van het schoone
en goede, Redactie Mr. C.P.E. Robidé van der Aa. Na eenige weigeringen werd een
gedicht geplaatst 's Menschen geest, volgens Dr. Jan ten Brink in 1848, volgens de
bibliographie aan zijn artikel toegevoegd in 1844. Misschien is de eerste,
waarschijnlijk foutieve opgaaf, wel aan Schimmel zelven te danken, die een te laat
jaartal aan Ten Brink opgaf in verband met zijn wensch om zijn geboortejaar geheim
te houden.
Van dit gedicht zegt Dr. Jan ten Brink: ‘In dit eerste vers en sommige volgende
spreekt zekere mystische neiging, door de lezing der gezangen van de Nederlandsche
Hervormde Kerk, door de studie van den Bijbel en Egelings Weg der Zaligheid ter
catechisatie te 's-Graveland opgewekt. Hij had daar veel van zijn dominé, jaren
achtereen geleerd. Deze laatste onderscheidde zich door zijn gemoedelijken ijver,
niet het minst contra Rome. Zijne leerlingen moesten achttien jaren oud zijn en eene
‘redelijke’ overtuiging hebben, voordat hij ze als lidmaten zijner gemeente wilde
aannemen. De leergierige Schimmel had jaar aan jaar, misschien tien jaren lang,
iedere week een uur bij hem ter leering gegaan en kende al de vragen uit Egeling, al
de groote dogmatische en ethische voorschriften uit ‘De weg der Zaligheid’ van
buiten. Toen zijn dominé later naar het opkomend modernisme begon over te hellen,
vond hij tegenkanting bij
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zijn discipel, dien hij, - misschien daarom - nog vóór zijn achttiende jaar aannam.
Schoon de trek tot het mystieke in Christelijk-hervormden zin dus uit de eerste
verzen van den jongen dichter sprak, schoon deze trek zich op later leeftijd, soms
van nieuws, doch in andere richting openbaarde, nam zijn geest, onder den invloed
van het bedrijvige Amsterdam en de practische Amsterdammers, weldra een geheel
nieuwe vlucht. Hij verloor van lieverlede zijn aangeleerde begrippen, en streefde er
weldra naar om een slip van den sluier op te lichten, die voor hem tot nog toe het
geestesleven zijner schranderste tijdgenooten verborgen had.’
Vooral het tooneel lokte den jongen dichter aan. Iederen Zaterdagavond bezocht
hij den Stadsschouwburg op het Leidscheplein en leefde er de treurspelen en
melodrama's mede, die het Zaterdagavondrepertoire van de directie J. Eduard de
Vries in de jaren 1844, 1845, 1846 uitmaakten. Het was volstrekt niet enkel de tijd
van Ruy Blas en Hernani, het was ook de tijd van Lazaro de Veehoeder, Ben-leil of
de zoon van den nacht, John de Klokkenluider der Sint-Pauluskerk, en het moet wel
Schimmel's ondervinding van zoo diverse en heftige tooneelindrukken geweest zijn,
die hem later tot het aanvaarden van zijn grootsche taak, de verheffing van het
Nederlandsche tooneel, aanspoorde.
Zelf voor het tooneel te werken, en dan naar schitterend-romantische voorbeelden,
Victor Hugo, Schiller, was de eerste taak die hij voor zich zag. Hoe rechtstreeksch
de invloed was, blijkt uit den titel van zijn eerste tooneelwerk; Twee Tudors deed
aan Victor Hugo's Marie Tudor denken, en evenals bij de drama's van den Franschen
dichter, verscheen ook hier een ‘Voorbericht’ dat door
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den schrijver wel even belangrijk als zijn tooneelwerk geacht werd.
Niet lang behoefde de jonge dichter op eene opvoering van zijn eerstelingswerk
te wachten. Op 17 April 1847 vertoonde de Amsterdamsche Stadsschouwburg reeds
‘Twee Tudors, drama in vijf bedrijven’. De moeielijkheden, die deze opvoering
voorafgingen en vergezelden, zijn door Schimmel zelf op geestige wijze beschreven
als Aanteekeningen op Twee Tudors in de uitgave der dramatische werken 1884, zie
de Bibliographie. Het stuk had succes; over de waarde ervan als oorspronkelijk werk
van een jong auteur is het hier niet de plaats uit te weiden; de meening van Potgieter
(Studiën en Schetsen blz. 1-177), die van Schimmel zelven (Aanteekeningen), die
van Jan ten Brink (Gesch. der Noord-Nederl. Letteren, Deel II) zijn alle interessant
om kennis van te nemen.
In elk geval had Twee Tudors zijn naam doen kennen in letterkundige kringen;
Alberdingk Thijm, destijds redacteur van den Spectator van Tooneel, Concerten en
Tentoonstellingen, vroeg zijne vaste medewerking; hij kende De Bull, hij kende De
Vries; zijne bemoeiingen voor de opvoering van zijn stuk hadden hem met
tooneelartisten en recensenten in aanraking gebracht; zijn naam als schrijver met
belofte van talent begon zich in deze speciale wereld reeds te verspreiden.

III.
Terwijl Twee Tudors werd opgevoerd was reeds een ander werk de voltooiing nabij;
ditmaal een vaderlandsch stuk, Joan Wouters, drama in vijf bedrijven. Een auteur
van vier-en-twintig jaar kon wel in een vreugderoes zijn over de snelheid waarmede
zijn reputatie haar weg had gemaakt. Aanleiding toch tot het schrijven van het werk
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was een verzoek van niemand minder dan Anton Peters zelven, destijds bestuurder
van den ‘Koninklijken Nederlandschen Schouwburg’ in den Haag geweest. ‘Mevrouw
Van Ollefen-Da Silva had Amsterdam verlaten, om de beroemde kunstenares,
Mevrouw Naret-Koning, die overleden was, in den Haag te vervangen. Men had toen
in de hofstad, Juni 1847, Twee Tudors gegeven, omdat Mevrouw Van Ollefen
Elisabeth wou spelen voor haar debuut. Peters had de de ondankbare rol van Lord
Kingston, den romantisch versierden zoon van Maria Tudor, vervuld en had daarom
aan den auteur een opzettelijk voor hem bestemd stuk gevraagd. De dichter was zoo
heusch, aan dit verzoek onmiddellijk te voldoen. Weinige weken later ontving Peters
zijn Joan Wouters.
Nog eene andere bijzonderheid kenmerkt de verschijning van dit stuk. Het werd
aan Jacob van Lennep opgedragen, het verwierf Schimmel de vriendschap en den
raad van dezen. De eerste ontmoeting in Van Lennep's welbekende studeerkamer,
in het deftige huis op de Keizersgracht, tusschen de Leidsche en Spiegelstraten, is
door den auteur van Joan Wouters uitstekend geschilderd in zijne Aanteekeningen
bij den zesden druk van dit drama. Van Lennep gaf den jongen tooneelschrijver
nuttige wenken en voorspelde hem dat het stuk opgang zou maken. Inderdaad de
vertooning in Den Haag (7 December 1847) slaagde buitengewoon goed. Dichter en
acteurs, bovenal Peters, werden luid toegejuicht bij de eerste vertooning. Joan Wouters
heerschte onder klimmenden bijval in steeds voller zalen geruimen tijd op den
Haagschen Schouwburg.’
Het stuk heeft zich, èn als litteratuurwerk èn als speelbaar drama weten te
handhaven.
‘Van Lennep, Schimmel's vriend en beschermheer geworden, gaf in
schouwburgzaken te Amsterdam den toon.
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In de jaren 1847 en 1848 begon te Amsterdam de beweging die onze latere moderne
Rhetorijkerskamers deed geboren worden. Van Lennep stond aan het hoofd van die
beweging, en gaf den stoot door het voordragen van de beroemdste Nederlandsche
gedichten. Hij vereenigde zich met eenige jonge vrienden en gaf in de groote
concertzaal van Felix eene vertooning van Vondels Lucifer in zwarte rokken en witte
dassen, die zoo voortreffelijk slaagde, dat er de eerste moderne Amsterdamsche
Rhetorijkerkamer Achilles, met de spreuk ‘aldoor den tijd wordt de spruit een boom’,
uit ontstond’.
Schimmel, hoewel in Achilles alleen ‘beschouwend’ geen werkend lid, schreef
voor de Kamer een drama in verzen ‘Gondebald, waarover hij later zelf in de
‘Aanteekeningen’ op het stuk (1884) niet zacht oordeelde.
In 1847 intusschen was zijne tijdelijke betrekking bij het Ministerie van Financiën
opgeheven, twee jaar lang bleef hij zoekende en werd eerst in het eind van 1849 bij
de Nederlandsche Handelmaatschappij geplaatst.
Veertien jaren lang bleef Schimmel in die betrekking; tot 1863. De werkdagen
daar waren niet om vier uur afgeloopen; eerst na acht uur 's avonds was de klerk vrij;
wie nagaat wat in die veertien jaren, alleen dus in de uren, aan ontspanningstijd en
nachtrust ontnomen, tot stand kwam, zal de energie, veerkracht, geestdrift van den
jongen dichter kunnen schatten. De werken volgden elkaar in deze volgorde: Een
metrisch verhaal, Margaretha van Henegouwen in een der eerste afleveringen van
het tijdschrift Nederland, dat in 1849 door Dr. J.P. de Keyzer was opgericht. In 1849
ook het drama Giovanni da Procida, door Peters te Rotterdam opgevoerd. De
Aanteekeningen, in 1885 door den schrijver bij een herdruk van dit drama gevoegd,
geven ons een in-
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teressanten kijk op deze levensperiode, zoowel wat zijn werken als zijn
geestestoestand in 't algemeen betreft, een ware Sturm- und Drangperiode voor den
jongen man. Eene uitnoodiging, weer van Peters, om ter huldiging van Koning Willem
III in April 1849 een tooneelwerk te schrijven, had wellicht een beslissenden invloed
op een groot deel van Schimmel's verdere productie. Het denkbeeld trof hem, den
Koning te huldigen in den persoon van diens grooten voorvader den
Koning-Stadhouder Willem III; het zich indenken in deze krachtige historische figuur
heeft ongetwijfeld de kiem gelegd tot eene reeks van Schimmel's latere belangrijkste
werken; men kan zeggen dat Schimmel aan het Nederlandsche volk den grooten man
Willem III ondekt heeft.
De feestvertooning werd getiteld Nederland én Oranje; het volk van 1672 werd
getypeerd in twee voortreffelijk geschetste figuren, de Scheveningsche visschersvrouw
en haar zoon; Willem III werd er geteekend als de verzoening bewerkend tusschen
de admiralen De Ruyter en Tromp door zich op hun edelste gevoelens van plichtbesef
en vaderlandsliefde te beroepen. Ook omtrent de vertooning van dit stuk en een latere
opvoering ervan in 1879, ter gelegenheid van het huwelijk van Z.M. Willem III en
Koningin Emma zie men de Aanteekeningen, in 1884 geschreven. Van eene nog
latere vertooning, in 1898 ter gelegenheid van de Kroningsfeesten van Koningin
Wilhelmina in den Stadsschouwburg te Amsterdam gegeven, woonde Schimmel
alleen eene repetitie bij, zonder veel belangstelling.

IV.
In 1850 begon voor Schimmel een nieuwe periode. Potgieter wijdde in den Gids een
belangrijk artikel aan
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zijn dramatischen arbeid en weldra volgde eene uitnoodiging om zelf zitting te nemen
in de redactie van het eerste tijdschrift des lands. Hij bleef daar zestien jaren redacteur,
in 1851 tot 1867; zijne medeleden waren er in den beginne Potgieter (tot 1865), P.J.
Veth (tot 1876), G. Voorhelm Schneevoogt (tot 1871), S. Vissering, H. Riehm,
F.A.W. Miquel en J. Heemskerk Bz., later achtereenvolgens Van Gilse, Zimmermann,
P.N. Muller, Mr. P.A.S. van Limburg Brouwer, Busken Huet, Mr. H.P.G. Quack,
Mr. J.T. Buys en Engelbregt. Van Schimmel verschenen gedurende die periode in
het tijdschrijft verschillende gedichten, dramatische fragmenten, novellen en romans
en critische opstellen, in deze volgorde:
1851.

Napoleon Bonaparte.
De dichter-schilder (W.J. Hofdijk).
Een avond bij Mevrouw de Staël.
Het Directoire.

1852.

Eenige Prachtbanden. (Vergeet mij niet;
Aurora; Holland).
Hawthorne, Het huis met de zeven
gevels.
Achttien Brumaire. (Bonaparte en het
Directoire).

1853.

Blikken in de werkelijkheid. (Van
Lublink Weddik; Elise van Calcar).

1854.

Mozaïek.

1855.

Een bladzijde uit de geschiedenis van ons
drama. (Van Winter, Van Merken,
Hofdijk).
Eerbiedig adres van de in diepen rouw
gaande Orden van den Nederl. Leeuw en
van de Eikenkroon. Gedicht.

1856.

Hendrik Conscience.

1857.

Een historische roman. (Een star in den
nacht van Elise van Calcar). Cremer,
Daniël Sils.

1858.

Bloempjes. (Gedicht).
Karel Lodewijk Ledeganck.
Drie Heiligen verheerlijkt. (Historische
vrouwen).

1859.

Gevoelspoëzie. (Van Beers,
Levensbeelden).
Duitsche dramatiek. (Halm, Der Fechter
von Ravenna).
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Een bladzijde uit onze geschiedenis. (Da
Costa, De slag bij Nieuwpoort).
Melodrama en Tragedie.
Beets' jongste gave. (Korenbloemen en
N. Gedichten).
Een soirée littéraire.
Vader Treuherz en zijn kinderen.
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1861.

Eens volks verrijzenis, gedicht. (Italië).
De watersnood en de poëzij. (Een
doodengericht).
Arabesken.
Struensee, fragment.
Mylady Carlisle.

1862.

Mylady Carlisle.

1863.

Mylady Carlisle.

1864.

In November.
Uit de zeventiende eeuw.
Herinneringen.

1865.

Mozaïek.
Hollandsche tooneelpoëzij.

1866.

Spekuleeren; een dramatische schets.
Bosscha, Wolferd van Borselen.
Uit onzen tijd? Gedicht.
Struensee, fragment.
Een Nederlandsche zedenroman. (Klaasje
Zevenster).

1867.

Sneeuwklokjes, gedicht.
Een prachtig gedicht. (Ten Kate, De
Schepping).

Na dien tijd heeft De Gids van Schimmel nog alleen bevat:
1878.

De smart, gedicht.

1879.

Bij 't wiegjen. - Moede, gedichten.

1886.

In 't boschaadje, gedicht.

In 1853 nam Schimmel bij het mederedacteurschap van De Gids ook het
mederedacteurschap van het tijdschrift Nederland op zich, dat sinds 1849 bestond.
Schimmel behield deze redactie tot 1865, afwisselend bijgestaan door Mr. J.A.
Molster, H. Th. Boelen en A.G.C. van Duyl, en vatte haar in 1881 weer op, tot 1886,
met medewerking, eerst van Dr. Jan ten Brink, later ook van C.E. Broms en F. Smit
Kleine. Vóór het begin van zijn redacteurschap vindt men in het tijdschrift van zijne
hand:
1849.

Margaretha van Henegouwen, gedicht.

1851.

Aan zee, gedicht.
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De hut op de heide.
Kinderbede, gedicht.
Noord en Zuid, fragment van een
dramatisch gedicht.
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Gedurende de eerste redactieperiode:
1854.

De eerste dag eens nieuwen levens,
roman. (De overgang van Enkhuizen in
1572).

1855.

Vader en zoon, gedicht.

1856.

Een hagepreek, gedicht.
Een alledaagsch geval.

1857.

Een ziekbed.

1858.

Drie tijdvakken uit een leven.
Uit het leven eener vrouw (onder het
pseudoniem Dr. Carpentier).

1859.

De vlucht uit Bologna.
Idealen, gedicht.

1861.

Levensstrijd, gedicht.
Een binnenhuis.

1862.

Struensee, dram. fragment.

Gedurende het interregnum:
1866.

Een laatste worp.

1869.

Voor dertig jaren.

1872.

De pelgrim, gedicht.

1877.

Bij een begrafenis (Delft, 20 Juni 1877),
gedicht.

1878.

Anno domini...?, gedicht.

1880.

Uilkritiek, gedicht.
Lief moedertje, gedicht.
Op tooneelgebied.

Gedurende de tweede redactieperiode:
1881.

Verzoend, roman.

1882.

Naar 't Muider Slot, gedicht.
Wonderen, gedicht.
De waarheid in het Fransche drama.

1883.

Na den dood, gedicht.
Lucretia, naar Ponsard.
Quintus Curtius (kroniek).
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Een vriendentrits, gedicht.
De kostbare vaas, gedicht.
Een niet gebrachte groet, gedicht.

1886.

Gerrit-buur, gedicht.
Wanhoop, gedicht.

Daarna alleen nog:
1889.

Op de heide, gedicht.

Naast de redactie-beslommeringen van deze beide tijdschriften, naast de
kantoorbezigheden die tot 's avonds acht uur duurden, ging de productie van grootere
werken
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geregeld voort. In 1851 verscheen Napoleon Bonaparte eerste consul, drama in vijf
bedrijven, dat eerst in 1866 door Schimmel aan Peters ter vertooning werd afgestaan;
in 1852 kwam Schuld en boete, drama in vijf bedrijven uit, en werden de Verspreide
gedichten in een bundel verzameld; in 1853 vereenigde Schimmel drie novellen uit
De Gids onder den titel Bonaparte en zijn tijd; in 1855 eenig prozawerk als Sproken
en vertellingen. In 1855 ook verscheen Bilderdijks Eere, tekst voor eene cantate; in
1856 de eerste verzamelbundel der Dramatische poëzie; in 1856 de roman Een
Haagsche joffer.
In 1857 volgde een bundel Nieuwe gedichten, en de vertooning van Juffrouw
Serklaas, het drama uit den roman Een Haagsche joffer getrokken; in 1858 de roman
Twee vrienden; in 1859 Het kind van Staat, Dramatisch tafreel in drie afdeelingen,
het begin behandelend van het leven van den Stadhouder Koning Willem III,
waaromheen vele van Schimmel's beste werken zich groepeeren zouden. Het kind
van Staat heeft later in 1905 en 1906 eene reeks van opvoeringen vol succes beleefd.
Kapitein W.A.J. de Witt Huberts had het toen met eenige officieren van het
Haarlemsch garnizoen en anderen ingestudeerd, en gaf er in verschillende steden des
lands vertooningen van, de meeste ten voordeele van een Standbeeld voor den
Koning-Stadhouder.
H.M. de Koningin woonde een van die opvoeringen bij; Schimmel had wel te
hopen gegeven dat hij te Amsterdam of elders komen zou, maar heeft daaraan niet
voldaan. In 1860 verschenen Leyden in 1574, en de roman Mary Hollis; in 1862 de
cantate Leidens ontzet, ter compositie door Richard Hol.
Het jaar 1863 wijst geen productie aan, behalve de voortzetting van den roman
Mylady Carlisle, die sinds
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1862 bezig was in De Gids te verschijnen. Toch was het een jaar van veel beteekenis
in Schimmel's leven. Zijne benoeming tot Directeur der Crediet-Vereeniging gaf
hem een betere positie en vooral meer vrijen tijd. Daarentegen troffen hem slag op
slag groote verliezen in zijne familie; binnen vijf maanden overleden zijne moeder
en twee van zijne zusters. Een gedicht, In November, in 1864 in De Gids verschenen,
gaf uiting aan zijn smart; het is zeker geen toeval dat de rythme dezelfde is als die
van Edgar Allan Poe's wanhoopsgedicht The raven met het refrein ‘Nevermore!’
Na het verschijnen van den roman Mylady Carlisle in boekvorm in 1864 is er weer
eene periode bijna zonder letterkundige beteekenis, maar zeer belangrijk in Schimmel's
leven; 1865 is het jaar van zijn huwelijk met Mej. Anna Maria Kalff, met wie hij zes
jaren vereenigd mocht zijn; in 1871 werd hem een dochtertje geboren dat drie
maanden later moederloos zou worden.
Het scheen wel of toen alle levensmoed en veerkracht, ook als dichter, hem
ontzonken waren; de smart in die dagen geleden was zoo sterk, dat zij zelfs op de
levensbeschouwing van Schimmel's latere jaren een beslissenden invloed uitoefende.
Maar een nieuwe gebeurtenis deed met zijn huiselijk geluk ook zijne belangstelling
in alles wat hem vroeger geboeid had herleven; zijn tweede huwelijk, met Mej. Louise
Maria Antonia Kalff, eene zuster der eerste Mevrouw Schimmel, was het begin der
tweede niet minder krachtige periode in zijn leven. Zij duurde tot ongeveer 1893, en
werd, evenals de derde periode, tot 1906, in geen enkel opzicht verstoord.
Van de nieuwe productenreeks is het eerste boek Sinjeur Semeyns, in 1875. Wat
intusschen verschenen was, de drama's Struensee in 1868, Het slot van Abcou
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in 1869, de roman Het gezin van baas van Ommeren in 1870, de bundel Herfstloover
in 1871, was òf verzamelen van wat vroeger aan tijdschriften werd afgestaan òf
voltooiing van vroeger opgezet werk. Sinjeur Semeyns werd gevolgd door drie
drama's: Zege na strijd 1878, Juffrouw Bos 1878, De kat van den Tower 1880, en
drie romans: Verzoend 1882, De vooravond der Revolutie 1886, en De Kapitein van
de Lijfgarde 1888, dat met Sinjeur Semeyns als Schimmel's meesterstuk beschouwd
wordt. Deze periode, beginnend met Sinjeur Semeyns, eindigend met De Kapitein
van de Lijfgarde, omvat de rijkste ontplooiing van zijn talent.

V.
Intusschen echter had Schimmel zich met al de kracht, al de warmte en energie, maar
ook al de taaie volharding, de diplomatie, den lust tot strijden en overwinnen, die in
hem waren, geworpen op eene taak, welke sinds tientallen van jaren op een volbrenger
wachtte: de verheffing van het nationaal tooneel. Die taak vereischte een complex
van eigenschappen zooals ze slechts zelden vereenigd gevonden worden: moed,
volharding, volkomen kennis van de te verbeteren verhoudingen en toestanden, het
gezag van een gevestigden litterairen naam vereenigd met een aanzienlijke
maatschappelijke positie, kennis van financieele regeling en financieele hulpbronnen,
en vooral een hoog bewustzijn van het ideaal waarnaar gestreefd werd. Dit alles was
aanwezig; maar de meest romantische verbeelding had zeker den moedige niet kunnen
voorbereiden op de onnoemelijk vele teleurstellingen die hem wachtten: ondank,
miskenning, verraad, afval van getrouwen, bestrijding door medestanders,
verdachtmaking, bespotting, heftige en passieve weerstand; en de waar-
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deering die hier tegenover zou staan, kon uit den aard der zaak slechts langzamerhand
komen en is wellicht eerst van een volgend geslacht in haar volheid te verwachten.
Het is eene lange geschiedenis geweest, eerst van overweging, toen van voorbereiding,
eindelijk van uitvoering.
Dr. Jan ten Brink resumeerde in 1901 de feiten als volgt:
‘Op het elfde Letterkundig Congres, te Leuven in 1869, gelukte het Mr. J.N. van
Hall een Tooneelverbond tusschen Noord- en Zuid-Nederland te stichten. Op het
Tooneelverbond volgde de Tooneelschool en op deze de Vereeniging ‘Het
Nederlandsch Tooneel’, 1875, in wier Raad van Beheer Schimmel tot voor weinige
jaren als Voorzitter heeft gezeteld. Ondanks de beste bedoelingen herhaaldelijk
tegengewerkt door bekrompen broodnijd, op schampere wijze gegispt en vervolgd
door al te schielijk gekwetste ijdelheid, heeft de Vereeniging en met haar Schimmel
ten slotte schitterend gezegepraald. De schoone dagen van Aranjuez zijn voor het
Nederlandsch tooneel teruggekomen, alles is vooruitgegaan, de tooneelletterkunde,
de tooneelkunstenaars en .... het publiek daarenboven’.
Eene geschiedenis te schrijven van dien kamp - die zich in twintig jaar litterair
leven, journalistiek leven, tooneel-leven beweegt, met al de polemiek en kritiek,
personenkwesties, overdrijving, jaloerschheid, rancune, plaagzucht, daaraan verbonden
- ligt niet binnen het bestek dezer schets, en waar het voor den leider zelven eene
zaak van veel organisatie, administratie, geldelijke bemoeiing evenzeer als van kunst
was, zou het een letterkundige die niet zooals Schimmel tevens Bankdirecteur geweest
is, ook niet gemakkelijk vallen de juiste wordings-
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geschiedenis uittezoeken. Het zij voldoende het prospectus te vermelden en daarna
aan te halen wat Schimmel zelf in het tijdschrift Het Nederlandsch Tooneel op 2
Januari 1876 als het resultaat daarvan mededeelde.
Het prospectus luidde:
‘De Vereeniging ‘Het Nederlandsch Tooneel’ vindt zich genoopt, bij den
aanvang van haren arbeid, een enkel woord te richten tot de beschaafden
in Nederland in het algemeen en tot de voorstanders van het nationaal
tooneel in het bijzonder, en wel:
1o. omdat het dikwerf gebleken is, dat haar doel niet algemeen goed werd
begrepen;
2o. omdat hare veelomvattende taak zonder veler steun niet kan worden
vervuld.
Zij is niet laatdunkend genoeg te gelooven, dat het nationaal tooneel, sedert
een reeks van jaren verwaarloosd en gedaald tot een bloot industrieele
instelling, onder haar bestuur plotseling zou kunnen worden hervormd in
hetgeen het zijn moet: een kunst-instituut, dat door aesthetische middelen
op den smaak van het volk inwerkt; een nationale tempel, waar de
volksgeest in den verhevensten zin des woords, door het aanschouwen
van eigen heden en verleden kan worden gevormd en veredeld; een
standaard van intellectueele ontwikkeling, waarnaar deze kan worden
gemeten en beoordeeld.
Het voegt haar immers rekening te houden met de middelen en de eischen
van het tegenwoordige, zoodat zij haar optreden reeds voldoende verklaard
en gerechtvaardigd acht, als zij in het driejarig tijdvak, haar voor de
proefneming gegund:
1o. de inrichting van het tooneel, en
2o. de tooneelspeelkunst vermag te verbeteren;
wat het eerste betreft:
a. door een onpartijdig beheer te voeren, een beheer dat aan alle talenten
recht laat wedervaren en allen beschermt tegen favoritisme aan den eenen
en achteruitzetting aan den anderen kant, wat moeilijk te vermijden is,
waar rechter en partij in één persoon vereenigd en de akteur tevens
direkteur is;
b. door van lieverlede het isolement, waarin alles wat het tooneel betreft,
tegenover het beschaafd publiek verkeert, te doen ophouden;
c. door een prestige te doen ontstaan, een prestige, dat personen van goeden
aanleg en uit fatsoenlijken kring den moed zal geven zich aan de
tooneelspeelkunst te wijden;
en wat het tweede punt aangaat:
a. door de overal verspreide en versnipperde krachten langzamerhand te
verzamelen onder één beheer;
b. door de vaststelling van een goed reportoire, zorg voor den literairen
vorm der stukken en voor de juistheid van kostumes en decoratief.
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Maar om deze voornemens te verwezenlijken is haar de sympathie en de
krachtige medewerking van het Nederlandsche publiek noodig, opdat de
opofferingen, tijd en geld harer aandeelhouders en de vertegenwoordigers
van deze, den Raad van Beheer, niet nutteloos blijken verspild te zijn.
Daarom doet zij een krachtig beroep op den kunstzin harer tijdgenooten,
hen wijzende op het voorbeeld van Z.M. onzen geëerbiedigden Koning,
die steeds oor en oog toont te bezitten voor alles wat der ontwikkeling van
zijn volk bevorderlijk kan zijn en aan de Vereeniging zijn krachtigen en
machtigen steun heeft verleend.’
Voorts werd vermeld de samenstelling van den Raad van Beheer: H.J. Schimmel,
A.C. Wertheim, L.A.H. Hartogh, Mr. J.E. Banck, J. Elias Hacke, met J.H. Rössing
als Sekretaris en Bibliothekaris; van het Dagelijksch Bestuur: W. Stumpff te
Amsterdam, Dr. J.F.F. Campbell te 's-Gravenhage en J. Tjasink, oud-tooneeldirecteur;
van Bureel, Orkestdirektie, Regie en Personeel, waaronder de namen der dames
Kleine-Gartman, Ellenberger, A.E. Fuchs, J. Chr. Stoetz, Albregt-Engelman en der
heeren Moor, Spoor, Morin, Veltman, Albregt, Van Ollefen, K. Vos, De Leur, Jacques
de Boer, Tourniaire, De Jong, Van Schoonhoven, Van Dommelen, Wensma, Jan C.
de Vos en Ising voorkwamen.
Schimmel's mededeeling in het tijdschrift was aldus:
Na eenige vraagpunten behandeld te hebben die het bestuur hadden beziggehouden,
- samensmelting zoeken van alle verspreide goede tooneelkrachten of niet; alleen
zedelijken invloed uitoefenen op de diverse bestaande directies en deze ieder haar
gang laten gaan, - of hen overhalen één gemeenschappelijken bestuurder te kiezen;
een nieuw gezelschap oprichten en zoo ja, hiervoor alle hoofdschouwburgen in den
lande, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, pachten, of zich bepalen tot
Amsterdam en Den Haag, - deelt Schimmel mede dat tot het laatste besloten is en
vervolgt:
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‘De vrienden van het tooneel, welke zich met eenige leden van het
Hoofdbestuur te Amsterdam het plan aantrokken, vormden toen eene
Vereeniging, welke den naam van Het Nederlandsch Tooneel ontving en
in een viertal dagen het gewenscht waarborgkapitaal van honderdduizend
gulden in 40 aandeelen elk van ƒ 2500, volteekend zag, met de bepaling
dat aanvankelijk slechts 10% zou worden gestort. In een zaak, welke slechts
geringe kapitaalbehoefte heeft, maar een groot krediet eischt, is een
aanzienlijk aanspraaklijk, maar tevens een klein gestort en rentedragend
kapitaal zeer gewenscht’.
Hoe dit eene illusie was, hoe later de ‘kapitaalbehoefte’ niet gering bleek, maar er
een tijd lang zeer groote offers geëischt werden, hebben Schimmel en de getrouwen
onder zijne medestanders ondervonden.
Schimmel vervolgde:
‘De Vereeniging stelt zich aanvankelijk slechts ten doel: eenheid te brengen
in de algemeene verwarring, de versnippering van krachten te bestrijden,
en te behouden en te verzamelen wat bestaat. Slaagt hare poging, dan zal
zij verder gaan en het aesthetisch over het industrieel element trachten
gebied te doen voeren.’
Dit laatste was het eigenlijk doel, en men moet zich verwonderen dat het niet toen
reeds - zooals later herhaaldelijk, - met den vollen klank die bij het uitspreken eener
edele gedachte past, gezegd werd. De oogenblikken van triomf toch die Schimmel
gedurende de twintig jaren van zijn werkzaamheid als voorzitter der (later
Koninklijke) Vereeniging ‘Het Nederlandsch Tooneel’ genoten heeft, moeten alleen
die zijn geweest waarin ‘het aesthetisch over het industrieel element gebied voerde’.
Dit was het ook wat Z.M. Koning Willem III aanleiding gaf, Schimmel tot Ridder
in de orde van den Nederlandschen Leeuw te benoemen; dit ook verzekerde hem
later, naast letterkundige productie, den hoogen rang, dien hij in de waardeering van
het Nederlandsche volk innam.
Iets opmerkelijks is in deze geheele zaak het verschil tusschen de groote gedachte
die Schimmel moet geleid
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hebben en de kortzichtigheid van degenen met wie hij te doen had. Na 2 1/2 jaar
sprak men reeds van de ‘teleurstellingen die het beheer van den Stadsschouwburg
door de Vereeniging het Nederlandsch Tooneel had veroorzaakt’, alsof van zulk eene
onderneming na 2 1/2 jaar reeds iets anders dan teleurstellingen te wachten ware
geweest. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam oordeelden dat deze heeren
getoond hadden ‘de noodige geschiktheid te missen om bij de exploitatie van den
Stadsschouwburg te voldoen aan de eischen welke in redelijkheid gesteld mogen
worden’; de Gemeenteraad gunde de concessie voor de volgende drie jaren aan de
HH. Albrecht, Van Ollefen, Moor en Veltman; en in het tijdschrift ‘Het Nederlandsch
Tooneel’ verweet de toenmalige redacteur aan de Vereeniging dat zij alleen had
geleverd wat voor geld te krijgen is: een groot gezelschap en een goed verzorgde
aankleeding, maar in het kiezen van stukken, in het engageeren van artisten, meestal
had misgetast, en ‘het gemis aan gestadigen dagelijkschen arbeid, aan krachtige
persoonlijke leiding’ zich nu reeds had doen gevoelen. Schimmel's moed en
overtuiging hebben hem al die aanvallen van het begin, en later nog zooveel andere,
gering doen achten; hij wist wel dat de verheffing van het nationaal tooneel niet een
zaak van een paar jaren was, en dat hij zich zou kunnen gelukwenschen wanneer na
een kwart eeuw althans een deel van hetgeen hij beoogde bereikt zou zijn. Juist in
den kleineren schouwburg is toen de eerste periode van succes gekomen; het werk,
- keus van stukken, keus van acteurs, instudeering, regie, mise-en-scène, - dat in die
dagen zoo goed als vroeger en later, geleverd werd, is toen voor het eerst een tijdlang
geprezen geworden; en wanneer er, omstreeks 1888-1889, eene reaktie kwam
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en publiek en pers weer minder gunstig waren, kon Schimmel zeggen dat hij alle
emoties van triomf en trots met zijne stichting had doorleefd, en langzaam het geheele
samenstel, de tooneelwereld en de wereld die in het tooneel belangstelde, tot een
hooger peil had opgevoerd. Werd de oogenblikkelijke waardeering minder, (en na
een korte periode van vernieuwde sympathie in 1890, na den brand van den
Schouwburg, daalde zij weer een poos) het resultaat bleef en zou niet zoo gemakkelijk
weer verloren gaan.

VI.
Omstreeks 1892 - Schimmel had toen reeds sinds 1878 het Directeurschap der
Crediet-Vereeniging neergelegd en woonde op Anna's Hoeve te Bussum, eene villa
die hij door verfraaiing en tuinaanleg tot een bekoorlijke buitenplaats had uitgebreid,
- omstreeks 1892 kon men in Schimmel's letterkundig leven nog eene nieuwe periode
opmerken, waarop reeds de bundel Innerlijk Leven in 1889, en bladzijden in eenige
zijner vroegere werken gewezen hadden.
De eerste neiging daartoe dateert - gelijk een belangrijk artikel, vol piëteit
geschreven, van den heer H.N. de Fremery in het tijdschrift Het toekomstig Leven
(1 December 1906) aantoont, - reeds van veel vroeger, van 1872, na het overlijden
der eerste mevrouw Schimmel, en ontwikkelde zich door correspondentie met Roorda
van Eysinga. Hij komt tot het stil-beschouwende, tot het wegdenken der grenzen van
sfeer en tijd; zijn belangstelling in romantische historie, in kleur en tooneel verflauwt.
Voor een deel kon dat jaar 1892 hem weer eene voldoening geven; de Koninklijke
Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel zal den herbouwden Schouwburg op het
Leidscheplein
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in 1894 als eenige ernstig in aanmerking komende weer binnentrekken; zijne
beginselen hebben in zooverre gezegevierd dat zijn voortdurende persoonlijke
bemoeiing niet meer noodig is; hij neemt met eene dramatische schets in één bedrijf,
In de Díreetiekamer, afscheid. Nu viel die schets, nog eer bitter dan geestig, niet in
goede aarde; zij was meer een laatste uitval van een getergden strijder, dan een
hartelijk openingswoord voor eene instelling van aangename kunst; zij beteekende
waarschijnlijk ook voor Schimmel vooral den wensch zich met al zijne vermogens
tot iets anders te wenden. Zoo deed hij ook. Wat na 1894 van hem is verschenen, de
romans Jan Wíllem's Levensboek en Het Zondekínd, eenige opstellen in De
Huisvriend, Elsevier's Maandschrift, maar vooral zijn werken op spiritisch gebied,
rekent op de belangstelling van een geheel afzonderlijk publiek, een publiek waarin
de heer De Fremery, redacteur van Het toekomstig Leven, het dichtst bij hem stond.
In 1885 had Schimmel het eerst artikelen geschreven, met de letter I. geteekend, in
de door ‘Veritas’ uitgegeven Spiritische Bladen; later volgden bijdragen in het
Spiritualistisch weekblad, eindelijk in Het toekomstig Leven. In 1899 schrijft hij een
voorwoord bij Mw. E. d'Espérance's Uit de geestenwereld, in 1901 eene inleiding
tot prinses Mary Karadja's Bovenzinnelijke waereld.
Als uitzondering geldt hier nog het verschijnen der tweede reeks Dramatische
werken, in 1897. Zij bevatte: Een Deugniet; Nacht en Morgenrood, vijf bedrijven;
Het boek Job, naar het Duitsch van Adler, en In de Directiekamer. De ‘deugniet’
was De Ruyter; het stukje, in vijf heel korte afdeelingen, waartusschen vier heel
omslachtige tooneelveranderingen, was voor eene gewone opvoering niet geschikt;
daartegen was het in 1907, bij
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de De Ruyter-feesten te Amsterdam, op 28 Maart en volgende dagen, als
gelegenheidsstuk zeer welkom, en beleefde in den Stads-Schouwburg eenige
opvoeringen, waarbij het tusschenvoegen van oud-Hollandsche muziek en De
Ruyter-composities over de technische bezwaren heenhielp.
Bijna verwonderlijk is het, dat ondanks het zich langzaam terugtrekken zijner
belangstelling van het woelige der alledaagsche voorbijgaande wereld, de oude
strijder niets scheen te verliezen van de tintelende pittigheid die hem in de dagen van
heftigen kamp gekenschetst had. Nog steeds, tot weinige maanden vóór het einde,
was alles gelijk aan vroeger, de kernachtige kritiek, het schrandere opmerken van
des tegenstanders zwakke plekken of kleine belachelijkheden, de hoffelijke, bijna
hoofsche voorkomendheid, die gevatheid en scherts niet uitsloot. Het scheen alsof
dat altoos zoo zou kunnen voortduren. Helaas in het najaar van 1906 begon eene
ziekte die zijne krachten sloopte en in November een einde maakte aan zijn werkzaam,
met gedachten en daden zoo gevuld leven. Schimmel had noch bloemen noch woorden
op zijn kerkhof gewenscht, toch had eene talrijke schare, dorpsgenooten van iederen
stand, vrienden, letterkundigen, afgevaardigden van hen die zijn streven met
dankbaarheid herdachten, zich op den stillen akker te Bussum verzameld; zwijgend
zagen zij het overschot wegzinken van den man wiens leven zoo hoog en zoo krachtig
geweest was.
M.G.L. VAN LOGHEM.
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Lijst der geschriften VAN HENDRIK JAN SCHIMMEL.
1844.

(Eerste in druk verschenen gedicht:) ‘'s
Menschen Geest’ in den Almanak voor
het Schoone en Goede, onder redactie van
Mr. C.P.E. Robidé van der Aa.
Het gedicht is geteekend: W.J. Schimmel
door eene drukfout.

1847.

(Eerste in druk verschenen opstel in
proza:) ‘Voorbericht’ voor ‘Twee
Tudors’.
‘Twee Tudors’, drama in vijf bedrijven.
Amsterdam, W.C. Ippel, 1847, kl. 8o.
Tweede druk in H.J. Schimmels
‘Dramatische Poëzij,’ aldaar, J.C. Loman
Jun. 1856, 2 dln. post 8vo.
Derde druk in ‘H.J. Schimmels
Dramatische werken,’ aldaar, bij
denzelfde, 1 deel, 1884-1885, post 8vo.
‘Joan Wouters,’ drama in vijf bedrijven.
Amsterdam, W.C. Ippel, 1847, kl. 8vo.
Tweede druk, aldaar, J.C. Loman Jun.
1849, kl. 8vo.
(Derde druk in ‘Dram. Poezij,’ 1856.)
Vierde druk, aldaar, bij denzelfde, 1870,
post 8vo.
Vijfde druk, idem, idem, 1878, post 8vo.
(Zesde druk, in ‘Dram. Werken,’
1884-1885.)

1848.

‘Gondebald,’ dramatisch gedicht.
Amsterdam, W.C. Ippel, 1848, gr. 8vo.
Tweede druk, aldaar, J.C. Loman Jun.,
1851, post 8vo.
(Derde druk in ‘Dram. Poëzij,’ 1856.)
(Vierde druk in ‘Dram. Werken’
1884-1885.)
In 1874 verscheen hiervan bij J.C. Loman
Jr. eene bewerking zonder de vrouwenrol
door J.A. Alberdingk Thijm.
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1849.

‘Giovanni di Procida,’ drama in vijf
bedrijven. Amsterdam, W.C. Ippel, 1849,
post 8vo.
(Tweede druk in ‘Dram. Poëzij,’ 1856.)
(Derde druk in ‘Dram. Werken’,
1884-1885.)
‘Oranje en Nederland’, dramatisch
tafereel in één bedrijf. Eene bladzijde uit
de geschiedenis des Vaderlands.
Amsterdam, W.C. Ippel, 1849. kl. 8vo.
Tweede druk, aldaar, J.C. Loman Jun.,
1849. kl. 8vo.
(Derde druk, in ‘Dram. Poëzij,’ 1856.)
Vierde druk, aldaar, bij denzelfde, 1874,
post 8vo.
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Vijfde druk, idem, idem, 1879, post 8vo.
Vermeerderd met een gedicht van W.J.
Hofdijk aan H.M. Koningin Emma.
(Zesde druk, in ‘Dram. Werken,’
1884-1885.)
Zevende verm. druk. Schiedam, H.A.M.
Roelants 1898, post 8vo.
‘Gijsbrecht van Aemstel.’ Uitgegeven
door J. van Lennep en H.J. Schimmel.
Amsterdam, J. Noordendorp, 1849, 12o.
1851.

‘Napoleon Bonaparte, eerste Konsul,’
drama in vijf bedrijven. Amsterdam,
Loman & Reudler, 1851, 12o.
(Tweede druk in ‘Dram. Poëzij,’ 1856.)
Derde druk, aldaar, J.C. Loman Jun.,
1866, post 8vo.
(Vierde druk in ‘Dram. Werken,’
1884-1885).

1852.

‘Schuld en Boete,’ drama in vijf
bedrijven. Amsterdam, Loman &
Reudler, 1852. (Niet in den handel.)
(Tweede druk in ‘Dram. Poëzij,’ 1856.)
Derde druk, aldaar, J.C. Loman Jun.,
1874, 8vo.
(Vierde druk in ‘Dram. Werken,’
1884-1885.)
‘Verspreide Gedichten.’ Amsterdam,
Loman & Reudler, 1852, p. 8vo.
Tweede druk, aldaar, J.C. Loman Jun.,
1874, post 8vo.

1853.

‘Bonaparte en zijn tijd.’ Utrecht, W.H.
van Heijningen, 1853, 32o. (Tweede
druk).
(Herdruk der drie novellen uit ‘de(n)
Gids’ van 1851 en 1852.)
Derde druk, Amsterdam, J.C. Loman
Jun., 1859, post 8vo.
Vierde druk in ‘Romantische Werken’ te
Arnhem bij D.A. Thieme, 1870, gr.
imper. 8vo. I deel, blz. 1-120.
Vijfde druk, Amsterdam, J.C. Loman
Jun., 1877, post 8vo.
Zesde druk, (Titeluitgaaf). Schiedam,
H.A.M. Roelants, z.j.
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1855.

‘Sproken en Vertellingen.’ Schiedam,
H.A.M. Roelants. 1855, gr. 8vo. (Tweede
druk).
(Herdruk uit verschillende almanakken
en tijdschriften.)
Derde druk in ‘Guldens-Editie’, Arnhem,
D.A. Thieme, 1862. No. 30, 31; later
herdrukt door Charles Ewings.
Vierde druk in ‘Rom. Werken,’ I deel, bl.
309-468.
Vijfde druk, Schiedam, H.A.M. Roelants,
1889.
‘De eerste dag eens nieuwen Levens.’
Amsterdam, J.C. Loman Jun., 1855, 2
dln. gr. 8vo. (Tweede druk).
(Herdruk uit het tijdschrift: ‘Nederland,’
1854).
Derde druk in ‘Rom. Werken,’ I deel, bl.
120-309.
Vierde druk, Amsterdam, J.C. Loman
Jun., 1876, post 8vo.
Vijfde druk, (Titeluitgaaf). Schiedam,
H.A.M. Roelants. z.j.
‘Bilderdijks Eere.’ Amsterdam, 1856.
8vo. (Zangstuk bij eene feestviering der
Rhetorijkerkamer Achilles ter herinnering
aan den geboortedag van Mr. Willem
Bilderdijk).

1856.

‘Dramatische poëzie.’ Amsterdam, J.C.
Loman Jun., 1856, 2 dln. 8vo.

1856.

‘Een Haagsche Joffer.’ Historische Schets
uit de zeventiende eeuw. Amsterdam, J.C.
Loman Jun. 1856, 2 dln. post 8vo.
Tweede druk, in ‘Rom. Werken,’ I deel,
bl, 468-573.
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Derde druk, Amst. J.C. Loman Jun. 1884,
post 8vo.
(Het uit dit werk getrokken Drama:
‘Jufvrouw Serklaes’ verscheen in de
‘Dram. Werken,’ 1884-1885.)
Vierde druk (Titeluitgaaf). Schiedam,
H.A.M. Roelants, z.j.
1857.

‘Nieuwe Gedichten.’ Amsterdam, J.C.
Loman Jun. 1857, post 8vo.

1858.

‘Twee vrienden.’ Drie tijdvakken uit een
leven. Amsterdam, J.C. Loman Jun. 1858,
post 8vo. Met platen.
Tweede druk in ‘Rom. Werken’. II deel
(1872). Bladz. 1-82.
Derde druk. Schiedam, H.A.M. Roelants,
1888, post 8vo.

1859.

‘Het kind van Staat.’ Dramatisch tafereel
in drie afdeelingen. Amsterdam, J.C.
Loman Jun. 1859, post 8vo.
Tweede druk, aldaar, bij denzelfde, 1871,
post 8vo.
Derde druk in ‘Dram. Werken.’
1884-1885.

1860.

‘Leyden in 1574.’ In Tien bladzijden uit
de geschiedenis van Neerlands roem en
grootheid. Haarlem, J.J. van Brederode,
1860. 4to.
‘Mary Hollis.’ Arnhem, D.A. Thieme,
1860, 3 dln. der Guldens-Editie. No. 10,
11, 12.
Tweede druk in ‘Rom. Werken’, II deel,
bl. 86-397.
Derde druk (door den auteur herzien).
Den Haag, Henri J. Stemberg, 1882, 2
dln. post 8vo.
Vierde druk, (Titeluitgaaf). Schiedam,
H.A.M. Roelants. z.j.

1862.

‘Leidens Ontzet.’ Gedicht voor
mannenstemmen. (Solo en Koor.) Met
begeleiding van groot orkest
gecomponeerd door Richard Hol.
Amsterdam, H.A. Zweers, 1862, gr. 8vo.
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1864.

‘Mylady Carlisle.’ Arnhem, D.A. Thieme,
1864. In de Guldens-Editie No. 49, 50,
51, 52. (Tweede druk).
(Herdruk uit ‘de(n) Gids’ van 1861, 1862,
1863).
Derde druk in ‘Rom. Werken.’ III deel
(1876).
Vierde druk, Schiedam, H.A.M. Roelants,
1889.

1868.

‘Struensee,’ drama in vijf bedrijven.
Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1868, post
8vo.
Tweede druk in ‘Dram. Werken.’ III deel,
bl. 1-160 (1885).

1869.

‘Het slot van Abcou,’ drama in vijf
bedrijven. (Gesteld op den naam van Ed.
van den Hoeck.) Amsterdam, J.H.
Gebhard & Co. 1869, 12o.
Tweede druk in de ‘Dram. Werken’, II
deel, 1885.
(Sommige personen en feiten uit dit
drama werden door den auteur later
aangewend in zijn roman: ‘Sinjeur
Semeyns’, nadat hij in 1874 besloten had
het geheim op te heffen, daar men het
stuk aan den heer Hacke van Mijnden had
toegeschreven.)

1870.

‘Het gezin van Baas van Ommeren.’
Schiedam, H.A.M. Roelants, 1870, 2 dln.
roy. 8vo. (Tweede druk.)
Overdruk uit ‘Nederland’ van 1869, waar
de roman verscheen onder den titel: ‘Voor
dertig jaren.’
Derde druk, aldaar bij denzelfde, 1893.
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1871.

‘Herfstloover.’ Gedichten. Amsterdam,
J.C. Loman Jun. 1871, post 8vo.

1872.

‘Aan mijn vaderland.’ 1 April 1572-1
April 1872. Amsterdam, H.J. van
Kesteren & Co. (B. van der Land), 1872,
imp. 8vo.
Drie drukken in 1872.

1875.

‘Sinjeur Semeyns.’ Schiedam, H.A.M.
Roelants, 1875, 3 dln. roy. 8vo.
Tweede druk, aldaar bij denzelfde, 1878,
3 dln. post. 8vo.
Derde druk, idem, idem, 1883, 3 dln. post
8vo.
Vierde druk, idem, idem, 1888, 2 dln.
post 8vo.
Vijfde druk, idem, idem, 1892, 2 dln. post
8vo.
Met ill. van Ch. Rochussen, J. Hoynck
van Papendrecht en E. Witkamp. Met
portret. Aldaar, bij denzelfde 1898, gr.
8vo.

1876.

‘Thorbecke-Cantate.’ (Gedicht, waarvoor
de muzikale compositie werd bewerkt
door W.F.G. Nicolaï; opgenomen in
‘Onthulling van het Standbeeld van
Thorbecke, 18 Mei 1876’, door J.
Boudewijnse, tweeden Secretaris van het
Hoofdcomité. 's-Gravenhage, H.L. Smits,
1876, 8vo.

1878.

‘Herinneringen.’ Amsterdam, J.C. Loman
Jun. 1878, post 8vo. Met plaat.
Tweede druk, Schiedam, H.A.M.
Roelants. (Titeluitgaaf). 1897.

1878.

‘Zege na strijd,’ drama in vijf bedrijven.
Amsterdam, J.C. Loman Jun. 1878, post
8vo.
Verscheen onder den schuilnaam van Ed.
van den Hoeck, en werd genomen uit den
roman: ‘Het gezin van Baas van
Ommeren.’ (1870).
Tweede druk in de ‘Dram. Werken.’ III
deel, bl. 161-248 (1885).
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1878.

‘Juffrouw Bos,’ drama in vijf bedrijven.
Amsterdam, J.C. Loman Jun. 1878, post
8vo.
Tweede druk in de ‘Dram. Werken.’ III
deel, bl. 339-476 (1886).

1880.

‘De kat van den Tower,’ drama in vijf
bedrijven. Amsterdam, J.C. Loman Jun.
1880, post 8vo.
Tweede druk in ‘Dram. Werken.’ III deel,
bl. 477-636 (1885).

1882.

‘Verzoend.’ Amsterdam, J.C. Loman Jun.
1882. (Tweede druk.) 3 dln. roy. 8vo.
(Eerste druk in ‘Nederland’, 1882.)
Derde druk, aldaar, bij denzelfde, 1883.
post 8vo.

1884-85.

‘Dramatische werken.’. Nieuwe volledige
uitgave. Amsterdam, J.C. Loman Jun.
1884-85. 3 dln. 8vo.

1886.

‘De vooravond der Revolutie,’
verschenen in ‘Eigen Haard’ Januari en
Februari 1887.
Tweede druk, Schiedam, H.A.M.
Roelants, 1888. kl. 8vo.

1888.

‘De Kaptein van de Lijfgarde.’ Schiedam,
H.A.M. Roelants. 1888. 17 dln. gr. 8vo.
Tweede druk, aldaar, idem, 1892, kl. 8vo.
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‘Volledige romantische werken
(1847-87),’ Schiedam, H.A.M. Roelants,
1888. 17 dln. 8vo.
Nieuwe uitgave. Aldaar 1891. 19 dln.
8vo.
Nieuwe uitgave. Aldaar 1892-96. 18 dln.
8vo.
1889.

‘Innerlijk leven.’ Poëzie. Schiedam,
H.A.M. Roelants, 1889, 8vo.

1894.

‘In de Directiekamer.’ Dramatische schets
in één bedrijf. Inleiding tot de eerste
voorstelling in den nieuwen
Amsterdamschen Schouwburg. Utrecht,
Gebr. van der Post, 1894, 8vo.

1896.

‘Jan Willem's levensboek.’ Losse bladen,
verzameld. Schiedam, H.A.M. Roelants,
1896, 8vo.

1897.

‘Dramatische werken.’ 2de Reeks.
Schiedam, H.A.M. Roelants, 1897, 8vo.

1898.

‘Het Zondekind.’ Schiedam, H.A.M.
Roelants, 1898, 8vo.

1899.

Voorwoord bij Mevr. E. d'Espérance's
‘Uit de Geestenwereld.’ H.A.M. Roelants.

1901.

Inleiding tot Princes Mary Karadja's
‘Bovenzinnelijke waereld.’

190 .

‘Tweelingen’ (zonder datum). Twee
verhalen.

Vertalingen bewerkt door H.J. SCHIMMEL.
1850.

‘Lodewijk de Elfde.’ Drama in vijf
bedrijven. Naar het Fransch van Casimir
de la Vigne. Amsterdam, Loman &
Reudler, 1850, kl. 8vo.
(Tweede druk in ‘Dram. Poëzij,’ 1856).
(Derde druk in ‘Dram. Werken,’ 1885).
Vertaald op verzoek van eenige leden der
Rhetorijkerkamer ‘Achilles’ te
Amsterdam, om er fragmenten uit voor
te stellen.
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Gespeeld op den Stadsschouwburg in de
hoofdstad, 14 Maart 1880; in Frascati
door Achilles in tegenwoordigheid van
Z.M. den Koning; en in 1883 te
Amsterdam en in den Haag met grooten
bijval.
1876.

‘Sofonisbe.’ Drama in vijf bedrijven.
Naar het Duitsch van Emanuel Geibel.
Amsterdam, J.C. Loman Jun. 1876, post
8vo.
Tweede druk in ‘Dram. Werken.’ III deel,
bl. 249-330 (1885).
Vertaald tot opening van het tooneel
onder het bestuur der Vereeniging ‘Het
Nederlandsch Tooneel.’

1884.

‘Lucretia.’ Treurspel in vijf bedrijven.
Naar het Fransch van Ponsard. Op nieuw
bewerkt. Amsterdam, J.C. Loman Jun.
1884, post 8vo.
(Tweede druk in de ‘Dram. Werken’) III
deel, bl. 637-710 (1885).
Vertaald op verzoek van Z.M. den
Koning. Van dit treurspel was eene
vertaling verschenen van G.J. d'Ancona,
1847.

Tijdschriften en almanakken door H.J. SCHIMMEL geredigeerd.
1849-1857.

‘Nederlandsche Volksalmanak.’
Schiedam, H.A.M. Roelants.
Onder redactie van A.J. de Bull en H.J.
Schimmel van 1849-1853.
Onder redactie van H.J. Schimmel van
1853 tot 1858.
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1851-1867.

Mederedacteur van ‘De(n) Gids.’
Amsterdam, P.N. van Kampen.
Bijdragen van H.J. Schimmel.

A.

Verzen.
‘Eerbiedig adres der in diepen rouw
gaande Orden van den Nederlandschen
Leeuw en van de Eikenkroon.’ - 1855.
Deel II, bl. 509.
‘Bloempjes’ - 1858, I, 304, II, 137.
‘Eens volks verrijzenis’ 1861, I, 255.
‘In November’ - 1864, I, 178.
‘Uit onzen tijd’ - 1866, II, 379.
‘Sneeuwklokjes’ - 1867, I, 393.

B.

Drama's.
‘Napoleon Bonaparte. Eene bladzijde uit
een onuitgegeven drama’ - 1851, I, 238.
‘Struensee’ (Fragment I) - 1861, II, 238.
‘Speculeeren’, Dram. Schets - 1866, II,
333.
‘Struensee’ (Fragment II) - 1866, IV, 485.

C.

Verhalen en Romans.
‘Een avond bij de Baronnesse de Stael’ 1851, II, 1.
‘Het Directoire’ - 1851, II, 581.
‘Achttien Brumaire’ - 1852, I, 326.
‘Vader Treuherr en zijne kinderen’ 1860. II, 539.
‘Een soirée literaire’ - 1860, II, 781.
‘Arabesken’ - 1861, II, 57.
‘Mylady Carlisle’ 1861, 1862, 1863,
passim.
‘Uit de 17de eeuw’ - 1864, III, 61.
‘Herinneringen’ - 1864, IV, 251.
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D.

Letterkundige schetsen en critieken.
‘W.J. Hofdijk, de Dichter-Schilder’ 1851, I, 476.
‘De Pracht-Almanakken van 1852’ 1852, I, 103.
‘Hawthorne, Het huis met de zeven
gevels’ - 1852, I 543.
‘Blikken in de werkelijkheid (Lublink
Weddik en Elise van Calcar)’ - 1853, I,
83; II, 27.
‘Almanak voor het Schoone en Goede
voor 1853’ - 1853, I, 120.
‘Aurora voor 1853’ - 1853, I, 378.
‘Geldersche Volksalmanak voor 1853’ 1853, I, 267.
‘Holland voor 1854’ - 1854, I, 119.
‘Eene bladzijde uit de geschiedenis van
ons drama’ - 1855, II, 1.
‘Hendrik Conscience beoordeeld’ - 1856,
II, 771.
‘Cremer, Daniel Sils’ - 1857, I, 302
‘(Van Calcar) Een star in den nacht’ 1857, II, 237.
‘K.L. Ledeganck’ - 1858, II, 582.
‘Drie Heiligen verheerlijkt’ - 1858, II,
582.
‘Levensbeelden van Jan van Beers’ 1859, I, 434.
‘F. Halm. Der Fechter von Ravenna’ 1859, I, 799.
‘Da Costa. De slag bij Nieuwpoort’ 1860, I, 1.
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‘Melodrama en tragedie’ - 1860, II, 354.
‘Beets' Korenbloemen’ - 1860, II, 657.
‘De Watersnood en de Poëzie. Een
doodengericht’ - 1861, I, 556.
‘Hollandsche Tooneelpoëzie’ - 1865, IV,
446.
‘Wolfert van Borselen (door Prof. J.
Bosscha)’ - 1866, III, 182.
‘Van Lennep, Klaasje Zevenster’ - 1866,
III, 511.
‘Ten Kate's Schepping’ - 1867, II, 497.
1854-1867.

Redacteur van ‘Nederland’ (Eerste
tijdvak).
Dit tijdschrift werd opgericht door J.P.
de Keyser onder den titel: ‘Nederland.
Proza en Poëzie van Nederlandsche
auteurs.’ De eerste jaargang verscheen in
1849 bij W.H. van Heijningen, Meppel.
Vervolgens van 1850 tot en met 1853
onder denzelfden redacteur en bij
denzelfden uitgever te Uteecht. Eene
nieuwe serie begint in 1854.
Van 1854 tot 1855, redacteur H.J.
Schimmel, uitgevers Loman & de Zwaan,
Amsterdam en Utrecht.
In 1856, redacteurs N. Donker, (ps. van
H.T. Boelen), Mr. J.A. Molster en H.J.
Schimmel; uitgever J.C. Loman Jun.,
Amsterdam, die tot zijn overlijden,
uitgever blijft (1897), na zich in 1893
geassocieerd te hebben met den heer J.
Funke (Loman & Funke). Met 1 Januari
1898 werd ‘Nederland’ uitgegeven door
den heer J. Funke (Loman & Funke).
In 1857-1863, redacteurs N. Donker en
H.J. Schimmel.
In 1865-1866, redacteurs N. Donker,
A.G.C. van Duyl en H.J. Schimmel.
In 1866, geen redacteur.
In 1867-1870, redacteur Tobias van
Westrheene.
In 1871, redacteur D.F. Tersteeg.
In 1872, redacteur J.W. Straatman.
In 1873-1882, redacteur Dr. Jan ten
Brink.
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1882-1886.

Redacteur van ‘Nederland’. (Tweede
tijdvak).
In 1882-1884, redacteurs Dr. Jan ten
Brink en H.J. Schimmel.
In 1885-1886, redacteurs Dr. Jan ten
Brink, C.E. Broms, H.J. Schimmel en F.
Smit Kleine.
In 1887-1901, redacteur Mr. M.G.L. v.
Loghem (Fiore della Neve).

1891-1903.

Mederedacteur van ‘Elsevier's
Geïllustreerd Maandschrift.’

1897-1900.

Mederedacteur van ‘Van eigen bodem.’

1885.

Medewerker aan ‘Spiritische bladen’,
uitgave van ‘Veritas.’

1887.

Medewerker aan het ‘Spiritualistisch
Weekblad.’

1901-1906.

Medewerker aan ‘Het toekomstig leven’,
Redactie J.S. Göbel en H.N. de Fremery.
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Levensbericht van T. van Hettinga Tromp.
Zeldzaam zijn de menschen, die door hun persoon, in hunnen omgang, een voelbaren
invloed uitoefenen: zeldzamer worden ze in onzen tijd van gelijkmaking, van
nivellement. Het zijn de mannen uit één stuk, de mannen van karakter. Zulk een man
is Mr. Tiete van Hettinga Tromp geweest.
Toen de uitnoodiging van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden tot mij kwam, om van dien man een levensbericht te schrijven, heb ik het een
voorrecht geacht aan die uitnoodiging te mogen voldoen. Ik heb alleen deze
overtuiging uit te spreken, dat dit bericht ver beneden de waarde zal blijven van den
persoon, dien het geldt.
Tiete van Hettinga Tromp werd den 25sten Maart 1839 te Leeuwarden geboren.
Hij was de oudste van een gezin van zes kinderen, die op één na allen den volwassen
leeftijd hebben bereikt: het jongste kind is vroeg gestorven.
De vader, Mr. S.W. Tromp behoorde van ouder tot ouder tot een Friesch geslacht;
de grootvader, Mr. T.S.
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Tromp was president van de rechtbank te Leeuwarden en Lid van de Tweede Kamer.1
Mr. Solco Walle Tromp, procureur hier ter stede, was een ernstig man, zonder
uiterlijk vertoon, degelijk jurist, bekwaam praktizijn. Op zijn eenvoudig kantoor
werden grondige adviezen gegeven, die zijn naam en zijn vertrouwen vestigden. Dit vertrouwen werd hem ook geschonken in ruimeren kring door de ingezetenen,
die hem in 1851 verkozen tot lid van den Gemeenteraad, terwijl hem in datzelfde
jaar door zijne medeleden het wethouderschap werd toevertrouwd. Beide betrekkingen
vervulde hij met de grootste nauwgezetheid: door zijn initiatief en door zijne
medewerking werden de Gemeentebelangen eerlijk gediend. - In het jaar 1863 ging
Mr. S.W. Tromp tot het ambtelijke leven over door zijne benoeming tot Lid van het
Provinciaal Gerechtshof van Friesland. Ook in dat hooge college werden zijne
bekwaamheden zoozeer gewaardeerd, dat hij na den dood van den voorzitter, den
scherpzinnigen rechtsgeleerde Mr. W.W. Buma, tot president werd benoemd, welke
betrekking hij nog eenige jaren, tot aan zijn dood heeft bekleed.2

1
2

Mr. T.S. Tromp behoorde tot het viertal van de vijf Friesche afgevaardigden, die hunne stem
gaven aan de leeningwet van den minister van Hall.
Bijzonder verdienstelijk heeft Mr. S.W. Tromp zich gemaakt voor de stad zijner inwoning
door zijne werkzaamheid als voogd en rentmeester van het St. Anthony-Gasthuis aldaar. Die
instelling, in het leven geroepen door dotaties van oude, adellijke geslachten: Burmania,
Wiarda, Minnema, Auckema enz. in den loop van de 15de en 16de eeuw, strekkende om aan
bejaarde ingezetenen de gelegenheid te geven zich voor eene matige inkoopsom een rustigen
ouden dag te bezorgen, genoot al zijne belangstelling en toewijding. Door de zorg van Mr.
S.W. Tromp werd daaraan eene geheel nieuwe stichting toegevoegd, waarin onvermogende,
bejaarde echtparen kosteloos konden worden opgenomen. Van zijn practischen blik en
organiseerend talent getuigde de bouw dezer inrichting volgens paviljoensysteem, met
stoomwaschinrichting en ruime keuken, waaruit des winters aan behoeftigen kosteloos spijs
wordt verstrekt. Toen de gemeente Leeuwarden aanspraak maakte op medezeggenschap in
het beheer dier inrichting, waartegen het Bestuur meende zich te moeten verzetten, was
daarvan het gevolg een proces, waartoe Mr. S.W. Tromp uit de oirkonden en statuten der
Inrichting alle gegevens wist op te sporen, die haar goed recht van eigenbeheer in het licht
stelden, en zijnen broeder, den bekwamen advocaat Mr. J.W. Tromp eene glansrijke
overwinning deden behalen, zoodat het St. Anthony Gasthuis in het tot dusver gevoerd
zelfstandig beheer werd gehandhaafd.
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Mr. S.W. Tromp overleed op 63-jarigen leeftijd in 1875. Zijn huwelijk met Mej.
Anna Lemaire was een stil, gelukkig huwelijk. Mej. Lemaire was, zooals haar
familienaam doet vermoeden, van Fransche origine. Haar vader bekleedde de
betrekking van rechter van instructie bij de rechtbank van eersten aanleg; haar broeder
was rechter in de arrondissementsrechtbank; hare zuster was gehuwd met Mr.
Sleeswijk Vening, raadsheer in het Provinciaal gerechtshof. - Zij was eene beschaafde,
intelligente vrouw, van goeden huize, had eene zorgvuldige opvoeding genoten, en
verloochende in een meer levendig temperament hare afkomst niet. Zin voor Fransche
litteratuur en poëzy was haar met de moedermelk ingegeven en zij wist dien bij hare
kinderen aan te kweeken. Zij werd op ruim vijftigjarigen leeftijd door den dood aan
haar echtgenoot en kinderen ontnomen.
Uit deze voortreffelijke ouders werd op den bovenvermelden datum 25 Maart
1839 de oudste zoon geboren.
Hij groeide voorspoedig op naar lichaam en geest. Hij werd op de lagere school
geplaatst, die destijds stond onder de leiding van den bekwamen hoofdonderwijzer
Boschloo. Lezen, schrijven, rekenen leerde hij goed: in geschiedenis, vaderlandsche
en Bijbelsche, (die toen ook tot de leervakken van de openbare lagere school
behoorde) en aardrijkskunde was hij de eerste onder zijne makkers. Als het hoofd
der school in deze vakken eene vraag ter
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beantwoording richtte tot zijne leerlingen, werd die dikwijls aldus gesteld: ‘Wie weet
het, behalve Tiete?’ Toch was hij een jongen onder de jongens meê: ook in het spel
was de jonge T. anderen de baas. In die dagen had ook het gymnastiek-onderwijs
zijne intrede te Leeuwarden gedaan, en werd door den jongen T. gevolgd. Dr. Euler,
een der pioniers van dat onderwijs hier te lande, die daarmede te Leeuwarden belast
was, telde T. onder zijne beste en ijverigste leerlingen. In zijne vrije uren zag men
hem steeds bezig met lectuur of spel.1
Bijzonder waardeerde hij de vrije namiddagen op Woensdag en Zaterdag in den
zomer. Dan trok hij meestal met een vriend naar het op een uurtje afstand van
Leeuwarden gelegen kerkdorp Lekkum, waar zijn grootvader van vaderszijde te
midden van zijne bezittingen in vruchtbaar weiland, een zomerverblijf had aangelegd.
Daar woonde na den dood van haren echtgenoot zijne grootmoeder in de
zomermaanden met een paar ongehuwde dochters, en bood aan hare kinderen en
kleinkinderen, die haar uit de stad kwamen bezoeken, een gastvrije ontvangst. Des
Zondags namiddags was daar algemeene familiereunie onder praesidium van de
beminnelijke châtelaine.
Een Eldorado voor haar oudsten kleinzoon was dat ‘Eeburg’, waar hij kon loopen,
varen, slootjespringen naar hartelust. Daar heeft hij zijne liefde, zijne bewondering
opgedaan voor het mooie Friesche landschap met z'n grazige weiden, met talrijke
wateren doorsneden,

1

Een episode uit den Grieksch-Turkschen vrijheidsoorlog, in romantischen vorm gegoten,
onder den titel van ‘Het Kruis en de halve Maan’ in druk verschenen, deed hem in geestdrift
ontgloeien, voor en medeleven met de Grieksche vrijheidshelden. Het beleg en de dappere
verdediging van Missolonghi in 1825-26, daarin uitvoerig beschreven, wekten zijne
levendigste sympathie.
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en z'n heerlijke wolkenluchten. Hij heeft daar gelukkige uren doorleefd!
Na de lagere school kwam hij op 10-jarigen leeftijd op de zoogen. Fransche school,
eene inrichting voor uitgebreid lager onderwijs, tevens kostschool, onder de beproefde
leiding van den heer Singels. Daar genoot hij van het hoofd der school, geholpen
door diens secondanten, voortreffelijk onderwijs in de nieuwe talen en wiskunde,
ook in de beginselen van natuurkunde. Daar werd zijn smaak ontwikkeld door de
voortbrengselen van Fransche, Duitsche en Engelsche letterkunde, Schiller's Tell,
en Körner's Zriny boeiden hem vooral, en gaven hem aanleiding tot de vervaardiging
van aardige penteekeningen. In de kennis van de Fransche taal werd hem nog
gelegenheid gegeven, zich op andere wijze te oefenen. Daar zijne ouders tot de
destijds nog hier bestaande Waalsche gemeente behoorden, genoot hij het
godsdienstonderwijs van den Waalschen predikant, Dr. A. Diemont. Door het maken
van opstellen in het Fransch over onderwerpen der Bijbelsche geschiedenis en door
het aanhooren van de wekelijksche predikatie werd zijne kennis van de geliefde taal
zijner moeder niet weinig verrijkt.
En daarna, op 12-jarigen leeftijd, was de jonge Tromp rijp voor de Latijnsche
school. Aan de inrichting van die dagen heerschte nog 't ancien régime. Wel stond
ze onder de leiding van den vriend zijns vaders, den voortreffelijken rector Dr. J.C.G.
Boot, den lateren hoogleeraar te Amsterdam, maar de verdere leerkrachten aan die
inrichting waren oud en verouderd. De orde liet in de klassen dan ook veel te
wenschen over; vermakelijk waren de staaltjes van jeugdigen overmoed welke Tromp
toen en later uit de school wist te verhalen, waaraan hij van harte meedeed. Toch
wist hij van de leerstof, die werd
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behandeld, wel zooveel op te vangen en te verwerken, dat hij geregeld over kon gaan,
en in de rectorsklasse, die vervolgens door Dr. C.M. Francken, later Hoogleeraar te
Groningen en te Utrecht, werd bestuurd, te bestemder tijd plaats kon nemen en het
onderwijs met vrucht volgen. De prijzen, welke in die dagen kwistig werden
uitgedeeld stroomden hem toe. 't Is moeilijk te zeggen, hoeveel ‘gratiassen’ hij ten
Stadhuize bij de jaarlijksche plechtige promotie heeft uitgesproken. Hij eindigde zijn
gymnasiale loopbaan met het uitspreken van eene Latijnsche oratie.
En zoo vertrok de jonge Tromp, nog geen 18 jaar oud, in den nazomer van 1856
naar de Leidsche academie. Het is bekend, dat die Hoogeschool destijds in eene
periode van grooten bloei verkeerde. In elke der faculteiten schitterden sterren van
de eerste grootte.
Het was een tijd van opgewekt leven, niet alleen onder de mannen der wetenschap
maar ook onder de studeerende jongelingschap. In de jaren die 1860 voorafgingen
en in de daaropvolgende ontmoet men onder hen tal van namen, die later aan mannen
van beteekenis hebben toebehoord: Haverschmidt, van der Kaay, M. Hoek, Maas
Geesteranus en Pijnacker Hordijk, Vlielander Hein, Kramers en Bloembergen, A.E.J.
Modderman, Mackay (later Lord Reay) en van der Does de Bye, T. Zaayer, A.P.
Fokker, F. Hugenholtz, bereidden zich voor hunne toekomstige loopbaan voor. En
onder die allen werd ook de naam van T. van Hettinga Tromp met lof genoemd, met
de meesten van dezen was hij van nabij bevriend. Raadpleegt men b.v. den Leidschen
studentenalmanak van 1861, dan kan men te weten komen, welk een aandeel Tromp
vooral in het jaar 1860 genomen heeft aan het streven van de toenmalige academische
jongelingschap.
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De Leidsche studentenalmanak van 1861 was een evenement in die dagen. Had de
redactie van het vorige jaar eene eerste proef gewaagd, om een beredeneerd verslag
te geven van het onderwijs, dat aangevuld met de kritiek, neergelegd in de ‘mixed
pickles’ niet altijd malsch was geweest: de redactie die het studentenorgaan voor
1861 zou doen verschijnen, had die proef meer uitvoerig en consequent doorgezet,
maar tevens de mixed pickles afgeschaft. De redactie voor 1861 bestond uit de heeren
A.E.J. Modderman, F.W.N. Hugenholtz, J.J. Cornelissen, O. Geerts en T. van Hettinga
Tromp. Er behoorde moed toe om met de traditie te breken, en wellicht tegen den
zin van velen de piquante mixed pickles weg te laten, waarnaar menigeen gewoon
was in de eerste plaats begeerig het oog te slaan. De redactie baseerde haar goed
recht van kritiek op de Hoogleeraren op de meening door Prof. Fruin in zijne
intreerede verkondigd: ‘Ik acht het niet de minst heilzame zijde van het
Hoogleeraarsambt, dat de vrije en openlijke beoordeeling, waaraan het ons blootstelt,
tot gestadigen arbeid en telkens vernieuwde inspanning aanspoort.’ In een afzonderlijk
artikel, getiteld: ‘Ons Verslag’ en geteekend ‘T’, gaf niemand anders dan Tromp
eene uitvoerige uiteenzetting van de gronden, waarop de redactie van dat jaar gemeend
had, de voetstappen van hare laatste voorgangers a fortiori te moeten drukken.1 De
kritiek van het onderwijs der Hoogleeraren en van de hulpmiddelen voor dat onderwijs
beschikbaar was allerminst afbrekend: ze was opbouwend. ‘Uit den toon der kritiek
moest duidelijk blijken de zucht naar verbetering, het streven naar volmaakt-

1

Leidsche studenten-almanak 1861. pag. 296-299. ‘Het verslag in onzen Almanak.’
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heid. Men wilde ijverig bouwstoffen bijeenbrengen voor het stichten van een tempel
der eendracht, waarin eenswillende vrienden elkaar mochten ontmoeten en weerkeerig
den handslag geven op het gemeenschappelijk verlangen om de wetenschap te
beoefenen, tot eigen voordeel, tot roem der Hoogeschool, tot welzijn van het
vaderland.’ En nu treedt de schrijver in eene uitvoerige verdediging tegen de
beschuldiging van onedele drijfveeren, ook tegen hen, die den student onbevoegd
verklaren tot oordeelen. Hij bepleit het goed recht van dat oordeel, omdat het
verbetering beoogt, betere verstandhouding, welbegrepen eigenbelang. Hij noemt
het nalaten daarvan plichtverzuim. Hij wraakt het gebruik van onedele wapenen, o.a.
die in den vorm van mixed pickles zijn gehanteerd.
Het blijkt uit dit verweerschrift voldoende, dat deze methode van kritiek in de
Leidsche studentenwereld geen onverdeelde instemming heeft gevonden. Dat ze
opzien baarde, ook in andere studentenkringen was te begrijpen. De Groningsche
studenten-almanak van 1862 althans heeft daarover in een uitvoerig artikel hare
meening gezegd.1 De Redactie heeft getracht te betoogen, dat met alle waardeering
van het goede doel, waarmede de bedoelde kritiek op het onderwijs als de publieke
opinie wordt ten beste gegeven, die publieke opinie toch eigenlijk slechts het oordeel
van enkele weinigen vertegenwoordigt; dat zulk een systematisch verslag ‘waarin
het vele goede wordt geprezen, het weinige slechte wordt gelaakt,’ niet geschikt is
om telken jare te worden herhaald, dat het anathema, dat over de mixed pickles, die
in den Groningschen almanak onder den titel van ‘varia’ verschijnen,

1

Groningsche Studenten-almanak 1862, pag. 2.
Een woord van de Redactie naar aanleiding van den Leidschen Studenten-almanak voor het
jaar 1861.
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wordt uitgesproken, niet onvoorwaardelijk behoeft te worden aanvaard, omdat behalve
aan de leden van de Redactie ook aan andere studenten daarin gelegenheid kan
worden gegeven, niet om bijtende satire ten beste te geven, maar om het ‘ridendo
dicere verum’ toe te passen.
Dat de Leidsche juristen van die dagen, waaronder Tromp, het ernstig met hunne
studie meenden, en niet schroomden, daarvan in het openbaar getuigenis af te leggen,
blijkt nog uit een adres aan den M.v.B.Z. in hetzelfde verslag opgenomen,1 waarin
met klem van redenen wordt gevraagd om opheffing van de verplichting van het
gebruik der Latijnsche taal bij de promotie in de Rechten, en uit de verontwaardiging,
in dat zelfde verslag uitgesproken, over het 10 maanden lang uitgebleven weigerend
antwoord daarop ontvangen. Eindelijk uit den storm, die opstak2 toen Mr. J.
Heemskerk Azn. zich genoopt had gevonden, in de zitting der Staten-Generaal van
8 November 1860 te beweren, ‘dat zich in de laatste jaren een ongelukkige geest
onder de studeerende jeugd heeft geopenbaard, gebleken uit een adres van
kweekelingen der Leidsche Hoogeschool, waarvan (zoo ik wel heb) de meeste (sic!)
onderteekenaren tot de rechtsgeleerde faculteit behoorden, om het gebruik van het
Latijn af te schaffen in het land van Erasmus en Grotius.’ Die storm van
verontwaardiging openbaarde zich niet alleen in welsprekende bewoordingen in het
verslag waarbij ‘tegen het oordeel van Mr. Heemskerk cassatie

1

2

Leidsche Studentenalmanak 1861, pag. 210 vlgg.
Dat adres werd opgesteld door eene commissie van juristen, samengesteld uit de H.H.D.J.
Mackay, D. van Weel, A.E.J. Modderman, A. van der Does de Bye en W.A. van Verschuer.
Leidsche Studenten-almanak 1861; pag. 217 vlgg.
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werd aangeteekend bij den Hoogen Raad der Waarheid’, maar vond nog kort daarop
gelegenheid zich te uiten in een ‘open brief aan Mr. J. Heemskerk Azn.’ die
vernietigend mocht heeten. En wil men nog eene proeve van den ernstigen geest,
waarmee destijds Tromp als student bezield was, men leze het eerste stuk van het
‘toevoegsel aan het mengelwerk’ van denzelfden almanak, getiteld: ‘Een Nacht in
de Hofstad’, en geteekend H. en T. (Tromp), waarin de staf wordt gebroken over de
wuftheid ten toon gespreid bij een bal masqué van den tweeden of derden rang in
die dagen.
Met opzet stond ik wat langer stil bij den inhoud van den Leidschen almanak,
omdat zij ons de wereld doet zien, waarin T. zijne jongelingsjaren sleet en zich
voorbereidde voor zijne maatschappelijke loopbaan. Hij eindigde zijn studietijd den
25 Mei 1861 met de verdediging van een Academisch Proefschrift over de verwerping
eener erfenis ten nadeele der schuldeischers, ter verkrijging van den graad van Doctor
in de beide Regten aan de Hoogeschool te Leiden, de zoogenaamde ‘Actio Pauliana’.
Voor de uitlegging van art. 1377 B.W. ging schrijver den aard en ontwikkeling
der Actio Pauliana na in het Romeinsch, Fransch en Oud-Hollandsch recht, om
vervolgens in een critische beschouwing te treden van de redactie van ons artikel en
van de beginselen die eraan ten grondslag liggen. Daarna wordt de verklaring gegeven
van art. 1107 B.W. en de geschiedenis van dit artikel ontvouwd, vooral de strekking
van art. 1166 C.N. en de bevoegdheid van schuldeischers in het algemeen om de
rechten hunner schuldenaren uit te oefenen. In de laatste hoofdstukken bespreekt de
schrijver de rechtsmiddelen in art. 1107 B.W. aan de schuldeischers gegeven, de
uitoefening van hun rechten met de gevolgen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

187
De dissertatie is met grooten lof beschreven en besproken. Een uitvoerige recensie
gaf Mr. S.J. Hingst in ‘Nieuwe Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving,
13de deel 1863, terwijl een overzicht van den inhoud werd gegeven door Mr. J.
Kappeijne van de Coppello in Themis, 9de deel, 1862. Mr. Hingst, die op hoofdpunten
een principieele critiek leverde en oordeelde, dat de jonge doctor zijn betoog te zeer
op ‘beginselen’ had gebouwd, en het positief recht alsmede het verband der
wetsbepalingen uit het oog had verloren, bracht hulde aan de ijverige studie, het
nadenken, waarvan de pennevrucht blijk gaf en noemde ze eene proeve van
systematische wetsbearbeiding, die men gaarne welkom heet. En de heer Kappeijne
besluit zijne aankondiging met de woorden: ‘de stijl van den schrijver is duidelijk
en eenvoudig en zijn redeneeringen zijn meestal logisch en overtuigend. Zijne
voornaamste verdienste echter ligt in de door hem gevolgde methode en de grondige
kennis der rechtsgeschiedenis die hij verraadt’.
Terstond na zijne promotie vestigde Tromp zich als advocaat in de stad zijner
geboorte. Welke loopbaan zou hij anders kiezen dan die der rechtspraktijk? Hij, in
eene uitstekende school gevormd, uit een geslacht van juristen gesproten, zelf begaafd
met een fijn rechtsgevoel, voortreffelijk stijlist en voortreffelijk debater, mocht op
succes hopen in deze gekozen carrière. Hij durfde het wagen, de voetstappen van de
twee uitstekende voorgangers in zijne familie te drukken, liever b.v. dan eene
ambtelijke betrekking te kiezen. Niet lang zou het duren, of hij zou met de bekwaamste
collega's van zijn tijd, een Telting, een Joh. v.d. Veen, zelfs met Mr. Joh. Tromp in
het strijd-
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perk treden en zich als een geduchten tegenstander doen kennen.
Maar in die eerste jaren van zijn verblijf te Leeuwarden wist hij ook tijd te vinden
voor wetenschappelijken arbeid op een zeer speciaal rechtskundig gebied. Een der
weinige geschriften, welke Tromp in het licht heeft gegeven, was daarvan de vrucht.1
Wij dienen daarbij in dit levensbericht dus even stil te staan.
In het jaar 1859 was door de vereeniging tot bevordering van de belangen des
Boekhandels aan de Regeering aangeboden een ontwerp van wet tot betere regeling
van het kopy-recht. Dat ontwerp moest voorzien in eene lang gevoelde behoefte,
waarin door de bestaande wet van 25 Juni 1817 op zeer onvoldoende wijze werd
voorzien. 't Was een brandend vraagstuk, dat door alle beschaafde landen onder de
oogen werd gezien. De regeering stelde dit ontwerp in handen van de K.A.v.W. met
verzoek om advies. Dat advies werd in Maart 1862 als het gevoelen der Akademie
bij den Minister ingediend. En met voorbijgaan van het ontwerp, dat haar ter
behandeling was gegeven, gaf de Akademie een nieuw werk ten beste, vervat in
achttien grondstellingen betreffende den zoogen. letterkundigen en kunsteigendom,
met M.v.T. Dit werk wordt door Mr. Tromp onderworpen aan eene scherpe kritiek.
Hij maakt er de Akademie een verwijt van, dat zij geen nota heeft genomen van het
haar aangeboden ontwerp, zoodat de Regeering nu twee ontwerpen heeft, hemelsbreed
van elkaar verschillend, maar waarvan het advies der Akademie niet in de scha-

1

De Koninklijke Akademie van Wetenschappen en de zoogenaamde Letterkundige en
Kunsteigendom. Eene kritiek door Mr. T. van Hettinga Tromp. Leeuwarden G.T.N. Suringar
1863.
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duw kan staan van het andere. De Akademie heeft het juridieke hoofdbeginsel, dat
aan de regeling van dit vraagstuk ten grondslag ligt: het al of niet bestaan van een
eigendomsrecht van den auteur met al zijne consequenties niet durven aanroeren en
is daardoor tot allerlei tegenstrijdige grondstellingen gekomen, die een voor een door
Mr. T. worden gewogen en te licht bevonden. Zijne conclusie is dan ook, dat hij de
Regeering den raad geeft, dat advies of met groote behoedzaamheid te gebruiken,
nog liever ongebruikt ter zijde te leggen.
Het zou ons te ver voeren, indien we omtrent dit merkwaardig geschrift in nadere
bijzonderheden wilden treden. Wij meenen te weten, dat daarover door Prof.
Alberdingh Thijm destijds een waardeerend oordeel is uitgesproken.1
In de jaren, waarin Tromp zijne loopbaan begon, heerschte te Leeuwarden onder
het jongere geslacht, dat pas de Hoogeschool had verlaten, een opgewekt leven. De
jonge vrijzinnige predikant P.H. Hugenholtz Jr. had in 1863 eenige zijner
geestverwanten, tot verschillende faculteiten behoorend, verzameld tot eene
Debatingclub. Het waren Mr. T. van Hettinga Tromp. Dr. E. Verwijs, Dr. N. Lobry
de Bruyn, Ds. J.B. Weerman, Mr. A. Bloembergen Ezn., Mr. W.J. van Welderen
Rengers, Ds. W.R. Poolman en Dr. J.L. Sirks. Den 8sten Januari 1864 opende Dr. E.
Verwijs de debatten met stellingen over het onderwerp: ‘Realisme in de Letterkunde;’
den 29sten Jannari volgde reeds Mr. T.v.H. Tromp met stellingen over ‘Het Weener
Congres.’ Die Debatingclub is sedert dien tijd geworden en gebleven het brandpunt
van het intellectueel

1

Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman gaf daarvan eene uitvoerige en waardeerende recensie in
de ‘Nieuwe Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving’ 1864. 14e deel.
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leven te Leeuwarden tot op den huidigen dag. In den loop der jaren hebben zich
daarbij aangesloten tal van mannen, wier namen destijds en later met eere in den
lande zijn genoemd. In die debatingclub heeft ook Tromp tot de eersten behoord.
Rijk in verscheidenheid waren de onderwerpen. die hij van 1863-1880 daar heeft te
berde gebracht. Behalve het bovengenoemde onderwerp behandelde T. in 1865 ‘het
monopolie van brievenvervoer’, in 1868 sprak hij over ‘Hooger Onderwijs;’ in 1871
koos hij tot onderwerp: ‘de emancipatie der vrouw;’ in 1874 besprak hij ‘het verband
tusschen kiezers en gekozenen;’ in 1878 bepleitte hij de vergemakkelijking van de
echtscheiding; in 1880 eindelijk verdedigde hij stellingen over ‘de
huwelijksgoederen-gemeenschap.’ Men ziet van welk een uitgebreide en veelzijdige
studie deze onderwerpen op historisch, staathuishoudkundig en sociaal gebied, op
het terrein van onderwijs, van politiek en van rechtswetenschap getuigen. En hoe
krachtig hij daarbij werd aangevallen, in den regel wist hij met meesterschap in
dialectiek zijn terrein te handhaven.
Dat lidmaatschap van de Debatingclub verschafte hem bovendien de gelegenheid
tot verwezenlijking van een lievelingsdenkbeeld. Hij had als student te Leiden het
voorrecht leeren kennen van het bestaan eener leeszaal, waarin ieder belangstellende
kon vinden wat van zijne gading was, in nieuwsbladen, tijdschriften en brochures.
Zulk eene inrichting ontbrak in zijne vaderstad, en 't viel niet licht, daarvoor
belangstelling te wekken bij mannen, die gewoon waren de sociëteit te bezoeken, of
bij menschen, die lid waren van een der talrijke leesgezelschappen, die hier ter stede
bloeiden. Het was niet zoo gemakkelijk een kapitaal bijeen te brengen, om deze
nieuwe instelling in het leven te roepen. Maar Tromp vatte het denkbeeld op, om
vanwege
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en door de leden van de Debatingclub openbare lezingen te organiseeren over
onderwerpen van algemeen belang. Daarmee zou een dubbel doel worden bereikt:
door die lezingen zelve zou het licht dat in de Debatingclub brandde, ook zijn stralen
naar buiten verspreiden en de entreegelden zouden dienen tot vorming van een
stichtingskapitaal van de leeszaal.
De verwezenlijking van het plan heeft niet lang op zich laten wachten. Met groote
belangstelling werd het door zijne stadgenooten begroet en met de daad gesteund.
Die lezingen zijn gedurende eenige achtereenvolgende jaren met het beste succes
gehouden, door de elite van Leeuwardens ingezetenen bijgewoond, terwijl het
financieël resultaat voldoende was om de begeerde leeszaal op te richten, die
gedurende eenige jaren in de bestaande behoefte heeft voorzien.1
Het behoeft wel niet gezegd te worden, dat Tromp aan bovengenoemde lezingen
een werkzaam aandeel heeft genomen. Twee groote figuren van dien tijd: Andreas
Zamoyski en Emilio Castelar, leverden hem o.a. de bouwstoffen voor twee
uitmuntende verhandelingen. Graaf Andreas Zamoyski, afstammeling van een oud
Poolsch geslacht, die, gloeiend van vaderlandsliefde, na den bloedigen opstand van
1830 arbeidde aan de reformatie van zijn ongelukkig land, vooral op oeconomisch
gebied, maar die zijn streven in 1862 met verbanning moest boeten. En Emilio
Castelar, Hoogleeraar in Philosophie en Letterkunde te Madrid, in 1857, voortreffelijk
schrijver en

1

In latere jaren is de instelling door verminderde belangstelling te niet gegaan. Voor een paar
jaar heeft het Departement Leeuwarden van de Mij. t.N.v. 't A. de zaak weêr opgevat, en is
opnieuw eene leeszaal tot stand gekomen, die thans in groote mate de belangstelling van het
publiek geniet.
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redacteur van het radicale blad Democracia, lid van de Cortes in 1868, en in 1873
Minister-president met dictatoriaal gezag. Beide patriotten, wier leven en
werkzaamheid zich had geopenbaard in twee landen buiten het alledaagsche bereik,
hebben Tromp geïnspireerd tot het leveren van een paar uitmuntende Essay's, die
met groote belangstelling zijn ontvangen en lang in het geheugen der hoorders zijn
bewaard gebleven.1
Het zal niemand verwonderen dat een man als Tromp, zoo rijk aan kennis, zoo
helder in betoogtrant, zoo vrijzinnig van beginselen, zoo blakend van vaderlandsliefde,
eene rol van beteekenis heeft gespeeld op politiek gebied. Hoe kon het anders, of de
gang van zaken in 't bestuur van land, provincie en gemeente moest zijne levendige
belangstelling wekken, en hij zich geroepen voelen, daar zijn invloed te laten gelden.
Toch zij terstond opgemerkt, dat, waar hij niet schroomde, zich vooraan in de
gelederen te scharen bij den strijd voor de liberale beginselen, hij zich eene wijze
zelfbeperking heeft opgelegd, zoo dikwijls hem eene plaats is aangeboden in de
besturen van een der regeeringscolleges. Een zetel in den Gemeenteraad, een zetel
in de Staten-Generaal heeft hij steeds van de hand gewezen. Hij heeft nooit de zware
eischen van de rechtspraktijk, die hij op zijne schouders torste, uit het oog verloren.
Daarentegen heeft hij eene plaats in de Provinciale staten, waartoe hij in 1875 werd
gekozen, aangenomen en die tot aan zijn dood met eere bekleed.
Tusschen 1860 en 1870 had Leeuwarden als zijn vertegenwoordiger in de Tweede
Kamer der Staten-generaal den bekwamen conservatieven Mr. J. Dirks herhaaldelijk

1

Hier zij terloops opgemerkt, hoe uitnemend Tromp de kunst verstond om de klip te ontzeilen,
waarop sommige groote mannen zijn gestrand, ‘who spoke essays and who wrote speeches.’
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afgevaardigd. Dat was het jonge geslacht van die dagen niet naar den zin, en toen in
1866 het mandaat van Mr. D. moest worden vernieuwd, openbaarde zich in de jonge
liberale kiesvereeniging hier ter stede eene krachtige oppositie daartegen. Mr. Tromp
was leider van de beweging. In de Debatingclub had hij leeren kennen en al spoedig
leeren waardeeren, den zeer bekwamen en geavanceerden kapitein bij het
Nederlandsche leger J.K.H. de Roo van Alderwerelt. De stellingen over
‘legerhervorming,’ die deze in de club met vuur en talent had verdedigd, hadden zeer
de aandacht getrokken. Men had hem leeren kennen als een man, die wars van
militaire hierarchie en bureaucratie, durfde breken met de oude sleur.
Het was deze jonge man, die vooral door het bezielde woord van Tromp als
candidaat voor het district Leeuwarden werd aanbevolen. En met welk succes!
Het algemeeen belang zegevierde over den ‘esprit de clocher’, en de heer de Roo
behaalde de overwinning op zijn voorganger met eene schitterende meerderheid. Het
is bekend, op welk eene talentvolle wijze de Roo van Alderwerelt in den korten tijd
van zijn lidmaatschap der Kamer zijne superioriteit heeft weten te handhaven, zoodat
bij de verandering van ministerie in 1877 hem de portefeuille van oorlog is
toevertrouwd, welke hij, helaas te kort, met eere heeft in handen gehad, tot aan zijn
tragischen dood in 't laatst van 1878. Gedurende de bekleeding van zijn hoog ambt
heeft de heer de Roo steeds de meest vriendschappelijke betrekking met Mr. Tromp
onderhouden.
Intusschen ging Tromp voort in de stad zijner inwoning de liberale beginselen in 's
Lands Regeering te bevorderen. Een even warm aandeel als vroeger werd door hem
aan
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den verkiezingsstrijd genomen in 1886, toen het de candidatuur van Dr. J. Zaaijer
voor de Tweede Kamer gold. Ook toen behaalde Tromp met zijne medestanders een
luisterrijke zege.
Het is vooral onder Tromp's invloed en door zijne aanbeveling geweest dat de
Liberale Kiesvereeniging te Leeuwarden zich omstreeks 1887 bij de Liberale Unie
heeft aangesloten, en niet lang heeft het geduurd, of hij werd in het bestuur van dat
lichaam gekozen, waarin hij na 1894 het voorzitterschap heeft bekleed. Hoe hij zich
daar heeft doen kennen, meen ik niet beter te kunnen weergeven dan met de woorden
van een bevoegden beoordeelaar, die in 1891 of daaromtrent als afgevaardigde van
de liberale kiesvereeniging te Leeuwarden, de algemeene vergadering heeft
bijgewoond. Deze schrijft: ‘Als voorzitter van de Liberale Unie was Mr. Tromp de
verpersoonlijkte waardigheid en onpartijdigheid. Toen na afloop der algemeene
vergadering een besloten zitting werd gehouden, trad Mr. T. als spreker op. Hij
besprak de politieke en sociale toestanden in Friesland, waar toen de Friesche
volkspartij aan het woord was. In een rede, tintelend van gloed, schetste hij de nooden
en behoeften van de mindere standen en wraakte hij in vurige taal degenen, die voor
deze toestanden de oogen sloten. Lang stond hij stil bij de mannen uit het volk
voortgekomen, die slechts gewoon lager onderwijs hadden genoten, doch zich door
den drang der omstandigheden intellectueel hadden ontwikkeld, voor wie men slechts
bewondering kon koesteren. En zoo wist hij te kastijden hen, die op deze mannen
laag wilden neêrzien, omdat zij hen niet begrepen, omdat zij niet het flauwste besef
hadden, van wat in die dagen door de middenstanden werd geleden, welke door velen
slechts werden
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beschouwd als ‘gens corvéables et taillables à merci’.
In diezelfde jaren fungeerde Tromp als oprichter en voorzitter van den Frieschen
liberalen bond, ook al in het leven geroepen (1887) om alle vrijzinnige elementen in
de provincie tot krachtige samenwerking op politiek gebied aan te sporen. Allerminst
verdiende de voorzitter van dien bond het verwijt, in die dagen en later maar al te
dikwijls der liberale partij naar het hoofd geslingerd, dat ze conservatief was
geworden, dat ze geen program had, dat ze enkel door negatie bestond. Met zijne
aansluiting bij de Liberale Unie had T. wel het tegendeel bewezen. De
bovenaangebaalde schrijver zegt: ‘Niet minder was men onder de bekoring van T.'s
woorden, als hij de jaarlijksche vergaderingen van den Liberalen Bond in Friesland
leidde. Dan ging er een bezieling en een stuwkracht van hem uit, die nooit hare
uitwerking op de aanwezigen miste. Steeds werd ik getroffen door de groote
overredingskracht, waarmede hij zijne gevoelens wist te uiten. Het was een taal, die
uit het hart kwam’.
Maar den langsten tijd en zijne beste krachten heeft Tromp gewijd aan de belangen
der liberale partij, als lid van de provinciale staten, waartoe hij in 1875 werd verkozen,
welk mandaat hij bij iedere periodieke verkiezing zag vernieuwen, welke betrekking
hij tot aan zijn einde heeft vervuld. In den loop der jaren fungeerde hij mede als
suppletoir lid van Gedeputeerde Staten. Raadpleegt men de annalen van dat
regeeringscollege, dan kan men gewaar worden, hoe veel en velerlei hij op dat gebied
heeft gepraesteerd. Bij de behandeling van de belangrijkste zaken, maakte hij daarvan
eene nauwgezette studie, hij was de rechterhand van den Commissaris der Koningin.
Doorgaans werd hij bij de voorbereiding van belangrijke onderwerpen in eene der
Af-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

196
deelingen als rapporteur, later als algemeen rapporteur gekozen. En in zijne
schriftelijke rapporten en bij de mondelinge verdediging daarvan toonde hij een
meesterschap, dat meestal de zege wist te behalen.
En in het gewestelijk bestuur heeft hij trouw en eerlijk de liberale partij gediend.
Nogmaals geven we de getuigenis van bovengenoemden tijdgenoot weder: ‘Ik herinner
mij zijn optreden in de buitengewone zitting der Provinciale Staten van 1889, ter
behandeling van een van den Minister van Binnenlandsche Zaken Mackay ingekomen
voorstel, houdende een nieuwe verdeeling van de Provincie in kiesdistricten ter
benoeming van leden der Provinciale Staten, waarbij blijkens de overgelegde tabel
kennelijk werd beoogd, door ‘verknipping’ van de kiesdistricten in de provinciën,
waar in de Staten eene liberale meerderheid was (o.a. in Friesland), die Staten ‘om’
te brengen. Mr. Tromp werd gekozen tot lid der commissie, om over het voorstel te
adviseeren. De commissie benoemde hem tot rapporteur. Nog steeds is het mij een
lust te lezen, wat hij destijds in overeenstemming met Mr. Bloembergen sprak. Hij
sprong soms met zijne tegenstanders om. Zijne uitvoerige rede, de krachtige
bestrijding van de clericale voorstanders van het voorstel, wordt nog steeds geroemd
als een meesterstuk. Ook aan bijtende ironie ontbrak het daarbij niet. De groote
liberale meerderheid vereenigde zich met het ongunstig prae-advies der commissie’.
Het jaar 1901 was aangebroken. 't Was het verkiezingsjaar van leden van de 2de
Kamer en van de Provinciale Staten. Het kabinet Pierson-Borgesius was 4 jaar aan
het bewind geweest. Een felle storm van anti-liberale zijde was opgestoken, en alle
krachten werden ingespannen om het ministerie ten val te brengen, en in Friesland
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de Provinciale Staten, waarin gedurende 50 jaar de liberale partij de meerderheid
had gehad, ‘om’ te krijgen. Natuurlijk moest van liberale zijde alles worden gedaan
om dat te verhoeden. 't Was een strijd op leven en dood, die door Tromp en de zijnen
met mannenmoed werd aangebonden. Daar verrees, als met een tooverslag uit den
grond, op 11 Mei een ‘Weekblad voor Friesland’, met den wapenkreet: Liberalen
waakt! In een zestal nummers werd door verschillende medewerkers uit het vroegere
en het laatste verleden het goed recht der liberale partij verdedigd. En in de beide
laatste nummers, van 8 en 12 Juni, werden voor de verkiezingen voor de Provinciale
Staten op 10 Juni, en voor die voor de 2de Kamer op 14 Juni tot de kiezers als slotsom
van de voorafgaande beschouwingen een paar manifesten gericht, zóó afdoende, dat
ieder die Tromp kende, daarin zijn talent, zijn welversneden pen heeft herkend. De
zege werd in Friesland behaald. In de Provinciale Staten behaalde de liberale partij
de meerderheid, van de 8 kiesdiestricten voor Friesland voor de 2de Kamer zond de
meerderheid vertegenwoordigers der linkerzijde naar het Parlement. De meerderheid
der kiezers in den lande had anders besloten: de Kamer ging om: het liberale ministerie
werd door het kabinet-Kuyper vervangen.
En terwijl Tromp als voorzitter van den Liberalen Bond voortging de belangen
der partij te behartigen, trad hij nogmaals in de kiesvereeniging Leeuwarden als
kampioen op. 't Was in 1905 aan den vooravond van den verkiezingsstrijd voor de
2de Kamer. Nogmaals klonk zijn waarschuwende en welsprekende stem, toen met
de tekortkomingen van het ministerie-Kuyper werd afgerekend en de liberale partij
ten strijde werd geroepen, om het voor 4 jaar verloren terrein te herwinnen. 't Was
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zijn zwanenzang, maar tevens de voorbode der overwinning. Ditmaal schaarde zich
de meerderheid der kiezers in den lande aan zijne zijde, de linkerzijde kreeg in de
2de Kamer het overwicht: het ministerie de Meester werd geboren.
Zoo heeft Tromp gedurende meer dan 40 jaren op politiek gebied zijn meesterschap
getoond.
Maar 't wordt tijd dat wij hem gadeslaan op een ander terrein. We bedoelen het
gebied van het onderwijs.
Dat Tromp in overeenstemming met zijne beginselen het openbaar lager onderwijs
met warmte voorstond en, waar hij kon, bevorderde, behoeft nauwlijks gezegd te
worden. Dat hij het Hooger onderwijs liefhad en waardeerde, spreekt als vanzelf. De
stellingen in 1868 in de Debatingclub over Hooger onderwijs verdedigd, getuigen
daarvan luide. Maar op het gebied van het Middelbaar onderwijs heeft hij zijne sporen
verdiend.
Het is bekend, dat in 1867 de voormannen van het M.O. in de personen van Prof.
Dr. Burger, Dr. Zaaijer, Dr. Bisschop e.a. hunne intrede binnen Leeuwarden hadden
gehouden. De Rijks Hoogere Burgerschool was gesticht en sloeg al spoedig krachtige
wortelen in een welbereiden bodem. In de Commissie van Toezicht vond Mr. Tromp
weldra eene plaats naast mannen als Jhr. Mr. W.E. Engelen, Mr. H. Albarda, Mr. E.
Attema. Maar er waren nog andere ingezetenen der gemeente dan die de R.H.B.S.
bezochten, aan wie het M.O. volgens de bedoeling des wetgevers moest ten goede
komen. 't Waren de a.s. ambachtslieden en landbouwers, in Art. 13 der wet genoemd,
voor wie de Burger dag- en avondschool voornamelijk in 't leven was geroepen. Op
de belangen vooral van de eerstgenoemden hield Tromp het oog gericht. 't Was in
de vereeniging ‘Nijverheid’ dat Tromp
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den 28sten October 1868 in een welsprekend betoog de wenschelijkheid van M.O.
voor a.s. handwerkslieden ter sprake bracht, en die vereeniging uitnoodigde, met de
te harer beschikking staande middelen, dat onderwijs te brengen binnen het bereik
van leergierige jongens, wier eigen middelen daartoe te kort schoten. Minder
doelmatig kwam het hem voor, aan enkele jongens dat voorrecht te gunnen, door
vanwege de vereeniging het toch reeds geringe schoolgeld te betalen, omdat deze
vorm van ondersteuning vaak door ouders en leerlingen minder werd gewaardeerd.
Maar hij stelde voor, uit de kas der vereeniging aan alle leerlingen de meer kostbare
leermiddelen te verstrekken. Dit voorstel vond gereeden ingang, en zoo werd met
eene uitgaaf van ƒ 1000 ineens en ƒ 100 jaarlijks voor de gemiddeld 50 leerlingen,
die de beide klassen bezochten, de benoodigde boeken gedurende jaren bekostigd.
In het jaar 1875 had zich te Leeuwarden het denkbeeld gevestigd, dat ook aan
meisjes van de meer gegoede standen M.O. moest worden verstrekt. De bestaande
inrichting voor meer uitgebreid lager onderwijs, die zich als zoogen. Fransche dagen kostschool sedert jaren een goeden naam had verworven, kon daartoe zonder al
te groote moeite en kosten worden vervormd. Een rijkssubsidie van f 5000 werd
vanwege het ministerie Heemskerk verkregen1. De bekwame Directrice van de
bestaande school, Mej. R. Plaat, was waardig, aan het hoofd van de nieuwe Middelbare
school te staan. Uitmuntende

1

In 1885 is onder hetzelfde ministerie dat subsidie door de Kamer met ééne stem meerderheid,
die van den heer Wintgens, afgestemd en dus door de regeering ingetrokken. Niettegenstaande
deze schade is de Middelbare school voor meisjes door den Gemeenteraad van Leeuwarden
bestendigd tot op heden.
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leerkrachten werden haar ter zijde gesteld, en weldra opende de nieuwe inrichting
hare deuren voor een 100 tal leerlingen, Behoeft het gezegd te worden, dat Tromp
als lid en voorzitter van de C.v.T. met zijn helderzienden blik en organiseerend talent
dat alles heeft voorbereid en tot stand gebracht? Dat hij tijd, noch moeite, noch
krachten heeft gespaard, om van de inrichting die zijn lievelingsdenkbeeld, waarvoor
hij reeds zoo menigmaal een lans had gebroken1: ontwikkeling en beschaving der
vrouw, moest verwezenlijken, eene modelinrichting te maken?
Hij was de ziel van het M.O. voor meisjes, hij was het levend woord in hare C.v.T.
Telken jare wanneer hij als voorzitter aan het einde van den cursus de groote
vergadering van directrice, leeraressen, leerlingen en belangstellende ouders leidde,
waarin de uitslag van overgangsen eindexamens werd meegedeeld, deed hij dat met
zeldzame toewijding. De gelukwensch, die uit zijn mond en uit zijn hart kwam, had
dubbele waarde voorleerlingen, die haar best hadden gedaan en konden overgaan:
een waarschuwend of bemoedigend woord van hem voor de zwakkeren, die moesten
achterblijven, miste zijne uitwerking niet. De directrice en de leeraressen mochten
waardeerende betuigingen ontvangen voor hare welvolbrachte taak. En dan richtte
hij zich tot de vertrekkende leerlingen. Hij sprak een bezielend afscheidswoord, hij
gaf haar wijze lessen mede voor het leven. Altijd had hij eene frissche gedachte, een
nieuw gezichtspunt, een actueel thema, dat hij in pittige, bloemrijke taal uitwerkte,
tot genot van zijne hoorders. - 't Was na 't jaar, 1893,

1

Rede over de emancipatie der vrouw, gehouden in eene publieke vergadering van de
Debatingclub den 30 November 1869.
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toen de 6de uitgaaf van de ‘Trophées’ van den genialen Franschen dichter José-Maria
de Heredia was verschenen. Natuurlijk, waren die prachtige sonnetten weldra het
eigendom van Mr. Tromp geworden en hadden gelijkgestemde snaren in zijn poëtisch
gemoed doen trillen. Geinspireerd door het heerlijk sonnet ‘Le Coureur’1 schildert
hij het beeld van Ladas zooals dat door Heredia was gezien, met onnavolgbare trekken
was geteekend, en stelt dat ten voorbeeld aan haar, die den edelen wedstrijd hadden
gehouden. Dat was een toespraak om nooit te vergeten; zij, die de school verlieten,
hebben die meegenomen en daarmeê haar voordeel gedaan op de levensreis2.
We hebben al een- en andermaal gelegenheid gehad gewag te maken van den
kunstzin van Mr. Tromp. Schilder- en teekenkunst vonden in hem een bewonderaar
en een Maecenas. Jarenlang is hij voorzitter geweest van het bestuur der Mij. van
Schilder- en teekenkunst hier ter stede. Jaar in, jaar uit, bezocht hij op zijne reizen
de musea van de hoofdsteden der wereld. Op de tentoonstelling te Parijs in 1878
behoorde hij tot de dagelijksche bezoekers van het ‘Palais des Beaux Arts.’ Niet
oppervlakkig was zijne bewondering. Vanwege de Mij. van S. en T. nam hij jaar aan
jaar een werkzaam aandeel aan tentoonstellingen van aquarellen, om den kunstzin
ook bij zijne stadgenooten aan te kweeken of te bevredigen. Hij liet de kunst niet
bedelen om brood. Toen de fortuin hem toelachte heeft hij de vertrekken van zijn

1
2

Van Hamel: Letterkundig Leven van Frankrijk I, pag. 189.
In het laatste jaar zijn in den Gemeenteraad van Leeuwarden stemmen opgegaan, om die
inrichting van haar voetstuk te halen, o.a. omdat zij door de meer gegoede standen bezocht,
te duur is geworden voor de gemeentefinanciën. Hoe zou Tromp, als hij dat beleefd had, op
de bres hebben gestaan om zijn dierbaar kleinood te verdedigen!
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smaakvol ingericht woonhuis gedecoreerd met schilderijen van de beste meesters:
Israëls, Mesdag1, Klinkenberg. Stortenbeker, Roelofs, waren bij hem
vertegenwoordigd.
‘J'en passe et des meilleurs.’ - Ook de beeldhouwkunst vond in hem een vereerder,
fraaie bronzen versierden zijne woning. - En wat de kunstnijverheid wrocht in de
verschillende phasen van hare ontwikkeling, vond bij Tromp warme belangstelling.
Zelden keerde hij van een uitstapje naar de hoofdstad of naar het buitenland terug,
dat hij niet voorwerpen van fijnen smaak had meegebracht, voor zijne beste vrienden
of ter versiering van eigen woning. En daarbij was steeds de eisch die hij aan een
kunstvoorwerp stelde: ‘it may be chiselled, not moulded.’
Wij wenschen thans nog in enkele bijzonderheden te treden betreffende T.'s zin
voor poëzij. Ik kan den lust niet weerstaan, met zijne eigen woorden, uitgesproken
aan het slot van eene rede over Nicolaas Beets, gehouden den 14 Februari 1880, weêr
te geven, wat er omging in zijn poëtisch gemoed. ‘Laat ons bij allen zin voor
wetenschap toch den zin voor het schoone, de liefde voor de kunst niet verliezen.
Laat ons de schoone letteren eeren en de liefde daarvoor aankweeken bij het jonge
geslacht. Er is proza genoeg in het leven: laat ons de poëzij van het leven niet
voorbijzien. Aan ons staat het onze harten en die onzer kinderen niet te laten
verdorren, aan ons staat het, wel te waken, dat niet als hoogste levensspreuk gelde:
‘kennis is magt’, want kennis is nog geen leven. Laten de eischen van het
gemoedsleven

1

Tromp was bezitter van het kapitale doek van Mesdag, bekend als: ‘La collision’ twee schepen
op de reede, die bij afloopend tij dreigen met elkaar in botsing te komen. Men zegt dat de
meester zelf naijverig is op het bezit van dat stuk.
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tot hun regt komen; laat de innerlijke verzuchting naar al wat liefelijk is en wel luidt,
vrij spel behouden, en haar oplossing, haar bevrediging vinden in dien rijken schat
der dichtkunst. Het staat aan ons, aan onzen dichters den meest begeerden rijkdom
te verzekeren: de liefde en de hulde van een dankbaar volk!’
Voor Beets, den Hollandschen dichter in proza en rijm beide, koesterde hij een
groote vereering. Hij droeg de Camera Obscura van Hildebrand op zijn hart. Hij
roemde zijne geestverwantschap met Hollands schilders, die zoo getrouw, zoo in
bijzonderheden en toch tot een volmaakt geheel de natuur wisten weêr te geven. De
huiselijke poëzij van Beets inspireerde hem zelf tot het vervaardigen van allerliefste
gedichtjes voor huisgenooten en vrienden, wanneer de geest getuigde.
Maar ook de grootere, de hoogere poëzij vond in hem een warmen vereerder. En
daarbij kwam hem zijn uitnemende kennis van vreemde talen te stade. Voor hem
stond geschreven: ‘zoovele talen iemand kent, zoovele malen is hij mensch.’ Hij was
een bewonderaar en kenner van Shakespeare. Onder de Duitschers waren Schiller
en Heine zijne lievelingsdichters. En zijne moeder had wel gezorgd, dat hare vereering
van den Franschen dichter Lamartine op haren zoon overging. Hij kon, geholpen
door zijn voortreffelijk geheugen, waar het te pas kwam, in een gezellig onderhoud,
geheele stukken van die dichters ten beste geven, met warmte en gloed voordragen.
Hij had zich ook in 't Italiaansch geoefend, zelfs de Spaansche taal was hem niet
geheel en al vreemd. Zijne reizen hadden zich zelfs tot Konstantinopel en Athene
uitgestrekt.
Zijn lievelingslectuur was die van den dag, in dagbladen, tijdschriften en brochures
neergelegd. Hij was ook
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volkomen op de hoogte van de politieke geschiedenis. Maar dat hij dat was en kon
zijn, sproot vooral ook voort uit zijne uitgebreide en degelijke kennis van de
geschiedenis van den ouden en van den nieuweren tijd; die had hij zich van der jeugd
af eigen gemaakt. Vooral de Engelsche geschiedschrijvers Gibbon, Buckle, Macaulay
trokken hem aan; met den laatstgenoemde dweepte hij; diens ‘History of England’
verslond hij; diens ‘Essays’ verrijkten zijne historische kennis, diens speeches waren
voor hem lessen van staatsmanswijsheid en parlementaire welsprekendheid. In Motley
vond hij bevrediging voor zijn liefde voor de vaderlandsche historie en voor zijn
vaderlandsch hart. Want bovenal had Tromp zijn vaderland lief. Eene der eerste
lezingen, die hij in zijne geboortestad, later ook in eene vergadering te Rotterdam
op het Nut, ten beste gaf, was gewijd aan de grootsche figuur van Willem den Zwijger.
In de gouden eeuw van Frederik Hendrik jubelde zijn vaderlandsch hart. Laat mij
daarvan ééne proeve meedeelen.
't Was in het jaar 1897, het jaar dat geheel Engeland den 60-jarigen gedenkdag
vierde der kroning van zijne geliefde Koningin. Tot de feestelijkheden behoorde
eene vlootrevue, de schitterendste en uitgebreidste, die het Kanaal ooit had
aanschouwd. De Maatschappij ‘Zeeland’ had een harer stoomschepen ter beschikking
van hare aandeelhouders gesteld, om op een tweedaagschen tocht getuige te zijn van
dat trotsche schouwspel. Een aanzienlijk gezelschap was op die boot bijeen: ook
Tromp behoorde daartoe. De Hollandsche zeemanskunst vierde haren triomf op de
onstuimige wateren: vlug als een zeemeeuw kliefde het stoomschip de golven en
baande zich een weg tusschen de kolossen der Engelschen. Fier klopten de harten
der aanwezigen op eigen bodem: vroolijkheid en geestdrift
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heerschten aan den namiddagdisch. Maar die geestdrift steeg ten top toen Tromp,
zijn hoog gevoel en aandoening niet langer meester, daaraan uitdrukking gaf in een
speech, de groote daden der Hollandsche zeehelden verheerlijkend. Was het wonder
dat het geheele gezelschap, bezield door die taal, in luiden jubel uitbrak, zich één
voelde met den spreker, die zoo uitnemend aller gevoelens had weten te vertolken?
En wie heeft meer dan hij geleden met de broeders van Hollandschen stam in
Transvaal en Oranje-Vrijstaat in hun ongelijken strijd tegen den Engelschen
veroveraar. Wie heeft met meerder kennis van zaken dien strijd gevolgd, zich
verheugd over behaalde zegepralen, zijn hartebloed vergoten over schrikkelijke
nederlagen? Wie heeft meer sympathie gehad voor de groote leiders van dien strijd,
voor Botha, de Wet en de la Rey? Die sympathie moest zich weer op welsprekende
wijze uiten, toen dat drietal mannen zich opgemaakt had, om na het einde van den
oorlog hulp en steun te zoeken in Europa voor hun ongelukkig land. Bij een bezoek,
ook bij die gelegenheid door Botha en de la Rey te Leeuwarden gebracht, was eene
groote schare samengestroomd in de Groote Kerk om de groote leiders hulde te
brengen. Aandoenlijk, plechtig klonken de liederen, door het schoone orgel begeleid.
En weêr was het Tromp, die in een meesterlijken terugblik de schare wist te bezielen,
te doordringen van het doorgestane onrecht, het geleden leed1.
Wij keeren nog eenmaal terug tot Tromp, den jurist, want aan de eeredienst van het
Recht had hij zijn leven gewijd. Groot en uitgebreid was het vertrouwen dat hij genoot

1

Ds. G.H. Wagenaar heeft hem daarin op waardige en welsprekende wijze bijgestaan.
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als rechtsgeleerde in stad en gewest, ja zelfs daarbuiten. En meer dan zijne uitnemende
geestesgaven, meer dan de heldere adviezen die hij steeds gaf aan wie hem kwamen
raadplegen, bracht de wetenschap dat men in hem had te doen met een braaf en eerlijk
mensch, er toe bij, hem den hoogsten rang te doen innemen onder zijne collega's.
Geven we nog eenmaal het woord aan den ongenoemde, zooals die hem schetst als
spreker: ‘De vorm der welsprekendheid, bij de Franschen in eere, gekleurd met
beelden en wendingen, was de zijne niet. Zijn zegswijze was tot zekere hoogte rustig,
doorzichtig klaar, vooral ook beschaafd. Maar als het onderwerp het meebracht, dan
kon een ingehouden warmte haar gloed over het betoog verspreiden. Ook aan
geestigheid ontbrak het dikwijls niet. Maar die geestigheid was van goeden huize,
niet van lager allooi; ze kon raken en prikkelen: wonden deed ze nooit1. Als echter
oneerlijke middelen werden gebezigd om het doel te bereiken dan kon zijn stem van
verontwaardiging trillen. Men kon dan zijn vuist zich zien ballen, zijne oogen
flikkeren, de neusvleugels zich zien verwijden. Toch vergat hij daarbij zichzelf nooit.
Zijn stemgeluid was helder en klaar. Doch kwam hij in vuur, dan was het al spoedig
merkbaar aan haast onbewegelijken stand met slechts weinig gebaren, dat hij op niet
gewone wijze iets had te zeggen. Dan kon dat

1

't Gebeurde eens, dat Tromp in een belangrijk pleidooi een collega van forsche gestalte en
vurigen aard tegenover zich in 't strijdperk zou zien treden. Deze, door ongesteldheid
verhinderd, had de verdediging zijner zaak opgedragen aan een anderen collega, klein van
persoon en beschroomd van manieren. Mr. Tromp ving zijn pleidooi op onnavolgbaar leuke
wijze aldus aan: ‘Mijnheer de voorzitter, ik had er mij op voorbereid, een geharnasten ridder
tegenover mij te zien, en kijk, nu zendt hij mij z'n schildknaap!’ Een gulle lach klonk door
de deftige pleitzaal, en het epitheton ‘schildknaap’ vond z'n weg daarbuiten.
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stemgeluid welluidend, rhytmisch in de ooren klinken. Er lag dan een soort van poëzij
in zijne woorden. Misschien ook wel een gevolg van zijne aspiraties voor wat goed
en schoon was’.
Het is gebeurd dat hij de rechtzaal ademloos heeft doen luisteren bij de voordracht
van de beroemde passage uit Shakespeare's, koopman van Venetië, Portia in den
mond gelegd door den grooten dichter:1
‘Genade wordt verleend, niet afgedwongen.
Zij drupt als zachte regen uit den hemel
Op de aarde neêr en dubblen zegen brengt ze:
Zij zegent hem die geeft en die ontvangt:
................
Zij is een eigenschap der Godheid zelf’.

Tromp heeft gedurende zijn langdurige rechtspraktijk zich gemeten met de
voornaamste, de beroemdste advocaten uit den lande, en met eere tegenover hen
gestaan. Mr. Philips, Mr. Thorbecke uit Amsterdam, Mr. Vlielander Hein uit Den
Haag, Mr. Modderman uit Groningen zijn zijne tegenstanders geweest. Toen het
Provinciaal Gerechtshof te Groningen was opgeheven en het Gerechtshof te
Leeuwarden Hof van Appèl voor de drie Noordelijke Provinciën was geworden,
heeft hij meermalen gelegenheid gevonden, met Mr. Modderman, den gevierden
advocaat van Groningen, een lans te breken. En dat steeds met ridderlijke waardigheid
Bij gelegenheid van een jubileum door Mr. Modderman gevierd, heeft Tromp zich
in de voorste gelederen geschaard dergenen, die den grijzen jubilaris hunne hulde
kwamen brengen, en in de meest welsprekende bewoordingen diens verdiensten
gevierd.
En weerkeerig genoot hij de waardeering van zijn collega's

1

IVe Bedrijf 1e Tooneel (vertaling van Burgersdijk).
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te dezer stede. Gedurende meer dan 25 jaar heeft hij de eer genoten, als Deken van
de orde van advocaten aan het hoofd der balie te staan. En ook van hoogerhand werd
zijne superioriteit erkend. In het jaar 1880 werd door den minister van justitie
Modderman eene staatscommissie ingesteld ter herziening van het Burgerlijk wetboek.
Die commissie had zich in drie deelen gesplitst, waarvan een deel zijne vergaderingen
te Zwolle hield. Kon het anders of het oog van den minister was gevestigd op zijn
uitnemenden vriend en tijdgenoot van de Leidsche Hoogeschool, op Mr. Tromp, om
een werkzaam aandeel te nemen aan den arbeid dier commissie? Hij, die zoo luide
zijne stem had doen hooren, o.a. om aan de vrouw meerdere burgerlijke rechten toe
te kennen, dan onder de codificatie van het B.W. haar deel waren, hij zou niet
ingebreke blijven daarin te voorzien in eene verbeterde uitgaaf. Met ingenomenheid
aanvaardde hij die opdracht, en heeft haar gedurende eenige jaren met eere vervuld,
totdat door een opvolgend minister het resultaat van dien arbeid in de Rijksarchieven
is opgeborgen.
Intusschen heeft de Hooge Regeering later zijne verdiensten gehuldigd. Bij
gelegenheid van een bezoek der Koningin Regentes en hare koninklijke Dochter aan
Leeuwarden in 1892 gebracht, was Tromp de eerste die met het Ridderkruis van den
Nederlandschen Leeuw werd gedecoreerd.
Tromp heeft in zijn huiselijk leven maar kort de zon des voorspoeds zien schijnen.
Hij heeft zich pas laat in het huwelijk begeven toen hij reeds op de middaghoogte
was van zijne maatschappelijke loopbaan. 't Scheen wel of hij er tegen opzag, zich
aan banden te laten leggen. Maar toen hij in den jare 1875 toevallig de bekoorlijke
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Mej. M. Burger uit Amersfoort, op zijn levensweg had ontmoet, toen was zijn lot
beslist. Niet lang wachtte hij met haar als zijne jonge vrouw in zijn huis binnen te
leiden. Een jaar van onvermengd huwelijksgeluk was zijn deel. Aan het eind van dat
jaar schonk zij hem eene dochter. Maar de lieve moeder liet daarbij haar jeugdig
leven. Hij heeft dat verlies waardig gedragen, maar dat nimmer zien vergoeden. Hij
heeft zijn kind met de teederste zorg omringd: zij is opgegroeid tot eene bloeiende
jonkvrouw, in de vereering van de nagedachtenis harer moeder.
En hij heeft zich weer aan de belangen zijner medemenschen gewijd.
We hebben Tromp tot hiertoe voornamelijk gadegeslagen in zijn openbaar leven
en werken: om een eenigszins volledig beeld te leveren, moeten we hem ook leeren
kennen in het private leven. En dan ontmoeten we hem in het gezellig verkeer, dat
hij te zijnent wist te scheppen of bij zijne vrienden zocht, alweer als een man van
invloed, van beteekenis. Hij was zorgvuldig in de keus van zijne vrienden, maar had
hij die eenmaal gevestigd dan was hij trouw, hartelijk, belangstellend. Zijn
persoonlijke invloed in den vriendenkring was overwegend. Hij wist in den regel
aan het gesprek eene goede leiding te geven. Bij de behandeling van onderwerpen
van den dag was hij altijd 't best op de hoogte. Dan kon hij een onderhoudend causeur
zijn. Hij kon vertellen van zijne ervaringen, op reizen, in de pleitzaal, of waar ook
opgedaan. Zijne levendige verbeelding voerde de personen, die hij daarbij had
ontmoet, sprekend in. Een zijner vrienden kon hem dan schertsenderwijze bij Livius
vergelijken, die als geschiedschrijver ook dat talent bezat. Gedurende zijn drukke
bezigheden in de week had hij zelden een avond beschikbaar voor de conversatie,
maar hij hield
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ervan, den Zaterdagavond daarvoor te bestemmen. Dan kon hij er zich zoo genoegelijk
toe zetten, om met een vriend van alles te bepraten, zonder aan den tijd te denken,
die meestal enkele nachtelijke uren in beslag nam. Ook werd menige Zaterdagavond
gewijd aan bijeenkomsten van eenige uitstekende vrienden juristen, waarvan Tromp
almede de ziel was. En hij wist dan zijn smaakvol interieur, geholpen door zijne
trouwe gezellin van de laatste 13 jaren, recht gezellig te maken door ook aan het
goede des levens recht te laten wedervaren. Want Tromp was een gul, een volmaakt
gastheer. En was er een feestelijke gelegenheid, waarbij een der gasten moest worden
gevierd, dan gaf hij gewoonlijk in een toast, fijn en hartelijk, uiting aan zijne
gevoelens.
Tromp was een man van kloeken lichaamsbouw, van forsche gestalte. Hij had de
eigenschap, die men tegenwoordig bijzonder op prijs mag stellen, van goed
geëquilibreerd te zijn. En daarmede waren zijne karakter-eigenschappen in
overeenstemming. Hij was een man uit één stuk, een man van karakter. Een krachtig
zelfbewustzijn was het zijne, een krachtig fond was daarvan de grondslag. Tromp
stelde hooge eischen aan zichzelf... en aan anderen: vandaar dat hij geen
allemansvriend was. Hij was een man van strenge plichtsbetrachting; wat hij deed,
dat deed hij zoo goed mogelijk. Terecht heeft een zijner vrienden van hem getuigd:
‘bijzaken kende Tromp niet. Hij kon onverschillig zijn voor dingen die hem koud
lieten. Maar als hij belangstelling gevoelde voor iets, dan was het hem geen bijzaak
maar hoofdzaak.’ Aan zijne pleidooien besteedde hij de uiterste zorg: den avond te
voren liet hij zich door niets van zijn werk afbrengen, hij voltooide dat, al was het
tot diep in den nacht.
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Eene in den regel voortreffelijke gezondheid is hem daarbij te stade gekomen. Hij
heeft die kunnen bewaren, totdat zich in de latere jaren van zijn leven eene stoornis
begon te openbaren, eerst schijnbaar van weinig invloed op zijn krachtig gestel. Maar
conscientieus als hij was in alles, heeft hij die toch niet licht geteld en gehoor gegeven
aan den raad, dien hij ontving, om daarvoor eene jaarlijksche badkuur te ondernemen.
Zoo is het gebeurd, dat hij acht jaren lang de badplaats Tarasp heeft bezocht. Elken
zomer, na welvolbrachten arbeid in de rechtspraktijk en in de zitting der Provinciale
Staten, maakte hij zich, soms nog noode, op, om ook te dien opzichte zijn plicht te
doen. En was hij in lateren tijd vermoeid op reis gegaan, merkwaardig was de
versterkende invloed, dien het hoogteklimaat en de badkuur telkens op hem
uitoefende. Daar voelde hij zich verjongd en verfrischt naar lichaam en geest. Daar
wijdde hij zich aan den omgang met mannen van beteekenis onder wie, om geen
andere namen te noemen, Prof. Kussmaul van Heidelberg behoorde. Vandaar verzond
hij brieven, met vaste hand en duidelijke letter geschreven, modellen van taal, stijl
en natuurbeschrijving. En als dan de kuur was volbracht, dan ging hij zijn hart nog
eens ophalen aan een verblijf te München, Baden, Frankfort, vanwaar hij terugkeerde
met nieuwe krachten voor zijn werk.
Zoo is het gegaan tot in Maart 1906. Toen werd Tromp door een aanval van
influenza aangetast, die gebleken is voor hem noodlottig te zijn. Langzaam en sluipend
is de kwaal gekomen: met mannenmoed heeft hij er zich tegen verzet. Hij dacht er
niet aan, het werk neêr te leggen, hoe moeilijk hem de strijd ook viel. Zelfs toen hij
zich geroepen voelde om op 7 April als deken van de orde van advocaten den
President van het Gerechtshof, Mr.
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Servatius, namens de balie te gaan gelukwenschen met zijn 70sten verjaardag, heeft
hij die taak niet aan een zijner collega's willen overdragen, maar heeft hij die op de
hem eigene, waardige, hartelijke, welsprekende wijze volbracht. - In de daarop
volgende week bleek het, dat de ziekte zijne krachten ondermijnde, zoodat hij den
15den April eindelijk besloot te bed te blijven. Den 17den gevoelde hij zich 's morgens
uitgerust, verkwikt. Het bleek een bedriegelijke beterschap te zijn. In den loop van
den dag trad vermindering van bewustzijn in, welke in den daaropvolgenden nacht
overging in volkomen bewusteloosheid. In den vroegen morgen van den 18den April
kwam een einde aan dat kostbaar leven.
Op het stille kerkhof te Lekkum hebben we onzen vriend den 21sten ten grave
gebracht. Eene schare van belangstellenden heeft zijn stoffelijk overschot de laatste
eer bewezen en velen hebben getuigenis afgelegd van dankbare waardeering van den
overledene.
Op Tromp zijn toepasselijk de woorden van L. von Ranke: ‘Eine grosse
Persönlichkeit bemerkt man nicht allein ween sie gegenwärtig ist; man wird ihren
Wert oft dann noch mehr inne, wenn die Stelle leer ist, die sie einnahm.
J. BAART DE LA FAILLE.
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Levensbericht van S.C. van Doesburgh.1
Simon Cornelis van Doesburgh werd den 1sten November 1835 te Zetten in de Betuwe,
waar zijn vader predikant was, geboren. Hij was de derde van twaalf kinderen, zeven
zonen en vijf dochters. Zijne opvoeding in een groot gezin en het vrije buitenleven
hebben zeker hoogst gunstig op zijne ontwikkeling ingewerkt; zijn gansche leven
door behield hij de aangenaamste herinneringen aan die heerlijke pastorie, dien
grooten tuin vol vruchtboomen, dien flinken vijver die 's winters zulk eene heerlijke
gelegenheid gaf voor schaatsenrijden. Natuurlijk echter kon zijne opvoeding niet op
het dorp voltooid worden. Hij ging naar eene kostschool in Wageningen.
Toen de tijd kwam een beroep te kiezen uitte hij den wensch predikant te worden.
Daar echter reeds twee van zijne broeders die keus gedaan hadden, vond zijn vader
het beter dat hij een anderen weg insloeg. Zijn keus viel toen op den boekhandel en
om daarvoor te worden opgeleid werd hij in de leer gedaan bij Post Uiterweer in

1

Met welwillend verleende toestemming van Redactie en Uitgever herdrukt uit ‘Jaarboekje
voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Rijnland’ IV, 1907 (Leiden, A.W.
Sijthoff).
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Utrecht. Later voltooide hij zijne opleiding bij Johannes Müller in Amsterdam.
In 1859, nog geen vier-en-twintig jaar oud, besloot hij een eigen zaak te beginnen
en wel in Leiden; hij huurde daartoe eene kleine woning op het Rapenburg, twee
huizen van de Nonnensteeg. Het was waarlijk geen kleine onderneming, en wij
kunnen dus begrijpen dat er lieden geweest zijn, die er een zwaar hoofd in hadden.
Immers hij, één van de twaalf, moest werken met geleend kapitaal, en dat in Leiden
waar, men zou zoo zeggen, al boekverkoopers genoeg waren. Onder de toongevende
mannen kende hij daar eigenlijk niemand, eene enkele connectie onder de studenten
dat was zoowat alles.
Die wat meer van hem wisten, konden nog meer bezwaren maken. Hij had nooit
gestudeerd, maar was een jong man met een studentenhart, eerst recht levende in een
kring van vrienden en kameraden. Men kon betwijfelen of dit wel de rechte eigenschap
was, zelfs om de boekverkooper van studenten te zijn. Hij had eene groote
gemakkelijkheid in den omgang; in zijne natuurlijke aandrift tot gezelligheid, in zijne
levendige belangstelling ook in hetgeen anderen wedervoer, zou hij licht zich wat te
gemeenzaam kunnen maken met lieden die daar niet bijzonder op gesteld waren, die
dan ook, - vooral naar de toenmaals heerschende opvattingen, - op de maatschappelijke
ladder zeer ver boven hem stonden. De Leidsche professorale wereld van 1860 en
een boekverkooper! Hij zou er zich in moeten schikken de mindere te zijn van lieden
met wie hij in afkomst en beschaving, - ik zeg niet in geleerdheid, - in vele gevallen
gelijkstond. Ook scheen de jonge Van Doesburgh nu juist geen gemakkelijk heer.
Hij was ridderlijk van natuur en kon geen onrecht zien. Op de kostschool was hij
eens een onderwijzer aan-
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gevlogen, die onrechtvaardig, naar hij meende, een kleinen jongen sloeg: ‘wat moet
jij zoo'n kleine jongen slaan, sla mij eens als je durft’. Ook hemzelf moest men niet
te na komen. Zonder eenigszins pedant te zijn had hij een krachtig gevoel van
eigenwaarde. Eene min heusche bejegening, een klein onrecht hem aangedaan, zou
tot heftige tooneelen kunnen leiden. Ja de kans daarop was niet gering. Zelfs in zeer
beschaafde kringen toch wordt de man bij wien men koopt, niet altijd met de noodige
onderscheiding behandeld. Ook dit was bij een man van zijn karakter te vreezen, dat
hij met zijne gevoelens en overtuigingen wat al te sterk op den voorgrond komen
zou, daargelaten nog dat eene kleine verloochening van beginselen in het belang van
‘de zaak’ bij hem nooit te verwachten zou zijn. Ten slotte was de jonge boekhandelaar
uiterst goedhartig en hulpvaardig en hoewel voor zichzelf zeer weinig eischend, toch
volstrekt niet aan geld gehecht. Een beetje krenterigheid scheen bij iemand die in
den handel vooruit wilde komen, toch wel gewenscht.
Het stond er dus niet mooi voor en toch ging het uitstekend. Binnen weinige jaren
was hij een gunstig bekend uitgever en was zijn boekhandel een der eerste in
Nederland. Het hem vriendelijk verstrekte opgenomen geld was in betrekkelijk zeer
korten tijd terugbetaald. En dat schitterend resultaat werd bereikt, - daarvoor durf ik
instaan, - zonder dat ooit ook maar eenigszins gebruik gemaakt werd van die grootere
ruimte van geweten, die volgens sommigen het privilege van den koopman is.
Dat resultaat werd ook bereikt zonder dat hij in den grond der zaak een van die
eigenschappen aflegde, die op het eerste gezicht zijn welslagen in den weg schenen
te staan. Zij schenen echter dit ook slechts, in werkelijkheid was juist het tegendeel
waar. Van zijn welslagen
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was zijne gansche persoonlijkheid de groote oorzaak. Immers de grond van zijn
wezen wordt door de opsomming van al die bovenvermelde eigenschappen niet
getroffen. Hij was bovenal een man die het om het echte, het wezenlijke te doen was.
Hij kon daardoor veel over zijn kant laten gaan, waaraan hij zich wel zou hebben
kunnen stooten, maar dat toch eigenlijk zijne aandacht niet waard was. Moest hij
zich doen gelden, dan deed hij het met beslistheid en, was het noodig, met iets van
die oude kracht, waarmee hij in zijne jeugd onrechtvaardige schoolmeesters naar de
keel vloog. Mannen die zeer boos op hem geweest waren, keerden echter na korteren
of langeren tijd terug, omdat zij gevoelden dat die man niet voor een ijdelen vorm,
maar voor iets zeer wezenlijks opkwam, en omdat men inzag dat in dat wezenlijke
het recht geheel aan zijne zijde was. Hij was een koopman die zijne cliënteele achting
afdwong, veel meer vaak dan deze zelf zich bewust was.
Verheven als hij was boven zijne eigen ijdelheden, was hij het ook boven die van
anderen. Hij kon met zachtmoedigheid en olympische kalmte op de kleinheden van
het menschdom neerzien; zin voor objectiviteit ging natuurlijk gepaard met fijnheid
en tact. Hij was een man van diepe, intuïtieve menschenkennis. Hoe weinig
vermoedden sommige grootheden der geleerde wereld, die met voorname kortheid
hunne zaken bij hem afdeden, dat die boekverkooper in dat oogenblik hen reeds
vrijwel doorzien had. Maar ook die gezellige natuur, die opgewektheid, dat goede
humeur, dat zich bijna nimmer verloochende, - ook die werkten sterk in zijn voordeel.
Ook lieden die dat niet bedoelden waren, zonder dat zij het bemerkt hadden en ook
zonder dat deze het er eigenlijk op toegelegd had, met den aardigen prater in gesprek
geraakt.
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Hij gevoelde steeds zoo precies hoe ver hij bij ieder gaan kon. Hij was een uiterst
kiesch man. Zelfbeheersching en gezond verstand hielden hem in het rechte spoor,
zonder dat hij ooit zijn aard behoefde te verloochenen.
Het voornaamste echter wat hem deed slagen, was wel de hooge opvatting van
zijn taak als boekhandelaar. Hij meende dat een sortimentzaak, die aan de werkelijke
behoeften van wetenschap en hooge beschaving voldeed, eigenlijk in Leiden nog
niet bestond. Dat moest z i j n boekhandel zijn, dat en niets anders. Hij was niet
kinderachtig genoeg om het verkoopen van griffels, potlooden en derg. beneden zijne
waardigheid te achten, doch als zijn zaak eene koomenijswinkel werd, zou zij niet
kunnen zijn wat zij zijn moest. En het karakter van de zaak, zooals hij die zich dacht,
stemde met zijn eigen aard geheel overeen. Hij, wien het een behoefte was met
anderen mede te leven, wilde de helper zijn van al die werkers in den tuin der
wetenschap, wier arbeid door hem oprecht werd hooggeschat. Hij wilde hunne
behoeften kennen en hun onder de oogen brengen wat zij noodig hadden; van den
aard van ieders studie had hij snel een begrip. En zij die altijd klagen, wisten niet
hoeveel door hem in dat opzicht tot stand gebracht werd. Ik herinner mij nog de
verbazing van een Duitsch geleerde die pas uit Berlijn kwam, en hier boeken vond
welke daar ternauwernood in den handel gebracht waren. Dan waren geene
bibliographische nasporingen hem te veel om zijne klanten, ook wanneer er niet aan
te verdienen viel, van de literatuur over eenig punt op de hoogte te brengen. ‘Welke
boeken heb ik daarvoor noodig’ was ook de zeer gewone vraag die beginnenden tot
hem richtten. Angstig veel was, in den eersten tijd vooral, de hoeveelheid werk, die
door hem vaak tot diep in de nacht verricht werd. Het ging
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soms zoo ver dat zijne trouwe huishoudster, de wed. Godschalk, oordeelde, dat het
nu eens uit moest zijn en hem aan ging manen rust te nemen. Zoo was zijne zaak
voor hem eene ernstige levenstaak, evenals voor den kunstenaar zijne kunst, voor
den geleerde zijne wetenschap. Geld verdienen werd dan ook nimmer bij hem de
alles beheerschende kwestie, al spreekt het vanzelf dat ook dàt zijn toeleg zijn moest,
en al heeft de winst voor den goeden koopman ook dit aantrekkelijke, dat zij het
resultaat zijner werkzaamheid hem op de sprekendste wijze onder de oogen brengt.
Ook bij het innerlijk beheer van zijne zaak kwam zijn blik op menschen hem
uitstekend te stade. De wed. Godschalk klaagde eens haar nood, dat het haar zoontje,
die bij een zadelmaker in dienst was, daar zoo slecht beviel. Hij wilde zoo gaarne
iets anders worden. Van Doesburgh praatte eens met den knaap en maakte hem
jongste bediende. Ontzettend was de werkkracht van dien jongen; hij leerde zichzelf
wat hij noodig had, ook moderne talen. Spoedig werd hij voor zijn patroon een nuttige
hulp, eerlang een onmisbare steun, ten slotte zelfs diens compagnon. Een ander man,
dien hij aan zich verbond, was Paulus de Graaf, die in 1865 als bediende bij hem
kwam, zoodat hij in 1905 zijn feest van veertigjarigen dienst kon vieren. Dit was een
getrouwe met wien de patroon steeds veel op had. Er ontstond tusschen die mannen
eene wederzijdsche genegenheid, die daarop berustte, dat chef en ondergeschikte
elkander verstonden, ook zonder dat zij dikwijls bijzonder lange gesprekken met
elkander voerden, zonder dat ze ooit de plaats vergaten die zij tegenover elkander
behoorden in te nemen. Een enkel veelbeteekenend woord was gewoonlijk voldoende;
verder kwam het op daden aan. Dat de verstandige en rechtvaardige patroon
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in het aangroeiend huishouden van zijne zaak steeds vrede en kalmte wist te bewaren,
behoeft wel geen betoog. Ook de geringste bedienden, - de kleine jongens in deze
periode van zijn leven, - hadden bij hem een zeker gevoel van veiligheid. Allen
wisten dat de patroon hen eerlijk beoordeelen en hunne belangen nooit vergeten zou.
Onder den schepter van dien sterke en rechtvaardige kon men rustig doorwerken.
Doch een jong man met zulk eene machtige levensaandrift kon zijne belangstelling
niet beperken tot dat wat de afzonderlijke Leidsche geleerden in hunne studeerkamer
of laboratoria tot stand brachten. Neen, de gansche stroom van het toenmalige
Leidsche geestesleven trok hem met onwederstaanbare macht tot zich. De Leidsche
Universiteit stond toen meer dan ooit aan de spits van de liberale beweging in staat
en kerk. De moderne theologie nauw opgekomen beheerschte in Leiden de kerkelijke
toestanden geheel. Men leefde in een diep bewustzijn van geestelijke kracht, ook in
frissche, levendige belangstelling voorde groote kerkelijke en politieke strijdvragen
van den dag. De jonge boekverkooper zou zijn aard geheel hebben moeten
verloochenen, indien hij zich buiten dat alles had willen houden. Met de mannen die
toen in Leiden in de beweging vooraan stonden, kwam hij voortdurend in aanraking.
Met de predikanten Maronier en Van Gorkum was hij nauw bevriend. Op de
gemeenschappelijke wandelingen met Van Gorkum en anderen, wat een drukke
gesprekken over alles wat op dat oogenblik hoofd en hart bezig hield! En al zeer
spoedig vertoonden zich bij hem talenten, die hem in de botsingen en wrijvingen
dier dagen als van zelf op den voorgrond brachten. Zijn helderheid van blik, zijn
onmiddellijk weten wat te doen, gaven hem als van zelf eene plaats onder
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de leiders en voorgangers, niet het minst ook zijn uitnemend talent op heldere en
pakkende wijze het woord te voeren, om, door den spijker op den kop te slaan, eene
vergadering, die maar niet wist wat zij wilde, op een bepaald duidelijk voor haar
liggend pad te voeren. Het kerkelijke leven was toen zelfs voor het liberale Nederland
nog steeds het voornaamste; het was dood natuurlijk dat de predikantszoon, die in
godsdienstzaken geen onverschillige was, diaken werd. En hij heeft die taak met de
getrouwste nauwgezetheid vervuld. Toen Leiden in 1866 op verschrikkelijke wijze
door de cholera geteisterd werd, bezocht hij als diaken de wijken der armen met
voorbeeldige getrouwheid. Hij was geen man om onder zulke omstandigheden veel
aan gevaren voor zich zelf te denken. ‘Vadertje’, - dien naam verkreeg de dertigjarige
in de achterbuurten, - was velen bedroefden en ongelukkigen een steun door zijne
innige goedheid, een steun ook door de helderheid van oordeel die raad wist te geven
zooals weinigen. En hij deed alles zoo zonder geruisch. Het helpen van ongelukkigen
was voor hem eene behoefte.
Bij voortduring echter bleef, wat hij ook deed, de zaak het middelpunt van zijn
leven en van zelf werd die zaak ook betrokken in de geestelijke beweging daarbuiten,
waaraan de patroon zulk een levendig aandeel nam. Redevoeringen en brochures
van mannen als Scholten, Kuenen, Rauwenhoff verschenen bij hem sedert 1860. Een
in de geschiedenis van de moderne richting zoo gedenkwaardig geschrift als Kuenen's
‘Het goed recht der modernen’ verscheen bij Van Doesburgh. Het ‘Ongevraagd
advies’ van Huet, volgens hetwelk de modernen niet meer in de kerk te huis
behoorden, had ook in de moderne kringen diepe ontroering gewekt. Kuenen's ant-
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woord hield de troepen onder het vaandel. - Ook van een der belangrijkste publicatiën
van de moderne richting, het ‘Theologisch Tijdschrift’, in 1869 opgericht onder
redactie van de groote voormannen Van Bell, Hoekstra, Kuenen, Loman, Rauwenhoff,
was en bleef hij de uitgever. Het ‘Kerkrecht’ van Prins verscheen bij hem in 1870.
Van anderen aard, maar toch ook een uitvloeisel van den toen in Leiden vooral
heerschenden geest was ‘Los en Vast’ dat onder redactie van Van Gorkom en De
Veer sedert 1866 eveneens bij hem uitkwam. De eerste druk van De Veer's
‘Trouringh’ verscheen bij hem in 1868.
Inmiddels was door Van Doesburgh in 1868 een huis op de Breestraat aangekocht,
waarnaar zijne zaak werd overgebracht en heden nog gevestigd is. Hij betrok het
met zijne jonge vrouw Maria Deutz, waarmede hij 7 Maart 1869 huwde. Uit dat
huwelijk werden twee dochters geboren, waarvan de oudste echter slechts anderhalf
jaar mocht blijven leven. Eenige jaren later huurde hij als zomerverblijf ‘Klein
Endegeest’ onder Oegstgeest. Immers de liefde voor het buitenleven was hem uit de
jaren zijner jeugd steeds bijgebleven.
De zaak nam steeds in omvang en beteekenis toe, des te sneller naarmate de
financieele positie van den patroon vaster werd. Hij was bijv. in staat voor eene niet
onbelangrijke som den handel in nieuwe boeken van de firma Brill over te nemen.
Dit is ook zeker dat zijne financieele welvaart in ruimen kring gevoeld werd. Ik heb
vijf-en-twintig jaar met hem om moeten gaan, voor ik bemerkte dat ook weldoen
voor hem eene ernstige levenstaak was, die hij geregeld en nauwgezet vervulde. Hij
deed goed zonder ophef, zonder eenige sentimentaliteit, maar met innige goedheid
des harten en kalm overleg-
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gend verstand, bij hem met elkaar in de meest zuivere harmonie.
Zonder dat hij er iets opzettelijk voor deed, klom hij in aanzien en invloed en
verzamelde hij steeds grooteren vriendenkring om zich heen. De eerste mannen uit
zijn vak schatten hem hoog, Martinus Nijhoff, Beyers en zoovele anderen. De
bekwame bibliograaf P.A. Tiele, toen conservator aan de Leidsche
Universiteitsbibliotheek, later bibliothecaris der Utrechtsche, was een huisvriend,
een zwak man, aan wiens ziekbed de trouwe Van Doesburgh meermalen moest
waken. Hoevelen echter uit Leiden en daar buiten zochten onophoudelijk zijn
gezelschap. Men kan er op aan, dat menig ernstig belang in dien boekwinkel
besproken werd. Zelfs zeer hooggeplaatste mannen hechtten aan Van Doesburgh's
oordeel veel.
De patroon, zijn ondergeschikten, niet het minst de bekwame, ijverige Godschalk,
hadden handen vol werk. Zijne zaak bereikte nooit een punt, waarop zij staan bleef.
Als de balans was opgemaakt zei Van Doesburgh met een enkel woord tegen De
Graaf: ‘weer beter dan verleden jaar’, en deze wist dan perfect dat ‘mijnheer dat niet
zei, omdat het geld hem zoo heel veel schelen kon’. Ongeveer 1880 werd het huis
op de Breestraat door de familie ontruimd, die een grooter huis op het Noordeindeplein
betrok. De Graaf moest toen in de ontruimde appartementen op de Breestraat gaan
wonen, al vond hij die voor een man zooals hij, veel te mooi. Op het laatst van 1885
werd Godschalk als compagnon in de zaak opgenomen.
Inmiddels echter waren, vooral sedert 1870, de toestanden in staat en kerk sterk
aan het veranderen. Sedert de invoering van het stemrecht van manslidmaten in 1865
werd de moderne richting ook in Leiden steeds
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meer teruggedrongen. Ook verzwakte van lieverlede in veler ziel de moderne
geloofsovertuiging, die hen vroeger met geestdrift vervuld had. Het kerkelijk leven
begon zijne oude bekoring te verliezen en dit lag slechts ten deele daaraan, dat de
gelegenheid om eene moderne prediking te hooren in de Nederlandsch Hervormde
kerk en in het bijzonder te Leiden steeds schaarscher werd. Belangstelling in de
politiek verving die in de kerkelijke aangelegenheden. Sedert vele jaren reeds was
Van Doesburgh geen diaken meer.
De jaren 1870-80 waren nog een bloeitijd van het liberale overwicht. Het
kiesdistrict Leiden echter, dat eertijds een Groen van Prinsterer afvaardigde, was
nimmer een bolwerk van het liberalisme geweest, ja in de stad zelf bloeide dit vooral
in de hoogere kringen. Na 1880 had het door het geheele land een strijd om het
bestaan te voeren. Wij zien Van Doesburgh in den loop dier jaren steeds meer in den
politieken strijd op den voorgrond treden. Hij werd bestuurslid van de liberale
kiesvereeniging en was langen tijd haar voorzitter. Ook hier toonde hij zich een
geboren leider. De liberale partij in Leiden werd voortreffelijk georganiseerd en
dankte daaraan menige overwinning. In niet geringe mate, ofschoon ook anderen
zich daarbij zeer verdienstelijk maakten, was die organisatie het werk van Van
Doesburgh. De tegenpartij heeft echter, - dat durf ik ook wel zeggen, - wel nimmer
een loyaleren tegenstander gehad dan hem. Meermalen werd hij aangezocht om lid
van den Gemeenteraad te worden. Hij weigerde standvastig. De richtige waarneming
van die betrekking was naar zijn oordeel niet met de belangen van de zaak overeen
te brengen.
Behalve moderne theologische geschriften; - in 1879 bijv. werd de ‘Bibliotheek
voor moderne theologie’ ge-
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opend, - werden bij voortduring en wel in steeds grootere mate geschriften van gansch
anderen aard uitgegeven. De Veers' Trouringh beleefde vijf drukken. Verder gaf hij
uit de verschillende romans van Wolters, de werken van Van Nievelt en van Lapidoth,
de romans van mejuffrouw Soer, litterair-historische geschriften als van Bijvanck;
ook wel schoolboeken, zoo reeds vroeger de Scheikunde van De Loos, later de
Latijnsche spraakkunst van Mendes da Costa en Hartman, Zehe's leerboek der oude
geschiedenis e.a. Karakteristiek voor hem is dat ook in zijne latere periode de auteurs
van verreweg het meeste wat hij uitgaf, goede kennissen of vrienden van hem waren,
jongeren die hij gaarne aanmoedigde, mannen wier streven of persoonlijkheid hij
hoogschatte. Hij gevoelde niet veel voor werk waar niet op eenigerlei wijze iets van
zijn persoonlijke sympathie bijkwam. Hij gaf grootere of kleinere werken uit van
Heymans, van Steinmetz, van Hesseling, van J.H. Holwerda, van Treub, De Haan,
Straub, Nolen, van Calcar. De man van den wetenschappelijken boekhandel had ook
een belangrijk deel in de wetenschappelijke uitgaven; men zou hem haast den uitgever
van het jongere geslacht der medici kunnen noemen. Zijn uitgeven was als een
uitvloelsel van zijn boekzaak. Ook in dit opzicht was er eenheid in zijn levenswerk.
De betrekking tot de Nederlandsche Hervormde kerk werd steeds zwakker en
zwakker, en eindelijk kwam voor hem de vraag, of het niet beter was, die ook openlijk
geheel te verbreken. Onder zijne moderne vrienden waren er die dat zeer betreurden;
de waarschuwing echter, dat hij daardoor zijne zaak benadeelen zou, werd met
verontwaardiging afgewezen. Het lidmaatschap werd opgezegd. Toch kent men hem
niet als men hem voor een vulgair vrijdenker houdt. Hij was diep van het besef
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doordrongen, dat in het heelal een hoogere macht heerscht dan de strevende en
tobbende menschheid en ondenkbaar scheen het hem dat de beteekenis van het
menschelijk bestaan tot deze aarde beperkt zou zijn. Hij haalde de schouders op voor
een kritiek, die meende, dat met even te lachen om enkele leerstellingen of vormen
van eeredienst een gansche godsdienst, ja de godsdienst in het algemeen geoordeeld
was; ‘begrijpt men dan niet dat er iets hoogers achter zit?’ Maar toch was hij als
vanzelf geheel buiten een kring van gedachten, gevoelens en bemoeiingen geraakt,
waarin hij in zijne jonge jaren zich zoo wel op zijne plaats gevoeld had. En niet veel
anders ging het hem na eenige jaren met datgene, waaraan hij in eene latere periode
van leven zijne toewijding geschonken had. Hij trok zich van lieverlede geheel terug
uit het actieve politieke leven. Het liberalisme had naar zijne opvatting tegenover de
democratie zijn karakter niet weten te bewaren. Ook strookte een liberalisme, dat al
te zeer in clericalisme opging, al zeer weinig met zijn aard en denkwijze.
Eenzaam staat de mensch zoo dikwijls in zijne latere levensjaren. Hem ontvallen
zijn oude idealen en zijne oude vrienden. Ook Van Doesburgh had in zijn engeren
vriendenkring smartelijke verliezen geleden. P.A. Tiele was op betrekkelijk nog
jeugdigen leeftijd gestorven, eenige jaren later volgde Martinus Nijhoff. Ook miste
hij zoovele gezichten nu wel niet van intiemen, maar dan toch van lieden die hij
hoogachtte en gaarne zag. Ook bleven de teleurstellingen, het verdriet en de zorgen
des levens hem niet gespaard. Er was heelwat wat hem terneder buigen moest en de
vreugde van het leven moest vergallen. Maar toch die machtige, onoverwinnelijke
levensveerkracht deed telkens en telkens zich weder
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krachtig gelden. Hij bleef een ongerepten geest en frissche belangstelling behouden,
een vermogen om zich te verjongen door mede te leven met de jongere geslachten,
die hij na elkander zag opkomen en met wie hij door zijne persoonlijke eigenschappen
telkens als van zelf wederom in verbinding kwam. Bovenal echter deed zijn dierbare
‘zaak’ hem jong en krachtig blijven, ofschoon de zeventigjarige leeftijd steeds dichter
en dichter in het gezicht kwam. Eerlang had de zaak reeds 40 jaren bestaan. Dit werd
feestelijk herdacht in Augustus 1900. Een commissie uit den boekhandel kwam hem
persoonlijk gelukwenschen en bood hem een landschap van De Bock aan, vergezeld
van een album met de namen der deelhebbers. Hij had dien gedenkdag gaarne
onopgemerkt laten voorbijgaan; toch was een hulde van zijn vakgenooten hem zeer
aangenaam. De regeering benoemde hem tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Stil en rustig leefde en werkte hij voort, een man die voor zich zelf zoo bitter
weinig behoeften had. Vrienden, dat bleef voor hem steeds iets geheel onmisbaars.
De bijeenkomsten van de senioren van den boekhandel op den langsten dag van het
jaar sloeg hij niet licht over. Een wandeling, een partijtje biljart waren en bleven zijn
voornaamste uitspanningen. Later werden de gezellige wekelijksche bijeenkomsten
van de kegelclub ‘Boven de vijftig’ geregeld door hem bijgewoond. Maar werken
en werken bleef voor dezen krachtigen man steeds de hoofdzaak.
In het jaar 1905 was, al vermoedden wij het niet, het begin van het einde daar. Op
het laatst van dat jaar werd zijn trouwe compagnon Godschalk door eene wreede
ziekte weggerukt. Dit was ook voor hem een verschrikkelijke slag. Voort te moeten
gaan zonder een getrouwen medewerker, dien hij meer dan veertig jaar
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nevens zich gezien had, - het was hem bijna te veel. Bovendien, hij zelf was juist
zeventig jaar geworden, gezond en krachtig zooals menig man van vijftig niet is,
maar toch, hij begreep het ten volle, zijn tijd moest komen en dan moest de toekomst
van de zaak op stevigen grondslag gevestigd zijn. Hij zocht een jongen, krachtigen
compagnon en vond dien in den heer H.E. Stenfert Kroeze. Spoedig waren de zaken
geregeld en reeds den 1sten Maart 1906 kon de nieuwe compagnon zijn taak
aanvaarden.
Kon het treffender? Nauwelijks was alles op vasten voet gebracht of de krachtige
man begon te klagen en bleek te lijden aan niersteen. Eene operatie zou hem afdoende
genezing kunnen brengen, zonder dat zou hij een kwijnend leven moeten lijden. De
kansen voor welslagen dier kunstbewerking stonden uitstekend. Hij was nog zoo
gezond en krachtig, al gaven natuurlijk zijn zeventig jaren wel eenige reden van
bezorgdheid. Hij besloot er toe over te gaan en nam afscheid van zijn vrienden; niet
zonder zekeren weemoed wierp hij nog een blik door zijn winkel, de plaats der
voornaamste werkzaamheid zijns levens, en ging toen naar het St. Elisabeth-gasthuis,
waarvoor hij veel gevoelde, sinds zijn geliefde eenige dochter daar bij eene ernstige
ongesteldheid maanden achtereen een uitstekende en liefderijke verpleging gevonden
had. De operatie slaagde volkomen. Wij hadden de beste verwachtingen. En toch
het mocht niet zoo zijn. Het gestel bleek de veerkracht te missen om na den schok,
dien het ondergaan had, de levensfuncties weer krachtig te hernemen. Hij ontsliep
den 4den Juni 1906. Nog in half bewusten toestand hield zijn geest zich met zijn
geliefkoosde zaak bezig.
Weemoedig staren zijn familie en vrienden hem na.
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Hoe gaarne hadden wij hem een langeren levensavond gegund. Wij hadden zoo
gehoopt, dat hij nog eenige jaren zich voor zijn zaak zou hebben kunnen blijven
interesseeren, terwijl toch het eigenlijke werk steeds meer op jongere schouders zou
kunnen gelegd worden. En toch ook weer, welk een geluk! Hoe goed heeft die kalme,
vastberaden man, die onmiddellijk wist te handelen waar het noodig was, voor het
werk van zijn leven weten te zorgen. Wat kort te voren op losse schroeven stond,
was op stevige grondslagen gevestigd. Geen twijfel ook of de man van zooveel
menschenkennis heeft in zijn jeugdigen opvolger een uitstekende keuze gedaan.
Doch er is meer dat van hem onder ons zal voortbestaan dan zijn zaak. De mensch
werkt onder het nageslacht niet alleen voort door grootsche daden, baanbrekende
geschriften of onsterfelijke kunstwerken. Neen, het kapitaal onzer zedelijke en
geestelijke beschaving wordt niet het minst ook gevormd door tal van minder bekende
arbeiders, wier namen binnen een betrekkelijk klein aantal jaren vergeten zijn zullen.
Een man als Van Doesburgh was vooral ook in den kring waarin hij leefde een zoo
bijzonder nuttig element. Geleerdheid beteekent veel, maar geleerdheid beteekent
niet alles. Een uitnemend man van zaken, die tevens zulk een krachtige, edele
persoonlijkheid was, heeft op meerdere opeenvolgende geslachten van studiemannen
meer invloed uitgeoefend, alleen reeds door zijn persoon, dan verreweg de meeste
hunner ooit vermoedden. Ook de eenzijdigheid van geleerden kan een vloek worden.
Een zegen is het als in hun eigen omgeving, ook andere takken van menschelijk
werken zich een betamelijken eerbied weten af te dwingen.
Doch zij die hem nader stonden, denken als zij zich
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zijn beeld voor den geest roepen, vooral aan andere dingen. Dat heldere verstand,
dat onbevangen oordeel, wij denken er nog zoo gaarne aan met bewonderend genot,
ook nu hij voor altijd van ons is heengegaan. Zijne opgewektheid verkwikt ons ook
nu nog. Zijn goedheid, zijn eerlijke trouwe vriendschap, hoe zou die ooit uit onze
herinnering kunnen verdwijnen! De droefheid over zijn gemis wordt getemperd door
de gedachte wat hij voor ons is geweest. Ik althans ben gelukkig hem gekend te
hebben, gelukkig ook dat ik mij niet behoef te verwijten hem ooit te hebben miskend.
A.E.J. HOLWERDA.
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Levensbericht van Eugen Gugel.
Eugen Gugel was het jongste der acht kinderen, ontsproten aan de echtverbintenis
van Eugen Albert Gugel en Katharina Luise Hesz. Hij werd op 26 Maart 1832 geboren
te Bergzabern waar zijn vader het ambt vervulde van Koninklijk Beiersch
‘Landkommissär’ (volgens de huidige titulatuur ‘Bezirks-Amtmann’).
Zijn vader in hoogeren rang overgeplaatst zijnde naar Zweibrücken, ontving Gugel
aan het gymnasium dier stad de klassieke opleiding, van wier wenschelijkheid voor
de algemeene ontwikkeling hij in later jaren zoo doordrongen was. Van 1850-56
bezocht Gugel de Polytechnische School te Munchen. Na afloop dezer studie werd
hij, aan de Academie van Beeldende Kunsten, leerling van Professor Ludwig Lang.
Reeds in dien studietijd onderscheidde Gugel zich door bouwkundige talenten,
die met groote toewijding en plichtbesef - eigenschappen, welke de grondslagen van
zijn karakter uitmaakten - tot ontwikkeling werden gebracht. Een voorspoedige
loopbaan was voor Gugel weggelegd toen hij de school met het volle leven
verwisselde.
Aanvankelijk was hij te Munchen werkzaam op het
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sectie-bureau der Staatsspoorwegen en bij den bouw van stations op de lijn
Innsbruck-Rosenheim van de Brennerbahn. Daarna bij de uitvoering van
gerechtsgebouwen in Neder-Beieren en bij het ontwerpen van een groot zomerpaleis
aan het Starnbergermeer voor Koning Maximiliaan. De dood van den koning, die
plotseling en voor goed een einde maakte aan de voornemens tot den paleisbouw,
bereidde Gugel, wien hierbij de leiding zou zijn opgedragen, eene groote teleurstelling.
Deze zou echter kort daarna ruimschoots worden opgewogen door de uiterst eervolle
benoeming van den 32-jarige tot Hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft.
Deze inrichting was bij de regeling van het Middelbaar Onderwijs juist geheel
gereorganiseerd en zij zag haar arbeidsveld aanmerkelijk uitgebreid.
Thorbecke's aandacht was op Gugel gevestigd door diens voormaligen leermeester
Ludwig Lang.
Gugel aanvaardde den roep naar Holland en sedert vond hij daar zijn levenstaak.
Gedurende een tijdperk van bijna veertig jaren, tot het bereiken van den leeftijdsgrens,
die, als voor vele functionarissen, en daarbij de beste, ook voor Gugel nog te vroeg
een einde maakte aan zijn ambtelijke loopbaan.
Gugel werd gedragen door eene idealistische opvatting van zijn taak. Sinecures
bestonden niet voor hem. Wat hij deed, geschiedde met ernst en uit overtuiging. Maar
de toewijding die hij zelf gaf, wenschte hij ook bij anderen aan te treffen. Luiheid
of onverschilligheid waren hem een gruwel. Zijne kunst en zijne studie hing hij aan
met eene schier naijverige liefde en hij verlangde door deze ook anderen bezield en
gedreven te zien, overtuigd als hij was, dat zonder de vervulling van die voorwaarde
geen welslagen kon zijn weggelegd.
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Zijne werkkracht evenaarde zijn plichtsbesef. Met eene nimmer falende toewijding,
met onverflauwden ijver, met medesleepende lust en frischheid volbracht hij, hoewel
vaak gebukt onder moeilijke omstandigheden, acht-en-dertig jaren zijne taak als
hoogleeraar. Gering waren daarbij de hulpmiddelen die hem tar beschikking stonden
en de belangstelling die van hooger hand werd gesteld in de architektuur was niet
steeds, of liever, was zelden geëvenredigd aan hare beteekenis. Nooit echter faalde
zijne toewijding; niets doofde zijn ijver. Zijn kollege was van uitermate degelijken
inhoud, zorgvuldig voorbereid, tot het oogenblik bijgehouden, met de laatste
ontdekkingen en de nieuwste naspeuringen in verband gebracht. Gugel's geest was
scherp en onbevangen, drong door tot den kern der dingen. Met vastheid en kracht
stond hij op zijne overtuiging, maar zeer wel kon hij billijken wanneer, mits ernstig
en beredeneerd, ook zijne leerlingen een eigen weg zochten. Hij was, ook op artistiek
gebied, een vijand van het dogma en van doctrinaire theorie. De liberale
levensopvatting Gugel eigen, deed meer wellicht dan iets, hem in ons land zich thuis
gevoelen.
Zijn oordeel wist Gugel pittig en gevat te uiten, vaak treffend door
oorspronkelijkheid van gedachtengang en uitdrukking. Gloedvol was zijne voordracht
en een Zuid-Duitsche tongval deed die zacht en vloeiend klinken. Als de warmte van
zijne meening hem medesleepte, dan verraadden de levendigheid van zijn woord, de
beweeglijkheid zijner gebaren een geestdriftig, licht ontvlambaar zuidelijk
temperament.
Fijne gelaatstrekken, een innemende oogopslag, een gedistingueerd voorkomen
kondigden den man van hooge beschaving en bekorende, aristokratische
omgangsvormen aan, den minnaar van kunst en schoonheid in al hare
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uitingen. Zijne voorname natuur versmaadde goedkoope populariteit, deed hem
afkeerig zijn van frase en poze, van uiterlijkheid in het algemeen. Een zekere schroom,
in het leven geroepen door fijngevoeligheid en bescheidenheid, door den wensch om
zelfs den schijn te vermijden zich zelf te zoeken, deed Gugel dikwijls zich op den
achtergrond van het openbare leven houden, maar lokte ook wel eens de schijnbare
bruuskheid van zijn wezen uit, die, hem zelf dan onbewust, enkelen trof.
De architekt was in Gugel opgegaan in den Professor. Het onderwijs nam zijn tijd
echter niet zóó in beslag of zijn naam is verbonden aan belangrijke bouwwerken,
waarvan de voornaamste zijn: het voormalig Physisch Laboratorium der
Polytechnische School te Delft (1874), het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
te 's-Gravenhage (1875-1876) (dit volgens een gewijzigd bekroond prijsvraagontwerp),
de Studenten-Sociëteit te Leiden tezelfder tijd en het Universiteitsgebouw te Utrecht
(1886). In 1875 ontwierp en bouwde hij de torenspits der Nieuwe Kerk te Delft in
samenwerking met P.J.H. Cuypers.
In deze bouwwerken toonde Gugel een onbevangen blik en fijn gevoel. Hij,
vreemdeling, op rijperen leeftijd geroepen in ons land te doceeren, wel verre van
onder den invloed van gewoonte of gemak zich op een hem bekenden en vertrouwden
weg te blijven voortbewegen, erkende aldra in onze bouwkunst de meest nationale
richting en maakte zich deze eigen. De herleving der Renaissance, op bouwkundig
gebied de zuiverste weerspiegeling van onzen landaard, was voor een niet gering
gedeelte Gugel's groote verdienste.
Bewerkte Gugel met zijn ambtgenoot Prof. Henket een deel der ‘Waterbouwkunde’,
belangrijker zijn de vier deelen der ‘Architektonische Vormleer’, eene door toe-
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lichtenden tekst begeleide verzameling voorbeelden en motieven van alle typen en
tijden. De ‘Geschiedenis van de Bouwstijlen in de hoofdtijdperken der architektuur’
vestigde echter zijn naam als auteur. Dit werk is de vrucht van even nauwgezette als
omvattende wetenschap en onze letterkunde kan door het bezit van dit boek bogen
op een der meest doorwrochte geschriften over de ontwikkeling en karakteristiek der
bouwkunst. Aanvankelijk samengesteld ten bate van Gugel's onderwijs, daarna in
uitgebreider vorm uitgegeven, zag dit standaardwerk door drie drukken zijn succes
bevestigd.
Aan waardeering heeft het Gugel niet ontbroken. De Ridderorde van den
Nederlandschen Leeuw en het officierskruis der Oranje-Nassau-Orde hem verleend,
zijn bewijzen der officieele erkenning van regeeringswege. Het eerelidmaatschap
der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en van het genootschap
‘Architectura et Amicitia’ getuigden hoe Gugel in vakkringen gezien was.
In tal van besturen vervulde Gugel functies. Herhaaldelijk trad hij op als
beoordeelaar van prijsvragen, terwijl hij ook gedurende jaren lid was van de
Rijkscommissie van Adviseurs voor de monumenten van Geschiedenis en Kunst.
Zijne leerlingen hebben herhaaldelijk, wanneer de gelegenheid zich bood, deze
aangegrepen om hem van hunne erkentelijkheid en hulde te verzekeren.
Het feest zijner 25-jarige ambtsvervulling was eene dier gelegenheden, zijn afscheid
op 70-jarigen leeftijd eene andere, de laatste, waarbij als de subtielste uiting hunner
hulde, zijne leerlingen hem een gouden eerepenning aanboden, wier voorvlak met
de door Gugel hoogstgestelde monumenten prijkte.
Slechts drie jaren van ‘otium cum dignitate’ waren
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voor Gugel weggelegd en ook deze mocht hij niet onverdeeld genieten. Het stemde
weemoedig in het besef van machteloosheid het sloopingswerk te moeten
aanschouwen eener langzaam maar zonder aflaten voortwoekerende kwaal, die,
levenskracht en levenslust ondermijnend, haar noodlottig werk volbracht tot, 21 Mei
1905, de ontknooping daar was, die, alleen, uit duldeloos lijden verlossing kon
brengen.
Wanneer, ten laatsten male zijne herinnering raadplegend, Gugel terug zag in het
verleden en het beeld van zijn loopbaan nog eens zich voor zijn geestesoog ontrolde,
dan mocht een gevoel van weldadige bevrediging hem vervullen, het bewustzijn niet
te vergeefs geleefd te hebben, hem sterken.
J.H.W. LELIMAN.
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Levensbericht van Hendrik Cornelius Rogge.
Van alle opdrachten, die aan historici gedaan worden, is er zeker geen, die met
zooveel schroom zal worden aanvaard, als die tot het schrijven van de geschiedenis
van één enkelen mensch.
Den blik te laten gaan over volkeren gedurende geheele perioden van hun bestaan,
is een taak, die velen hunner toelacht, gelijk het reizen door een nieuw werelddeel
zelfs nog een ontspanning kan zijn voor hem, wiens levenskrachten nauwlijks meer
reiken tot het maken van een voetreis door de dierbare streken, waar zijn jeugd zich
heeft afgespeeld.
En met reden. Terwijl het eene met zijn nieuwe indrukken opwekt tot nieuw leven,
verfrischt, drukt het andere door de weemoedige herinneringen aan onherroepelijk
vervlogen tijden.
Gelijk een dergelijke bedevaartsgang den pelgrim vermoeit, zoo ook hem, die zich
wijdt aan de levensbeschrijving van een afgestorven vriend. Beiden doen het alleen
omdat men het nu eenmaal niet laten mag, maar ook weer niet laten kan.
Herinneringen maken in het eind alleen het leven het leven waard.
Wie voor het eerst van zijn leven professor H.C. Rogge

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

237
ontmoet heeft in de collegekamers van de Amsterdamsche Universiteit, ontving
onmiddellijk de gewaarwording van tegenover een bijzonder eerlijk en openhartig
mensch te zitten. Van gestalte klein, bijna onaanzienlijk, trok niets in de
persoonlijkheid van den hoogleeraar bijzonder de aandacht, tenzij de goedhartige
blik van zijn oogen. Hij stond achter zijn zetel te praten, men zou bijna zeggen, te
keuvelen, zonderdat hij zich ooit behoefde te verbeteren, zonder eenige bedoeling
om indruk te maken door iets anders dan door den inhoud van zijn lessen. Slechts
van enkele aanteekeningen voorzien, spon hij in zeer eenvoudig gekozen woorden
het verhaal, dat hij geven wilde. Gebarenspel was hem nagenoeg vreemd.
Vastgegroeid als het ware aan zijn katheder ontwaarde men meestal geen andere
uiterlijke aandoening dan nu en dan een kinderlijke verrukking over iets, wat de
hoogleeraar menschelijk mooi vond in een der besproken personen, of wel een
vergoelijkenden spijt, wanneer men iets anders had te boekstaven. Enthousiasme
over uiterlijke grootheid kwam zelden voor den dag. Waar zulks ter plaats was,
kwamen er wel een paar algemeene qualificaties, maar die toch nooit het gevoelen
wekten bij den hoorder, dat de spreker werkelijk in verrukking was; het was of hij
zich dan ietwat geweld aandeed. Het bijzonder geluid in zijn stem echter wanneer
hij een daad van zelfverloochening of zelfbeheersching van den enkelen mensch kon
meedeelen, miste zelden zijn werking.
Die eerste ontmoeting vestigde reeds als overheerschenden indruk dezen, dat men
te doen had met een zeldzaam bescheiden, eenvoudig geleerde, die te midden van
het drijven en jagen van anderen rustig zijn weg ging, die op geenerlei wijze trachtte
in het oog te vallen, ook niet door zich af te zonderen of af te scheiden van een
massale
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beweging. Een man, die het goede deed, dat hij zelf als zoodanig onderkende, zoo
goed als het goede, waar anderen zich warm voor maakten.
Deze opvattingen van de eerste kennismaking met mijn leermeester Rogge hebben
zich in latere jaren bij mij slechts versterkt.
Bij voorbaat toegevende, dat heel wat een onpartijdig zien heeft kunnen
belemmeren, voegt mij desniettemin de eerlijke bekentenis thans vooraf te laten gaan,
dat de studie van zijn leven en van zijn werken, voor zoover in het bereik van mijn
kunnen, voor mij geen wijziging in zijn beeld heeft gebracht.
Hendrik Cornelius Rogge werd den 13 Februari 1830 te Amsterdam geboren, waar
zijn vader apotheker was. Hij behoorde tot een geslacht van ernstige, noeste werkers,
waarvan de beoefening der wetenschap, ik zou bijna willen zeggen familietraditie
was. Men denke slechts aan den bekenden Cornelius Rogge, zijn grootvader, den
geschiedschrijver van de stichting der Bataafsche Republiek.
Waar Rogge later ook mocht wonen, hij bleef zich ook vóór alles Amsterdammer
voelen. Merkwaardig zijn de eigenschappen van dezen Amsterdamschen burgerstand
waaruit hij voortkwam. Hun beteekenis zich even sterk bewust als hun plichten,
hunne maatschappelijke positie alleen stellend na hun eigen regentenstand, waren
zij, degelijk vóór alles, niet geheel vrij van een zekere deftigheid. Wie de
nakomelingen van dezen kring heeft leeren kennen, zal Professor Rogge zeker niet
als een afwijking beschouwd hebben, integendeel!
Na een drietal jaren op een kostschool in den Achterhoek te hebben gelegen, kwam
hij op het Amsterdamsche gymnasium, onder den rector van Capelle, maar

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

239
kreeg hij bovendien den steun van privaatlessen van den bekenden Dr. Epkema. Naar
zijn uitlatingen in latere jaren te oordeelen, heeft het bijzonder onderwijs van Epkema
zeker meer indruk op hem gemaakt dan het gymnasiale en hem dus zeker meer
gegeven. In 1850 deed hij toelatingsexamen aan de Universiteit te Leiden en werd
hij student te Amsterdam aan het Athenaeum Illustre, waar hij ging studeeren in de
theologie. Deze keuze zal niemand verwonderen, die kennis draagt van hetgeen uit
zijn jongelingsjaren is bewaard gebleven.
Den invloed van zijn vader nog daargelaten, blijkt reeds uit de keuze van zijn
vrienden, in welke richting de geestelijke neigingen van den jongen student zich
bewogen. Zijn meest intieme vriend was Gosewinus de Voogt, die in 1852, als student
in letteren en rechten, reeds op 20-jarigen leeftijd is gestorven. Deze was de zoon
van den Amsterdamschen predikant, die door het uitgeven van ‘Bladen uit het
Dagboek van Gosewinus’, de nagedachtenis van zijn zoon heeft gehuldigd. Dat deze
uitgave een tweeden druk beleefd heeft (de eerste verscheen in 1855, de tweede in
1858) dient hier even gereleveerd. De briefwisseling van Rogge uit dezen tijd bewijst,
dat de lezing van dit dagboek een der beste bronnen is voor het leeren kennen van
den geestelijken toestand niet alleen van den jonggestorven de Voogt, maar ook van
zijn vriend Rogge.
In de brieven hoort men telkens dezelfde klanken, zoowel in die met de Voogt,
als in die met zijn andere vrienden gewisseld. Trouwens het geheele studentenleven
van Rogge en zijn kring is hoogst belangrijk voor de kennis van dien tijd. Er was
een levensernst, dien men bij iemand van die jaren onmogelijk zal achten, er was
een godsbewustzijn dat hen geen oogenblik verliet. Er was bovendien een
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krachtige behoefte om te getuigen.1 Deze ernst leidde echter niet tot afzondering, zij
dreef juist Rogge en de zijnen op den voorgrond.
Hij was een der stichters van het nog bestaande dispuut ‘Unica’, we ontmoeten
hem als medeoprichter van het ‘Universiteitsblad’, wel is waar een ephemere
verschijning, doch dat zich niet meer of minder ten doel stelde dan het verhoogen
van het ernstig besef in de studentenwereld. Het is wel de moeite waard, kennis te
nemen van het merkwaardig hooge willen van deze studenten door dit studentenblad
eens door te bladeren. Zij wilden zoeken naar waarheid en haar uitspreken; de
hoogleeraren niet dwaas aanbidden, maar eerlijk en vrijmoedig hun oordeel geven,
en niet schromen hun ware hoogachting te erkennen voor hen, die, zich nauw
aansluitend aan hun leerlingen, niet slechts deze wilden vormen voor de wetenschap,
maar ook voor het leven!
Woorden, zal men zeggen, maar iets meer dan woorden voor hem, die den student
van 1850 veertig jaar later als hoogleeraar ontmoette en dankbaar moet erkennen,
dat vrijmoedige openhartigheid door den hoogleeraar Rogge nooit verkeerd begrepen
werd, nooit aanleiding heeft gegeven tot misverstand. De grijsaard was de eischen
niet vergeten, die hij in zijn eigen jonge jaren aan zijn leermeesters gesteld had, n.l.
dat zij zich geheel overgaven aan de vorming van den geest van hun leerlingen.
Er werd door Rogge en de zijnen hard gewerkt en Rogge zelf schijnt niet de minst
ijverige te zijn geweest, hetgeen men tenminste mag opmaken uit de ernstige
waarschuwing en vermaning van zijn vriend

1

Ik wees hierop in het In Memoriam, dat ik geschreven heb in den 76sten Jaargang van den
Amsterdamschen Studentenalmanak.
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Gosewinus. Deze houdt Rogge de woorden van den prediker Nieuwenhuis voor
oogen, geen uren aan den slaap te ontwoekeren. ‘Aan God zijn wij rekenschap
verschuldigd van de wijze, waarop wij ons leven gebruiken. Het is spotten met Hem,
zonder medewerking van uwe zijde, te durven bidden: Heere! neem mij niet weg in
de helft mijner dagen. Zouden wij beiden dat lesje niet ter harte mogen nemen?’ De
woorden zijn om vorm én om inhoud teekenend voor Rogge zoowel als voor de
Voogt. Rogge's In Memoriam van zijn vriend in de Amsterdamsche Studentenalmanak
zegt bovendien duidelijker nog dan iets, wat deze vriend voor hem geweest is. Moest
hij het in zijn verder leven doen met de herinnering aan dezen, met zijn andere
vrienden was hij gelukkiger. De heer Steen heeft aan Rogge's graf hun
gemeenschappelijk leven kunnen herdenken, een andere, de bekende latere
hoogleeraar Acquoy, is slechts enkele jaren voor hem heengegaan. Vooral in deze
vriendschap moet Rogge veel vergoeding hebben gevonden voor hetgeen hij in de
Voogt heeft verloren.
De band, die Rogge en Acquoy van hun studententijd tot Acquoy's dood verbonden
heeft, is hun tijdgenooten voldoende bekend. Wie na hun beider dood het voorrecht
gehad heeft de geheele briefwisseling van deze twee intimi door te lezen, begrijpt
eerst recht de beteekenis van deze verstandhouding, te merkwaardiger, omdat het
juist daarin blijkt, hoeveel Rogge en Acquoy van aanleg verschild hebben. Acquoy
is in alle phasen sterker in zijn uitdrukkingen dan Rogge, Rogge meestal meer in
evenwicht. Ook is in Rogge veel meer schakeering. Uit Acquoy's brieven spreekt
altijd één stemming; Rogge schijnt niet te schrijven, dan voor hij zich zelf overwonnen
heeft en schrijft 't zij over zijn vreugde, 't zij
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over zijn ellende haast altijd in de herkregen rust. Toch is er in beider ontwikkeling
een onmiskenbare gelijkvormigheid. Zoo beheerscht godsdienstig gevoel hun uitingen
in hun jeugd in veel sterkere mate dan in latere tijden. Ten opzichte van sommige
eigenschappen voelde Acquoy zich nu en dan den mentor, die niet zonder eenige
deftige gewichtigheid, maar met bewust goede bedoelingen den vriend wil vormen
naar zijn geest.
Rogge erkent gaarne Acquoy's superioriteit in zake wetenschap en vooral
accuratesse. Moge dit, wat deze eigenschappen betreft geen vraag zijn, die aan de
orde is - (het valt moeilijk menschen met elkaar te vergelijken ten opzichte van
bepaalde eigenschappen) - door zijn veelzijdigheid is Rogge in de correspondentie
zeker boeiender dan zijn vriend.
Een luchtige humor, bij Rogge schering en inslag, komt bij Acquoy niet voor,
door welke omstandigheden ook, zeker niet het minst hierdoor, dat Acquoy steeds
door den dood groote verliezen geleden heeft. Maar zelfs in dagen van den grootsten
tegenspoed blijft Rogge opgewekt, slechts bij uitzondering is hij in tijden van ellende
terneergeslagen. Zijn echt Christelijke zin blijkt in die omstandigheden meer uit zijn
zwijgen dan uit zijn woorden. Wat Acquoy voor Rogge was, bewijst het levensbericht
door hem voor de Koninklijke Academie geschreven, wat Rogge voor Acquoy was
hun correspondentie. Kieschheidsmotieven noodzaken mij tot beperking in citaten,
maar toch zij mij een enkel geoorloofd, waarin Acquoy de geschiedenis van hun
vriendschap herdacht.
Leiden, 24 Jan. 1890 ‘... Er gaat veel om in mijn hart, en allerlei zaken uit het
verleden zie ik weer levendig voor mij. Het eene oogenblik zit ik met U op de
collegebanken bij Moll, het andere op het privatissimum bij Veth en bij
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Boot. Wij praten honderd uit op mijn kleine zolderkamer, of spreken in uw niet al
te groot vertrek bij den roggebroodsbakker over de uitgave van den Kalender. Gij
verhaalt mij in diep geheim, wat gij voorhebt met Coolhaes en ik maak U eveneens
deelgenoot van de treurige ervaringen in mijn leven. Ik ben bij het preeken uw
paranimf; gij bij het promoveeren de mijne. Ik bezoek U te Moordrecht; gij mij te
Eerbeek. Wij leven samen in briefwisseling en hebben geen geheimen voor elkaar,
altijd hopende, dat eene zelfde stad ons persoonlijk bijeenbrengen zal, allerliefst om
voor de wetenschap te kunnen leven. Maar juist op hetzelfde oogenblik, dat gij Leiden
verlaat kom ik er in, en nu twaalf jaar later zullen de twee studenten van weleer de
twee eerste redacteurs van den Kalender, de twee overgeblevenen van het Archief,
de boezemvrienden altoos, ook nog elkanders ambtgenooten worden zij het dan ook
in twee verschillende steden.
En te zamen zullen zij den standaard hoog houden van het vak hunner
gemeenschappelijke liefde. Dat had Moll nog eens moeten beleven! Wat zou hij zich
hebben verblijd! En waarlijk, ook voor hem zou het niet zonder groote beteekenis
zijn geweest’.
Genoot Rogge derhalve aan de Universiteit in hooge mate de zegeningen der
vriendschap van tijdgenooten, niet minder trof hij het in den omgang met zijne
hoogleeraren.
Het college van professoren der Remonstrantsche kweekschool in deze jaren mag
genoemd worden. Naast mannen als Veth en Boot vond men er Abraham des Amorie
van der Hoeven en last not least professor W. Moll.
De twee laatsten hebben op Rogge wel den meesten invloed uitgeoefend. Abraham
van der Hoeven officieel
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de mentor van de Remonstrantsche studenten, was een persoonlijkheid, maar een,
die zijn roeping niet uit het oog verloor: de vorming van predikanten. Hij stelde ook
zijn avonden ter beschikking van zijn studenten, hoewel mij de ware drijfveer daartoe
plichtsbetrachting schijnt geweest te zijn. Hij was het, die voornamelijk wijsgeerige
studiën door de jongelui beoefend wilde zien. Men kan echter moeilijk beweren, dat
hij in dat opzicht geheel geslaagd is; wellicht gelukkig, zijn er uit den kring van
Rogge en de zijnen weinig philosophen voortgekomen. Deze kregen juist philosophie
genoeg om in hun verder leven voor den overmoed van eenzijdigheid bewaard te
worden. Desniettemin is de veredelende invloed op hun kritiek en op hun denken
door Van der Hoeven geoefend, onmiskenbaar. Rogge zelf was met den zoon van
Van der Hoeven, den jong gestorven, zeer bekenden Cornelis in zeer intieme
verhouding gekomen, ontstaan na het schrijven van een kort stukje van Rogge's hand:
‘Mijmering’. Vader en zoon Van der Hoeven behoorden mede tot de oprichters van
de bekende vereeniging: ‘Eristicum’, die in breeden kring zin voor wijsgeerige studiën
wist te wekken.
Willem Moll was echter degeen, die Rogge zijn levenspad heeft aangewezen.
Waar Rogge zelf de levensbeschrijver is geweest van Moll in ‘Mannen van
Beteekenis’, kan ik volstaan met daarnaar te verwijzen.
Zoo ooit een hoogleeraar vruchtbaar heeft gewerkt, was het Willem Moll. Zijn
leerlingen, waarvan een drietal onder hen zich zelfs een eereplaats onder de
vaderlandsche geleerden hebben verworven, n.l. met Rogge Acquoy en Wijbrands,
herdenken hem om strijd als hun geestelijken vader.
Rogge zelf heeft in zijn intreerede als hoogleeraar, be-
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halve de groote belangstelling daarin, de methode van Moll herdacht.
Hoezeer het Rogge hierbij ernst was, blijkt wel hieruit, dat hij als hoogleeraar
hetzelfde heeft gedaan voor zijn leerlingen.
In 1856 werd Rogge proponent bij de broederschap der Remonstranten en trad hij
in het huwelijk met Mej. M.E. Stuart. Zijn eerste standplaats als predikant werd
Moordrecht, waar hij vier gelukkige jaren heeft doorgebracht, jaren, die hij wèl
besteed heeft, vooral voor de wetenschap.
Nog loopen er tusschen zijn artikelen van kerkhistorischen aard tal van andere
door, gelijk dat ook nog eenige jaren later het geval zal zijn, artikelen, welke bewijzen,
dat Rogge de kunst verstond om als schrijver het groote publiek iets te geven. In
allerlei periodieken zooals o.a. ‘Het Christelijk Magazijn’, ‘Bibliotheek voor het
Huisgezin’ en ‘Almanakken’, schreef hij opstellen, hetzij om menschen op te wekken
tot een eenvoudig geloofsleven, hetzij van een algemeen zedekundige strekking.
Rogge verstond werkelijk de kunst om over dergelijke eenvoudige onderwerpen te
schrijven zonder te vermoeien of te vervelen. Hij bezat een verrassenden humor,
dien menigeen zich zal herinneren, dien hij in kleineren kring nog in latere jaren
heeft teegesproken. Er loopt onder deze artikelen nog een enkele boutade, die bewijst,
dat er onmiskenbare geestverwantschap is tusschen den dichter der ‘Leekedichtjes’
en onzen jongen predikant. Ik heb o.a. voor mij liggen een artikel over het ‘Fatsoen’,
door hem in het jaar 1863 geschreven, dat werkelijk teekenend is voor hetgeen Rogge
op dit gebied kon doen, teekenend ook voor den tijd, die in dat genre van litteratuur
blijkbaar groot behagen geschept heeft en waarom
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hij m.i. absoluut niet slechter is. Hij vindt het ‘fatsoen’ een kwelgeest, waartegen hij
een kruistocht predikt, hij haat het fatsoen niet, maar hij verlangt, dat men ieder zal
laten in zijn fatsoen.
O, fatsoenlijkheid!
Ik veracht u als de logen;
En ik zegende den dag,
Dat ik u, door schrik bevangen,
Aan een witten das verhangen
Ergens plegtig bunglen zag.

Ieder toone zich gelijk hij is, schrijft hij. Inderdaad predikt hij een waarheidsliefde
van hooger orde, die hem zeker altijd bewust moet zijn geweest en hem voor
onnatuurlijkheid heeft behoed. Een van de laatste artikelen van dergelijken aard, die
hij schreef, ontmoette ik in het Jaarboekje van de Vrijmetselaren van 1878 n.l.
‘Karakter’.
Buiten kijf bezat Rogge ook in deze jaren die echtheid in al zijn uitingen, die bij
hem de stijf heid temperde, die hij anders als rechtgeaard Amsterdammer had
meegekregen en die zich bij hem in later jaren tot een kleine gereserveerdheid
beperkte, wanneer hij zich in grooten kring bevond.
In Moordrecht begon de rijke oogst van voorbereidende studiën te rijpen, die
Rogge in zijn studietijd gezaaid had. Hij schreef er het tweede deel van zijn ‘Caspar
Janszoon Coolhaes’, waarvan het eerste in 1856 verschenen, zijn officieus proefschrift
geweest was. Wat de jonge geleerde hierover al niet doorsnuffeld en opgediept had,
blijkt uit den belangrijken bibliographischen arbeid, dien hij kort daarna het licht
kon doen zien. Hij had zich door en door van de verzamelingen op de hoogte gesteld,
die hem zouden kunnen dienen voor de groote taak, die hij onder invloed van des
Amorie van der Hoeven
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op zich dacht te nemen, n.l. de geschiedenis der Remonstranten.
Heerlijke jeugd, die op reis durft zonder precies te weten waarnaar het reisgeld
zal veroorloven te trekken. Al bereikt ze niet de pool zelve, haar ontdekkingen zijn
er niet minder om. Wie zal Rogge verwijten, dat hij in zijn lang leven het niet gebracht
heeft tot een volledige historie van de Remonstranten? Zeker niet zij, die zich ten
volle bewust zijn, dat hiervoor nog wel vier Rogge's hun leven hebben te geven aan
het voorbereidend werk alleen!
Den jongen man bood men intusschen van alle zijden steun. De 400 banden
pamphletten der Remonstrantsche boekerij kreeg hij zelfs in Moordrecht en straks
te Delft thuis ter bewerking. Dank zij dit verschenen van hem van 1860-1863 in drie
deelen ‘de Beschrijvende Catalogus der Pamphletverzameling van de Boekerij der
Remonstrantsche Kerk te Amsterdam’, weldra gevolgd door nog twee deelen in 1864
en 1865. Intusschen was Rogge uit Moordrecht naar Delft beroepen om er de Génestet
op te volgen. Zoo ergens, is hij hier als prediker op hoogen prijs gesteld, wat men
hem nog later liet voelen, toen hij de gemeente reeds weer had verlaten, maar zich
nog eens voor een enkele predikbeurt beschikbaar stelde. Hij gaf mede den stoot tot
een Tentoonstelling van Oudheden in 1863, waarvoor hij als secretaris weer het
leeuwenaandeel van den arbeid op zijn schouders kreeg. Hij bewerkte voor een goed
deel den catalogus.
Hoe groot Rogge's energie ook was, de al te bekrompen wijze, waarop men destijds
te Delft zijn diensten als predikant kon honoreeren noodzaakten hem, naar betere
bronnen van inkomsten uit te zien. Was hij in 1862 nog in het vaste geloof, alles
komt terecht, een jaar later
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schreef hij aan Acquoy, dat God helpt, die zich zelve helpen. Onder invloed van
huiselijke zorgen schrijft hij zelfs een enkele maal een neerslachtig woord aan Acquoy.
Toch zijn het maar enkele oogenblkken geweest, dat hij den moed heeft laten
zinken, want reeds 14 dagen later bleek hij het reeds met zichzelf geheel eens te zijn,
wat hem te doen stond. Er waren, naar hij schreef aan Acquoy, slechts 7 plaatsen,
die voor een Remonstrantsch predikant de voorkeur verdienen boven Delft: Rotterdam,
Amsterdam, den Haag, Leiden, Utrecht, Alkmaar en Haarlem, en in de eerste tien
jaar verwachtte hij in geen dezer steden een vacature. Het gevolg hiervan was, dat
hij na een onderhoud met den Inspecteur van het Onderwijs, Steyn Parvé, besloot,
een anderen werkkring te kiezen.
Delft zou op 1 September '64 een Burgerschool openen. Als de Burgemeester hem
de verzekering kon geven, dat hij een benoeming kreeg, wilde hij in Mei of Juni nog
beproeven het examen M.O. af te leggen.
Hoewel het examenprogramma nog niet eens bekend was, vinden we hem tien
dagen later reeds hard aan het werk.
Wel had Steyn Parvé hem inzage gegeven van het project der examina, maar door
een vergissing bereidde Rogge zich voor in drie vakken tegelijk: historie, geographie
en Nederlandsche taal- en letterkunde.
Wat historie en geographie aanging, was hij vol vertrouwen, ook tegen de
letterkunde zag hij niet op, daarentegen was de taalstudie voor hem een kwaad ding,
getuige zijn woorden aan zijn vriend: ‘Voor taalstudie ben ik niet in de wieg gelegd.
Ik zal zien er het boek van Brill in te werken en de systemen van Roorda, te Winkel
enz., te doorworstelen.’ Ook met de paeda-
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gogie zat hij wat in zijn maag. Nog vóór hij het examen afgelegd had, was hij, dank
zij de medewerking van Bakhuizen e.a. reeds bij den Inspecteur van het Historisch
Onderwijs aanbevolen, zoodat hij van een aanstelling zoo goed als zeker kon zijn,
daar hij met Jorissen, docent aan het Gymnasium te Gouda, het eerst, hoewel tot zijn
spijt juist niet te Delft, in aanmerking zou komen.
In Juni '64 had het examen plaats. Het viel den patient niet mee, naar blijkt uit het
verslag van den examinandus aan zijn vriend: ‘Wij zijn den leeftijd der examina te
boven. Daarvoor moet men nog ademen in een school-atmosfeer. Wij studeren om
te weten en te doorgronden, omdat het onderwerp dat we aangrijpen ons belang
inboezemt, niet meer om ons hoofd vol te stoppen met materieele kennis. Op een
examen zijn we niet op ons gemak. Wij gevoelen te zeer ons zelven geloof ik. Het
stuit ons, zoo een examinator ons zijne meerderheid doet gevoelen.’
Vermakelijk zijn de onderwerpen, die den candidaat werden opgegeven. Voor
letterkunde had hij de opgave om te schrijven over den invloed, die de gewichtigste
gebeurtenissen in ons werelddeel, sedert den aanvang onzer jaartelling, op de
ontwikkeling der letterkunde hebben uitgeoefend. ‘Een onderwerp, waarvan wel iets
te maken is. Doch maak er eens iets goeds van, als men links en regts, voor en achter
U mondeli ng examineert, en wel over onderwerpen, die u interesseeren?’
Het valt dan ook waarlijk niet te verwonderen, dat de candidaat, ondanks de
uitgebreidheid van het onderwerp slechts een vel folio per uur kon afleveren. Het
mondeling examen werd afgenomen door Jonckbloet, ‘een ruw en lastig heer, die
alle tact mist om goed te
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examineeren. Het was de prof. die onderzocht of een student zijn dictaat wel goed
bestudeerd heeft.’
Het ware te wenschen, dat examinatoren meer met zulke critische oogen bekeken
waren, wellicht dat de vangarmen van het gedrocht, dat we examen noemen, heel
wat bescheidener afmetingen hadden verkregen, inplaats van in de veertig jaar sedert
dat examen verloopen, steeds te zijn aangegroeid.
Dat de examinandus het stokpaardje van den examinator, de
Karel-en-Arthur-romans, niet voldoende kon berijden, was een onvergeeflijke zonde.
Beter ging het bij Steyn Parvé in de wis- en natuurkundige aardrijkskunde, dat
met een half uurtje afliep. Eveneens bij Lindo, wiens jovialiteit den candidaat goed
deed en die over de staatkundige geographie van Java en over de laatste ontdekkingen
van Schlagintweit heel aangenaam met hem causeerde.
Daarna kwam het examen in de geschiedenis aan de beurt. Ook hier een opstel
over de bronnen der historie. Het resultaat hiervan was vrij bevredigend. Het
mondeling gedeelte werd bij Bakhuizen afgelegd, die deed alsof hij Rogge nooit
gezien had, hoewel hij anders zeer ‘familiaar’ met hem was. ‘Dat was een taai uur.
Nu eens waren we in de oude hist. dan in den grafelijken tijd, dan in de diplomatiek
der 18e eeuw. Doch ik heb mijn eer als historicus opgehouden. Om de historie was
het mij ook te doen geweest.’
Toen hij, gelijk hij schreef, ‘als een kwajongen’ zijn decisie kwam hooren, bleek
het misverstand, waarin hij verkeerd had, dat hij om docent in de historie te worden
ook examen in de andere vakken had moeten afleggen. Dit in aanmerking genomen,
was de uitslag hoogst bevredigend. Alle drie de acten vonden de Heeren te bar;
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en dus stelde men hem voor zich met twee te contenteeren, waaronder natuurlijk die
der geschiedenis. De patient nam hiermede volkomen genoegen. ‘Dat Hollandsch
had ik toch als een ballast beschouwd. Ik zou 't nooit hebben willen doceren.’
Over de kleine teleurstelling was hij gauw heen, hetgeen blijkt uit zijn opmerking,
dat het nog ƒ 15 uitspaarde, terwijl het hem geen kwaad kon zich er eens flink
ingewerkt te hebben en hij toch voor de verzoeking bewaard bleef, het onderwijs
daarin ooit te aanvaarden.
Alleen bleef de vraag: Waar zou men hem plaatsen. Het liefst was hij toch in een
academiestad. De inspecteur stelde hem Groningen voor, maar eene, die zeker veel
recht tot meespreken had, voelde niet veel voor zoo'n buitenprovincie. Gelukkig
bleken ook Utrecht en Leiden in het bezit van een H.B. School te zullen komen en
hij trok naar Leiden om daar eens bij Kuenen, Rauwenhoff, Fruin, Du Rieu en anderen
te gaan informeeren. Het was duidelijk, dat zijn kansen zeer groot waren en niet
weinig verrukt schreef hij dan ook aan Acquoy,: ‘Dat zou het neusje van de zalm
zijn.’ Hij kreeg het.
Hoe onmiskenbaar het ook is, dat er van Leiden meermalen een directe invloed op
ons staatkundig leven in de 19e eeuw is uitgeoefend, zoo is deze toch wellicht nooit
zoo van beteekenis geweest als in de jaren '67 en '68. Sedert Thorbecke als
beschermheilige van de Leidsche liberale beginselen in de Tweede Kamer op de bres
stond tegen aanvallen van parasieten en niet constitutioneel-monarchalen, stonden
zijn Leidsche geestverwanten wel steeds gereed hem bij te springen, maar nooit
werden de wapenen zoo ijverig gewet, door zoo verscheidenen en zoo velen in de
Sleutelstad als in deze jaren.
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Het Leidsche Dagblad werd hun strijdorgaan, de strijdkreet van dit leger des heils.
De behandeling van de Luxemburgsche quaestie door Van Zuylen v. Nijevelt, het
omspringen van Heemskerk met het ontbindingsrecht van de Tweede Kamer, duwde
menig Leidsch hoogleeraar de pen in de vingers om met kracht van argumenten de
moedige strijders in het parlement bijtestaan. De artikelen zijn niet geteekend. Als
gemeen soldaat namen zij dienst in het wapen der journalistiek, de meeste echter als
vrijwilligers. Beroepssoldaten waren er slechts enkele en onder deze enkele was ook
H.C. Rogge. 't Was bijna niet anders te verwachten. Waar een gemeenschappelijk
enthousiasme tot gemeenschappelijk optreden voerde en Rogge ook van de partij
was, kon deze er steeds van verzekerd zijn voor een groot deel belast te worden met
die werzaamheden, waarvoor alleen zijn werklust en werkkracht bestand bleven.
Was niet in zijn bezit - nu in dat der Ned. Maatschappij van Letterkunde - een
exemplaar van dat Dagblad uit dezen tijd achtergebleven, men zou van deze actie
wellicht niet die kennis hebben gedragen, welke men er nu van heeft. Onder de
belangrijkste artikelen heeft hij n.l. met eigen hand in dit exemplaar de namen vermeld
van hun schrijvers.
Het is een vermakelijke jaargang, door deze dilettantjournalisten geschreven,
vinnig in de oppositie tegen de regeering, merkwaardig ook, omdat men zoo vele
specialiteiten, anders zoo correct in het niet-overschrijden van de grenzen van hun
studieterrein, zich met een zeldzaam gemak juist daar ver over heen ziet bewegen.
Dat verscheidenen dan ook zich zoo nu en dan de vingers gebrand hebben, lijdt voor
den lezer geen twijfel. Met enkele aanwijzingen tot toelichting, moge ik hier-
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over volstaan. De smaakvolle romanist besprak er b.v. de inaugureele rede van den
hoogleeraar in de wis- en natuurkunde; over een middel tot wering van de parelziekte
onder het vee schreef een onzer bekwaamste juristen. De historicus verdiept zich in
de oorzaak van de lage broodprijzen en zoekt die overal, maar vergeet daarbij een
kleinigheid n.l. de afschaffing van den accijns op het gemaal, wat hem dan ook in
een ingezonden stuk door een ander duidelijk gemaakt wordt. De gemoederen werden
zoo bewogen, dat men in allerlei gebeurtenissen ‘affaires’ zag. Het ontslag van Van
Vloten te Deventer, zoowel als de benoeming van den ‘Jongeheer’ Heemstra tot
burgemeester van Harlingen, wekte gloeiende verontwaardiging.
Het lag geheel in het karakter van Rogge om, waar hij zoo het geheele uitnemende
Leiden - ik noem slechts namen als Buijs, Veth, Tiele, Fruin, Leemans, Rijke,
Maronier, Coninck Liefsting, Van Hamel, Vissering en Goudsmit - zich warm zag
maken voor de publieke zaak, zich volkomen beschikbaar te stellen. Voor hem was
dit meer nog een quaestie van eenvoudige plichtsbetrachting, dan wel van roeping.
Rogge onttrok zich nu eenmaal niet aan iets, wanneer anderen hem vertelden, dat hij
nuttig kon zijn.
Bovendien was Rogge hun in deze jaren naar den geest volkomen verwant, alleen
met dit onderscheid, dat over het algemeen zijn opvattingen ruimer, humaner, minder
exclusief zou ik willen zeggen, waren, dan die van de meesten hunner in deze
onstuimig bewogen staatkundige jaren.
Wat we van deze journalistiek voor zijn eigen werk mogen houden, onderscheidt
zich, als steeds, van verscheidene andere artikelen door rust en eenvoud. Daar kwam
bij, dat Rogge niet van critiek hield - hetgeen hij
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zelf ook aan Acquoy schreef, dat men wel wist - niet uit gemis aan
waarnemingsvermogen, maar omdat hij er nu eenmaal geen pleizier in had, om
minder genoegelijke waarnemingen juist en scherp te formuleeren, en hij hechtte
aan zijn eigen waarnemingen niet die waarde, dat hij ze in het algemeen belang zoo
scherp mogelijk omlijnde. Wanneer het niet noodig was, liet hij het onaangename
liever niet op zich inwerken.
Of hij zich in dat leven heeft thuisgevoeld, meen ik te moeten betwijfelen. Te
midden van zoovele zich zelf sterk bewuste karakters raakte een man als Rogge wel
wat in de verdrukking. Dat hij niet op den achtergrond geraakt is, had hij te danken
aan zijn enorme werkkracht, die nu eenmaal niemand ontgaan kon. De eigenaardige
gaven van zijn geest en hart kwamen er echter niet voldoende tot erkenning.
Bovendien was Rogge, in hart en nieren Amsterdammer, gewend aan ruimer
opvatting; clubgeest was hem vreemd en waar hij nu eenmaal niet aangelegd was
om als leider zich hieraan te kunnen onttrekken, en te sociaalvoelend om zich als
een kamergeleerde optesluiten, kwam hij er in een moeilijk parket. Het kleine in het
esprit de corps ontging hem niet, het aanmatigende evenmin. Het hinderde hem
persoonlijk echter minder. Een enkele maal slechts slaakt hij de verzuchting: ‘Leiden
blijft verder Leiden, waarover men beter praten, dan schrijven kan.’
Dit staat voor mij echter vast op grond van tal van persoonlijke ervaringen, dat
wie Rogge buiten den Leidschen kring heeft leeren kennen, zijn talenten, zijn gaven
van hoofd en zijn inzicht over het algemeen hooger aansloeg, dan hij, wiens oordeel
onder invloed daarvan zich gevormd had.
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Het redacteurschap duurde niet lang. Met het luwen van den politieken storm
verminderde de Leidsche belangstelling en dit deed ook Rogge spoedig de
journalistiek vaarwel zeggen. Bovendien, waar ook stoffelijke belangen wellicht den
doorslag hebben gegeven bij zijn bereidverklaring tot medewerking, ontviel ook dit
argument hem om als zoodanig werkzaam te blijven; het Leidsch Dagblad nam niet
op, beter gezegd het nam af.
Ook rijpten in Rogge's hoofd andere plannen n.l. om het leeraarschap er aan te
geven en opnieuw als predikant optetreden.
Rogge behoorde niet tot die modernisten, die juist in die jaren veranderden van
betrekking, omdat zij gemoedsbezwaren hadden in dienst van de kerk te blijven. Als
Remonstrant trouwens drukten hem de formeele bezwaren tegen het formeele ook
niet zoo sterk als de Hervormde predikanten. Maar ook zelfs dan nog zou Rogge niet
aan den kant van Allard Pierson hebben gestaan. Hij was één van geest met het
Leidsche modernisme, dat het uittreden van Allard Pierson niet goed kon keuren. Ja,
het liberalisme van Allard Pierson veroordeelde hij zelfs zóó, dat het hem dreef tot
een schrijven tegen diens opvattingen, neergelegd in de artikelen: De Liberale Partij
op staatkundig gebied in '68 en '69 geschreven.
Het hooge ideaal van Pierson kwam Rogge, gelijk zoovelen, niet voor verwezenlijking
vatbaar voor. Hoe weinigen voelden in die jaren in Allard Piersons idealen iets anders
dan utopiën! Het directe gevaar, verzwakking van de eendracht onder de liberalen,
juist waar het conservatisme zich in '67 en '68 nog zoo te buiten gegaan was en dit
feitelijk trachten wilde 1848 ongedaan te maken, werd destijds algemeen, ook door
Rogge over-
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schat. In de vreeze voor zijn nederlaag vergat het liberalisme van deze jaren de
vruchten te plukken van zijn overwinning. Leiden kon, vol van de herinneringen aan
den strijd, blijkbaar niet gelooven, dat de reactie werkelijk overwonnen was. De
liberale overwinnaars vertrouwden niet erg nog in hun eigen kracht. Ze vergaten, dat
men zelden zooveel krijgstoerusting aantreft, als onmiddellijk na den vrede, terwijl
een strijd meestal dan uitbreekt, wanneer een der partijen, in slaap gewiegd, de
verzorging van zijn verweermiddelen volstrekt heeft verwaarloosd.
Na het gebeurde in '68 was het liberalisme in Nederland veiliger dan ooit en waren
zelfs de meest dommeligen op hun qui vive. De vrees, de nederlaag te hebben kunnen
lijden, zat hun echter in de leden en het optreden van Allard Pierson met zijn artikel
over een ideaal liberalisme deed iedereen huiveren.
Het was zeker niet weinig aan zijn omgeving te danken, dat ook Rogge zich
aangordde om Allard Pierson te bestrijden, maar ook daarna onthield hij zich van de
groote fout zijn tegenstander niet naar waarde te schatten. Rogge was veel te goed
menschenkenner om zich in de talenten van een Allard Pierson te blijven vergissen;
bovendien, de hooge idealen van Pierson waren ook de zijne. Slechts door
opportuniteitsoverwegingen kon hij zich aan den invloed van zijn omgeving niet
onttrekken, maar waar deze een Allard Pierson dikwijls als minderwaardig is blijven
verketteren, ontmoet ik in Rogge's correspondentie, ook nog uit zijn Leidschen tijd,
woorden van eerbied voor dezen talentvollen baanbreker. Piersons benoeming te
Amsterdam begroette hij met gejuich. In een eigenhandige aanteekening op de lijst
van zijn werken, constateert hij met vreugde: ‘Ondanks dit in boosheid geschreven
stukje, ben ik later met P. weder de beste vrienden geweest’.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

257
Hoe velen, die zich boven Rogge verheven achtten, hebben anders gehandeld en
gezorgd dat hun leerlingen groot werden in den Vreeze des Heeren en den Afschuw
van Satan.
‘Allard Pierson, Allard Pierson’, zei mij nog wel een zeer modern predikant,
‘Kuenen heeft zijn Israël niet eens willen lezen’.
Kuenen staat ongetwijfeld verheven boven hetgeen hem hier door een geestverwant
werd toegedicht, maar dat de bestrijders van Allard Pierson in deze jaren veel meer
miskenning hebben gezaaid, dan ze konden verantwoorden, lijdt geen twijfel. Wij
allen hebben er den oogst van gezien.
Ik meende hier even uitvoeriger te moeten blijven stilstaan, omdat dit een zeer
belangrijk licht werpt op de persoonlijkheid van Rogge en op den invloed, dien hij
ondergaan heeft.
Hij heeft ontegenzeglijk in Leiden veel steun ondervonden. De omgang met de
Leidsche wetenschap heeft ook op hem prikkelend gewerkt. Aan de andere zijde is
hij toch ook slachtoffer geworden van het koude, hooghartige, oppervlakkige oordeel,
dat men zich vooral in die jaren daar over anderen veroorloofde. De geleerdheid
moge er groot geweest zijn, de menschenkennis was er gering.
Op het jongste philologisch congres sprak een geestelijk kleinzoon van dat Leiden
van ‘Leidsche benepenheid’, waarmede hij m.i. aan piëteit te kort schoot. Dat de
Leidsche wetenschap van die dagen naast haar groote deugden en groote energie aan
menschenkennis te kort schoot, heeft menige niet-Leidenaar tot zijn verdriet moeten
ontwaren. Hooghartigheid was er echter geen benepenheid van denken. Het ontbrak
er aan idealen, wat trouwens
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van het materialistisch-liberalisme van die dagen over het algemeen het tekort was.
Geen wonder, dat, waar de goede eigenschappen zich te Leiden beter deden kennen,
ook zich de kwade des te meer voordeden. De omgeving van Rogge was koud;
gevoeligheid was in die oogen zwakheid, een tekortschieten aan koel, nuchter
systematiseerend verstand. Het werd er methode, dit laatste te trainen. Dat het
natuurlijk ging ten koste van het andere, is het merkwaardige Leidsche geslacht
ontgaan.
Dat in die omgeving Rogge's persoonlijkheid niet tot haar recht is gekomen, is
begrijpelijk, waar juist gevoeligheid zijn schoonste gave geweest is.
Van zijn bereidwilligheid om anderen te helpen heb ik wel altijd ook van dien
kant hooren gewagen, maar nooit met die waardeering, waarmede ik zijn ijver en
werkkracht heb hooren prijzen en het werd me nooit geheel duidelijk, of men van
oordeel was, dat het eerste voor of tegen hem getuigde.
Voor predikant was Rogge als geschapen, gelijk ik ook weinigen gezien heb met
dien slag om met kinderen omtegaan en om zich zoo in al hun wenschen te verplaatsen
zelfs nog op vergevorderden leeftijd, zoodat ik me kan begrijpen, dat juist deze
betrekking hem heeft moeten toelachen, omdat hij daar zijn gave van hart, zijn wil
om met anderen meeteleven, tenvolle kon gebruiken. Voor pastoraal werk had hij
een bizonderen aanleg.
Rogge deed 12 December 1869 zijn intrede als opvolger van Ds. Maronier. Weldra
kwamen echter allerlei zorgen hem het prediken bemoeilijken, waarvan niet de minste
eigen lichamelijk lijden, een ziekte der gelaatsbeenderen, welke met een heftig
optreden in het voorjaar van 1872 zijn
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leven zeer ernstig bedreigde en een slepend karakter aannam.
In Mei van dat jaar is zijn rechter oor nog doof, in Juni hoopt hij weer eens voor
het eerst flink uit twee oogen te kunnen kijken en spreekt hij de verwachting uit, na
een scherp onderhoud met Professor P. (olano) dan toch voorgoed afgedaan te zullen
hebben met dien ‘wangensnijder en kiezentrekker’. Er zou echter nog heel wat meer
geduld van hem gevorderd worden, ofschoon hem dit nooit zijn opgeruimdheid deed
verliezen en hij nog met eigen leed wist te schertsen.
Zijn kwaal begon hem bij het preeken hoe langer hoe meer te hinderen en hij ging
vreezen, of het ooit wel weer terecht zou komen. Hoewel hij niet het einde verwachtte,
meende hij voor het preeken niet meer te zullen deugen. Eerst na een verblijf in
Kreuznach in Augustus '75 durft hij de hoop uitspreken, dat aan de voortwoekering
paal en perk is gesteld.
Kort te voren meldde hij aan Acquoy, dat hij ‘een belangrijk fragment’ van zijn
schedel was kwijtgeraakt en geeft hij daarvan afbeelding op natuurlijke grootte,
waarbij het been ongeveer een paar c.M. groot bleek. En ook hier ontlokt zijn goed
humeur hem de eigenaardige uiting, weer aan Acquoy gericht: ‘Als ik nu geen
merkwaardig exemplaar van het genus ben, dan weet ik 't niet.’
Over zichzelf philosopheeren lag niet in zijn aard; uitweiden nog minder. Zijn
eigen persoon trok hem als object van waarneming weinig aan.
Indien dit lichamelijk lijden aan den mensch Rogge voorbij is gegaan, de predikant
heeft er werkelijk onder geleden. Rogge was er echter niet de man naar om bij de
pakken neertezitten. Toen op dit gebied zijn gaven niet meer tot hun recht konden
komen, legde hij zich
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destemeer op wetenschappelijken arbeid toe. Het is juist in deze jaren, dat hij zijn
groot werk over Wtenbogaert heeft geschreven. In dezen tijd bereikte hem ook de
schoone onderscheiding om benoemd te worden tot Doctor honoris causa, waarvan
hij later getuigde dit wel verdiend te hebben met zijn ‘Wtenbogaert’, wat zeker
niemand hem zal betwisten. Bij het derde eeuwfeest der Leidsche Hoogeschool
verkreeg hij dit praedicaat. Wel wachtte hem kort daarna een deceptie als
bibliothecaris van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, in welke
betrekking Rogge Dr. W. Bisschop in 1867 was opgevolgd. Zijn verdiensten in deze
betrekking zijn zeer juist geschat in het ‘In Memoriam’, dat Dr. C.P. Burger gewijd
heeft aan zijn voorganger in het Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen. Aan
de hand van de jaarverslagen van Rogge's hand wijst hij op de groote bezwaren,
welke Rogge als zoodanig ondervond om verbetering te brengen in de
omstandigheden, waarin deze boekerij verkeerde. Hieronder was gebrek aan geld
wel het voornaamste.
Koopen kon Rogge heel weinig, opbergen naar den eisch was hem niet vergund.
Het gebouw stond op inzakken en was overvol. De vergadering van de Maatschappij
van 1876 bracht aan al deze omstandigheden een einde door een bruikleencontract
met de Groote Bibliotheek. Deze reorganisatie, voornamelijk ook het werk van
Pluygers, maakte Rogge's betrekking feitelijk tot een sinecure, wat zijn
fijngevoeligheid hinderde. Aan de voorbereiding van de catalogiseering der boeken
der Maatschappij heeft hij intusschen heel wat zorg besteed. De afdeeling
handschriften heeft hij nog geheel kunnen bewerken. Na de overdracht bepaalden
zich Rogge's werkzaamheden tot enkel administratieve en was dus ook
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voor hem, blijkens zijn brieven, van de betrekking de aardigheid af. Toch is het hem
van grooter voordeel geweest, dan hij deze jaren kon vermoeden. Zij gaf hem het
recht om in 1878 te dingen naar de betrekking van bibliothecaris van de
Amsterdamsche Bibliotheek.
Hij kreeg haar, en zoo zien wij den Amsterdammer in zijn geliefde vaderstad terug.
Zijn predikambt lei hij na de ervaring van de laatste jaren zonder weemoed neer.
De lotgevallen van de Amsterdamsche Bibliotheek en haar bibliothecaris Rogge
zijn in het genoemde artikel van Dr. Burger zeer uitvoerig geschetst.
Ook hier maakte Rogge weer de moeilijkste tijden mee. Gemis aan voldoende
belangstelling bij een deel der autoriteiten aan de eene zijde, een toenemende
belangstelling in wetenschap door het tot stand komen van de Universiteit aan de
andere zijde brachten hem tusschen twee kwaden, die weinig menschen ongedeerd
zouden hebben gelaten. In die omstandigheden zijn juist mannen als H.C. Rogge
goud waard. Stokpaardjes bereed hij niet. Hierdoor, alsmede door zijn bescheidenheid
wekte hij vertrouwen bij de autoriteiten an verkreeg hij gemakkelijker dan menigeen
wat hij vroeg. Door zijne groote inschikkelijkheid en hulpvaardigheid voorkwam hij
ook menigmaal ontstemming bij de bezoekers, die in aantal sterk toenamen. Van
4000 is het getal bezoekers in de twaalf jaren van Rogge's bibliothecarisschap gestegen
tot 13000.
Hij moest intusschen de geheele bibliotheek verhuizen en den nieuwen catalogus
voorbereiden. Wat de verhuizing van een bibliotheek voor een bibliothecaris en diens
personeel beteekent, is niet in een enkel woord te beschrijven. Een geheele
vernummering was natuurlijk het noodzakelijk gevolg. Ondanks dezen grooten arbeid
op zichzelf vond Rogge ook nog tijd krachtig te werken
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aan het catalogiseeren. Had de bewaarder vóór Rogge slechts één zelfstandig
catalogusje gemaakt, van Rogge's hand verschenen er verscheidene. Ik noem slechts
een Bibliotheca Vondeliana, Bibliotheca Grotiana, waarvan het tweede deel door
zijn optreden als hoogleeraar in de pen is gebleven, om van de kleinere niet te
gewagen.
Dat een man als Rogge echter niet in de bibliografie kon opgaan, zal niemand
verbazen. Rogge was teveel man van studie dat zijn geest van bibliografie alleen kon
leven. Hij vroeg en verkreeg weldra het recht om als privaatdocent in de vaderlandsche
geschiedenis te mogen optreden.
Bovendien, een bibliothecaris als Rogge kon het niet laten om aan schrijvers meer
te geven dan zij vroegen. Schrijvers zijn over het algemeen lastige en veeleischende
menschen, en een man van een kennis als Rogge kon menigeen met zooveel
inlichtingen terzijde staan, dat hij als bibliothecaris ook van deze zijde een belangrijke
cliënteele kreeg.
Een enkele maal is het hem bewust geworden, dat er wel eens overvraagd werd
en hinderde het hem, dat sommige schrijvers den bibliothecaris den aangewezen
persoon achtten de stof voor hun boek bij elkaar te zoeken.
Dit is zeker, dat wij, studenten, na het aftreden van Rogge den toestand aan de
bibliotheek veranderd vonden. Zeker wil ik nu graag erkennen, dat wat een Rogge
en een Delsman gaven, niet gevergd mag worden van een bibliothecaris en zijn
personeel, even gaarne wil ik ook erkennen, dat een toestand als daarna in het leven
geroepen bij het toenemend getal bezoekers aan de Amsterdamsche universiteit, waar
ieder bezoeker in zekeren zin een cijfer werd, een eisch was door de omstandigheden
geboden, maar des te grooter dient dan ook de erkenning te
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zijn voor de bereidwilligheid der voorgaande jaren. Rogge had trouwens zeer breede
opvattingen, en voor hem was een bibliotheek in de eerste plaats een werkplaats,
geen museum, waar niet alleen door het personeel, maar ook door de bezoekers zoo
weinig mogelijk tijd moest worden verspild. Het komt mij echter voor, dat Rogge
zelf op den duur zijn opvattingen niet had kunnen handhaven; het steeds toenemende
getal bezoekers zou hem ook gedwongen hebben in het belang van allen tot een ander
systeem van behandeling over te gaan.
Dat Rogge's wetenschappelijke arbeid in deze jaren onder deze werkzaamheid
heeft geleden, behoeft geen betoog, het wekt alleen verbazing, dat hij er nog tijd voor
gevonden heeft.
Zoo aanvaardde hij met Acquoy en Wijbrands de geestelijke nalatenschap van
Moll, en werd hij met hen mederedacteur van het Tijdschrift voor Nederlandsche
Kerkgeschiedenis. Na den dood van Wijbrands in 1886 deelden beide vrienden samen
de zorgen der redactie. In 1881 trad hij op als secretaris van de Vereeniging voor
Noord Nederlands Muziekgeschiedenis en heeft hij heel wat zorgen besteed aan het
Tijdschrift dezer vereeniging. Dat ook anderen meermalen op zijn hulp konden
rekenen, blijkt wel uit het tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig genootschap,
waarvoor hij bibliografieën heeft geschreven, gelijk uit zooveel andere artikelen.
Zoo ben ik dan den tijd genaderd, waarvan ik over den persoon van Rogge meer
heugenis heb dan uit boeken of geschriften alleen, den tijd, waarin Rogge als opvolger
van Jorissen als hoogleeraar in de geschiedenis aan de Amsterdamsche Universiteit
is opgetreden. Nog tijdens Prof. Jorissens ziekte had hij, gelijk ook Prof. Quack,
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verscheiden colleges voor dezen waargenomen. De privaatdocent had reeds bij zijn
leerlingen, die zich bijna allen voorbereidden voor het middelbaar onderwijs, een
naam van meer dan goeden klank, hetgeen mij later tastbaar is gebleken, en geen
wonder. Na Jorissens dood rezen er plannen om het bibliotheekschap en het
professoraat te verbinden. Gelukkig zag men het bezwaarlijke hiervan weldra in,
maar nu schenen ook de kansen voor een benoeming tot hoogleeraar te verminderen.
Rogge was niot jong meer, hij naderde de 60 jaren, een leeftijd, waarop voorzeker
weinigen voor zulk een betrekking in aanmerking komen. Hij zelf voelde ook
ruimschoots de bezwaren.
Maar de keuze was niet groot. Wie zijn mededinger had kunnen zijn, was in den
lande en speciaal in Leiden geen persona grata en mocht zijn leeftijd voor hebben,
maar zeker geen dergelijken staat van dienst. Bovendien, ik kan mij begrijpen, dat
wie Rogge sprak in die jaren, zijn leeftijd vergat, door zijn helderheid van geest het
bezwaar althans licht ging tellen; bovendien, wat ook in Nederland zeker altijd zwaar
zal wegen, Rogge kwam uit een goede school. Nederlanders koopen nu eenmaal
graag op het merk, men kan het veilig bekennen, vooral nu het goed is uitgekomen.
Het pleit zeker voor Rogge's vitaliteit, dat hij het professoraat, hoewel na veel
aarzelen, aangedurfd heeft. Hij aanvaardde zijn ambt met een rede over de
‘Wetenschap der Geschiedenis en hare Methode’, den 18en April 1890. Nog zie ik
hem op den catheder in het ‘Nutszaaltje’. Van den spreker zag men ongeveer niets,
daar de catheder zoo geplaatst was, dat hij met zijn rug naar het raam stond en de
toehoorders in het schemerend daglicht moesten zien. Men hoorde een eenvoudig
woord,
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voor ieder begrijpelijk, dat voor het voordragen geen geestdrift vroeg. Ongedwongen
kwam echter een groote belezenheid voor den dag. De lezing daarna deed de rede
winnen. Er staan dingen in, die niet iedereen gezegd zou hebben. Ik wijs er alleen
op, hoe hij van den historicus naast ernstige voorbereiding en langdurige oefening
kennis eischte niet alleen van zijn gebied in engeren zin, maar van menig anderen
tak van wetenschap en ook den eisch stelde van een scherp oordeel en een fijn gevoel.
Dit laatste was geen gelegenheidswoord, dat is mij later gebleken. Aan deze eischen
voldeed de nieuwe hoogleeraar zeker, niet het minst aan den laatste, die van een fijn
gevoel. Nooit vergat hij op zijn colleges, dat men het over menschen of menschelijke
opvattingen had; het kwam nooit tot smalen. Velen onzer hadden gedacht, dat er ook
gebroken zou worden met Jorissens methode, die ons capita selecta had gegeven, en
dat wij nu, evenals aan tal van andere universiteiten, niets dan encyclopaedische
kennis zouden krijgen, de geheele historie in drie of vier jaar verdeeld b.v.. Het bleek,
dat wij ons vergisten. Rogge had van het Hooger Onderwijs m.i. het zeer juiste
inzicht, dat de hoogleeraar zich aan de academie overbodig heeft te maken, en niet,
dat hij zijn studenten voor hun leven heeft te belasten met zijn opvattingen. Hij eischte
wel een zekere hoeveelheid encyclopaedische kennis, en wees ons den weg om die
te verkrijgen, maar een student bleef voor hem een levend wezen, niet een dood vat,
dat hij te vullen had. Met groote dankbaarheid heb ik vooral als leeraar ondervonden,
hoe menschkundig juist Rogge's opvattingen waren. Hij eischte van zijn studenten
niet weinig, de capita selecta behandelde hij grondig. Aan de hand van zijn bronnen
gaf hij gedurig rekenschap van zijn meeningen. Ook vroeg hij reeds op
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het candidaats-examen, geheel overeenkomstig het karakter van het Hooger
Onderwijs, van zijn studenten, het bewijs dat zij zich zelfstandig van een onderwerp
op de hoogte zouden stellen. Bij de keuze van die onderwerpen echter liet hij hen
zooveel mogelijk vrij. Ging hun neiging een anderen kant uit, hij was dan gaarne
met een kleiner onderwerp tevreden. Het maken van proselieten was hem vreemd.
Bespeurde hij bij een student een aanleg in andere richting, hij verzuimde niet er
dezen zelf op te wijzen en hem op een ander studieveld te brengen, maar dan ook
met een omzichtigheid, een vrees een persoonlijkheid te kwetsen, die hoogst
eerbiedwaardig was. Voor aanstaande docenten gaf hij daardoor een schitterend
voorbeeld van zelfverloochening, zonder welke, het is mijn heilige overtuiging, geen
docent slaagt. Maar hoe weinig professoren zijn zulke goede docenten?
Nog veel meer werd Rogge voor hen, die zich in het bijzonder op historische
studiën wilden gaan toeleggen. Naar het voorbeeld van Van der Hoeven en Moll
verzamelde hij ze op privatissima en zette ze daar aan den arbeid. Hij bracht ze daar
niet alleen aan het produceeren, maar ook tot critiek. Dat 's hoogleeraars critiek altijd
de gematigdste was, behoeft natuurlijk geen vermelding. Opvattingen en resultaten
van anderen te beoordeelen zonder daardoor in verzoeking te geraken de persoon
van den auteur in het geding te brengen is een zijner lessen, die mij steeds is gebleven.
Wie het trachtte te doen, bewees Rogge, dat het zwartste schaap altijd nog geld waard
was. Op het laatste college, dat hij hield, heeft Rogge zijn, ondervindingen als
professor uitgesproken, het is alweer zijn bescheidenheid, die hem belet heeft ze in
druk uit te geven en weerstand te bieden aan de vraag van vrienden en leerlingen dit
te doen. Nu ik in
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handschrift het laatste college van Rogge voor me heb liggen, blijkt mij, hoe doordacht
Rogge tijdens zijn professoraat te werk is gegaan. Na uiteengezet te hebben, dat het
hoofddoel van zijn onderwijs toch moest zijn, ‘de bronnen te leeren kennen, waaruit
wij onze kennis putten, die bronnen kritisch te beschouwen en onderling vergelijken
en tevens de aandacht te vestigen op de beste latere historieschrijvers’, geeft hij
uitvoerig rekenschap van hetgeen hij in deze 10 jaren heeft behandeld. Rogge heeft
zijn taak niet verlicht door het volgen van zijn methode, die hem ieder jaar een nieuw
onderwerp ter behandeling vroeg. Maar hij was nu eenmaal iemand, die zelfs in die
jaren niet aan eigen gemak heeft gedacht.
Wat den inhoud van zijn onderwijs aangaat, getuigt hij eerlijk het heel goed beseft
te hebben, dat aan een universiteit de wetenschap niet uitsluitend om haarzelve werd
beoefend, maar dat de werkelijkheid deze was, dat een hoogleeraar niet mag vergeten
in studenten toekomstige docenten te zien, m.a.w. dat ze ook een vakschool was.
Over de resultaten van het onderwijs van de historie had hij over het algemeen
geen hoog denkbeeld. Hij beklaagde zich, dat het onderwijs in historie, ook tengevolge
der gebrekkige wetgeving, geen beter resultaat had, en kon hebben; noch wat
voorbereiding aangaat, en zeker niet wat de academische regeling betreft, was het
onderwijs in historie, z.i. behoorlijk door den wetgever verzorgd.
Zonder de waarde te ontkennen van de philologische studiën voor den student,
mocht de historicus z.i. niet vergeten, dat ze voor hem middel zijn, geen doel. Met
recht vroeg hij zich af, of men dan niet beter deed de historici bij de wijsbegeerte
onder dak te brengen, een vak, dat de historicus allerminst heeft te versmaden.
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Hij voor zich schroomde niet een student met bijzonderen aanleg voor historische
studie den raad te geven in de staatswetenschappen te gaan studeeren. Deze zou dan
gelegenheid hebben zijn studie zóó breed op te zetten als aanleg en doel zou
vereischen. Liet men zich inschrijven bij de litterarische faculteit, dan ontbrak den
student daartoe allicht de gelegenheid. Aan den anderen kant zou men dan weer
stuiten op de moeilijkheid een benoeming als leeraar in de historie te krijgen.
Maar wat nood, zegt hij ten slotte ‘Wetenschap staat boven reglementen en wacht
van den wetgever geen brief van adeldom’.
Deze woorden teekenen Rogge op en top. Inderdaad vertrouwde hij niet veel op
wetten en reglementen. Van het kunstmatige verwachtte hij weinig, terwijl hij ook
weer optimist genoeg was om te blijven gelooven in de onmogelijkheid, dat natuurlijke
aanleg door het kunstmatige kon worden verstikt. De enorme volharding, die hijzelf
aan den dag had gelegd in de moeilijkste omstandigheden zijns levens, gaf hem
daartoe zeker het recht. Naast zijn groote werkkracht bezat zijn ziel ook daartoe te
veel veerkracht.
De verhouding van den hoogleeraar tot zijn leerlingen? Zijn goedhartigheid miste
zijn uitwerking niet op den leeftijd, die, ongewoon zich van indrukken rekenschap
te geven, sterk onder den invloed van impressies leeft. De breedheid van kennis en
wetenschappelijke opvattingen werd door zijn eenvoudige manier van zeggen niet
echter allen zoo gemakkelijk duidelijk. In deze jongelings-jaren meet men nu eenmaal
inwendige kracht nog te gaarne af naar uitwendig vertoon.
Weinige zijner leerlingen, die zelfs bij een zeer gunstig
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oordeel over zijn kennis, toch niet meer voelden voor zijn persoonlijkheid.
Indien dit Rogge bewust geworden is, geloof ik, dat hij zelf zijn doel volkomen
bereikt achtte. Menig leermeester vergeet maar al te vaak, dat de inzichten, die hij
zijn leerlingen meegeeft het zelden langer dan eenige tientallen jaren uithouden,
terwijl daarentegen de herinneringen aan een gave persoonlijkheid dezen een steun
zijn voor hun geheele leven.
Aan waardeering van zijn verdiensten heeft het Rogge niet ontbroken. Zijn leerlingen
schonken met aller medewerking de Amsterdamsche Senaatskamer zijn portret. Ook
van andere zijde werden zijn verdiensten erkend. Zijn wetenschappelijke verdiensten
deed de Koninklijke Academie recht door hem in 1894 tot haar medelid voor te
dragen. Hij heeft dat eereambt naar waarde bekleed. Hetgeen hij er voorgedragen
heeft, is een goede maatstaf voor datgene, waartoe hij in staat was. Ik wijs slechts
op zijn studie over de briefwisseling van d'Estrades
Toen hij zijn emeritaat nam, bleken een twaalftal historici van verschillende richting
bereid hem ter eere, een bundel studiën1 uit te geven, hiermee een merkwaardige
waardeering gevende van Rogge's veelzijdigheid.
Het is voornamelijk bij de voorbereiding van dezen bundel dat ik gewaar werd,
hoe men over Rogge en zijn werk dacht.
Ik behoef nauwelijks te zeggen, dat de drukke betrekking, die Rogge de laatste 25
jaar bekleed heeft van beslissenden invloed geweest is op zijn loopbaan als auteur.
Dat het tijdens zijn bibliothecarisschap vooral van bibliografischen

1

Verschenen bij de firma A.W. Sijthoff, Leiden.
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aard was, spreekt van zelf; tijdens zijn professoraat waren het meest kleine artikelen,
waarmee hij zich onledig kon houden. Wat echter het productievermogen van dezen
man beteekende, bewees zijn emeritaat.
Een van de belangrijkste colleges, die ik bijgewoond heb was dat over de 19de
eeuw, in de kennis waarvan Rogge, veelzijdig als hij was, niet het minst thuis was.
Dat hij zich dus niet onttrok aan een grooter werk zooals ‘De 19de eeuw in Woord
en Beeld’ is reeds hieruit gereedelijk te verklaren, maar zijn emeritaat gaf hem voor
zijn wetenschappelijken arbeid de volle beschikking van zijn vrijen tijd. Aanstonds
vloeiden dan ook weer niet alleen tal van bijdragen voor tijdschriften uit zijn pen,
maar bezorgde hij ook eenige tekstuitgaven; hij is opgeroepen te midden van de
voorbereiding van veel belangrijker publicaties. Hij heeft zijn vier jaren ambtelijke
rust gedeeltelijk te Amsterdam doorgebracht, gedeeltelijk te Haarlem. In Augustus
1905 is hier het doodsbed voor hem gespreid. Den eersten September werd hij op de
nieuwe begraafplaats buiten de Muiderpoort te Amsterdam begraven. Ook hier bleken
de sprekers eensgezind in hun opvattingen en voelden zij vóór alles het besef een
braven en onbaatzuchtigen vriend verloren te hebben.
Uit den kring van de mannen van de vaderlandsche geleerden verdween met hem
een van die noeste, eenvoudige arbeiders, die stil voor zich heenwerken, wier
werkzaamheid dikwijls daarom niet wordt opgemerkt, omdat zij zelf op geenerlei
wijze daarvoor ooit de aandacht hebben gevraagd, terwijl evenmin het toeval hun in
zooverre dienstig of ondienstig genoeg was, dat hun werk ongevraagd zich opdrong
aan de opmerkzaamheid van velen. Voor zichzelf gelukkig, doordat zij in hun arbeid
zelven en niet in de erkenning daarvan door

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

271
anderen de hoogste voldoening zochten, is de studie van een persoonlijkheid als
Rogge van grooter beteekenis dan men oppervlakkig zou meenen, oordeelende naar
het gerucht dat zij bij hun leven hebben gemaakt. Is een tuinman, die aan het publiek
een, eens in de honderd jaar bloeiende agave kan laten zien werkelijk verdienstelijker
dan al zijn voorgangers, die honderd jaar daarvoor hun zorgen aan die plant hebben
gegeven?
Bezien wij na het leven van Rogge geschetst te hebben, nog eens het werk, dat hij
heeft nagelaten. Dit te overzien is door den omvang bijna ondoenlijk. Wie er zich
eenigermate rekenschap van wil geven, raadplege de achterstaande lijst, waaraan
nog tal van kleine artikelen in dagbladen en populaire geschriften zijn onthouden.
Het leek n.l. niet gewenscht een dergelijke lijst volledig op te nemen, zij zou dan
zulk een lengte krijgen, dat ze haar doel voorbijstreefde, terwijl ze nu beter aan haar
roeping voldoet, n.l. een weerkaatsing te geven van het werk, door zulk een
werkkracht nagelaten. Hier nog eens in chronologische orde het werk te bespreken
is ook overbodig; men verwacht van den biograaf iets anders en wel, dat hij het
kenmerkende ervan naar voren zal halen. Een andere groepeering verdient daarom
de voorkeur.
De lectuur van Rogge's geschriften wekt voor alles dezelfde gewaarwordingen als
de studie van zijn persoonlijkheid en zijn leven uit andere bronnen. Ook hier vindt
men voor alles rust en eenvoud. Sterker nog dan in de studie van zijn persoon komt
hier zijn vermogen voor den dag om zich aan te passen aan den kring van hen, die
hij met zijn woorden wil bereiken.
Het is dan ook geen wonder, dat bij aandachtige lezing het moeilijk te gelooven
valt, dat die courantenartikelen
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en populaire geschriften van dezelfde hand zijn als b.v. ‘Het diplomatiek beleid van
François van Aerssen in 1606’ in den Fruinbundel.
De Nieuws v.d. Dagartikelen zijn goede journalistiek en zouden, wat het onderzoek
naar het vaderschap betreft, een beroeps-journalist doen vermoeden; de meesterlijke
betoogtrant van het artikel in den Fruinbundel zou in Fruins werk zelf een eereplaats
innemen. En dit laatste niet alleen wat den stijl aangaat, maar ook om den inhoud.
In alle opzichten is het eerste-rangswerk, zoowel om het onderzoek der bronnen en
het trekken der conclusies als om de kennis van historische toestanden en personen.
Daarenboven, de samenstelling van dit artikel doet niet alleen de geleerdheid
gissen, die uit boeken en geschriften is gevaren, maar geeft blijk van een
menschenkennis, die wijst op een geestelijke ontwikkeling van hooger orde.
De philologische waarheid is alleen uitgangspunt om tot hoogere waarheid te
komen. De verhouding van Aerssen en Oldenbarneveldt in deze jaren, kan, gelijk ze
door den schrijver geteekend is, alleen tot kennis gekomen zijn van hem, die niet
alleen zich volkomen op de hoogte gesteld heeft van de materieële belangen van
beide personen, maar wien ook algemeen menschelijke drijfveeren in geen enkel
opzicht onbekend zijn. Alle moeilijkheden, waarvoor Oldenbarneveldts diplomatie
in zijn onderhandelingen met Frankrijk te staan kwam, waren hem even duidelijk
als Aerssens ambitie.
In weinige van zijn grootere of kleinere werken komt n.m.m. zoo duidelijk uit,
waartoe Rogge's gaven in staat waren, als juist in dat artikel. Het is ontegenzeglijk
een der mooiste van onze historische litteratuur, het is buitengewoon helder, edoch
slechts voor historici volkomen te waardeeren.
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De Rogge van ‘Caspar Janszoon Coolhaes, de Voorlooper van Arminius en der
Remonstranten’ en van ‘Johannes Wtenbogaert en zijn tijd’ is weer een ander. Het
leven van deze beiden is dan ook voor een ander publiek geschreven. Niet voor die
leeken, wier historische kennis alleen aangevuld wordt door periodieken als de
Wetenschappelijke Bladen en Eigen Haard; beide boeken vragen meer dan elementaire
kennis bij de lezers. Is de schrijver hier echter uitvoeriger in zijn beschrijving der
staatkundige historie, hij onderstelt daarentegen weer een grootere mate van kennis
van allerlei theologische vraagstukken.
Reeds dit maakt duidelijk, tot wie de schrijver zich in gedachten gericht heeft, n.l.
tot zijn medetheologen. Dat eenige jaren na de verschijning het getal verkochte
exemplaren van het eerste deel van Wtenbogaert door Rogge zelf op circa honderd
geschat werd, is m.i. ook alleen een aanwijzing hiervoor, dat hij, hetzij de koopkracht,
hetzij de belangstelling van zijn ambtsbroeders onderschat heeft. Had hij voor
beroeps-historici alleen geschreven, waarlijk hij had met dat cijfer in ons land tevreden
mogen zijn. Nu moet dat debiet wel een desillusie voor hem geweest zijn.
Dat van deze beide werken van Coolhaes en Wtenbogaert dit laatste het
voornaamste is, heeft behalve hierin zijn reden, dat Rogge in dit veel meer dan in
zijn Coolhaes afwijkt van de loutere biographie van den hoofdpersoon. Het boek
‘Wtenbogaert en zijn Tijd’ geeft vooral den tijd en is feitelijk het voornaamste
standaardwerk over dien tijd. Dat Rogge zelf het ook voor zijn voornaamste hield,
behoef ik nauwelijks te zeggen.
Trouwens door een ieder zal het zoo gezien worden, wanneer men let op den
omvang en den tijd, dien het hem gekost heeft.
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Bij de beoordeeling van een werk moet men echter in de eerste plaats vragen naar
de bedoelingen, die de schrijver ermee gehad heeft en nu geloof ik, zoo een opmerking
mij gepast is, dat de schrijver zich vergist heeft in den aard van zijn auditorium. Had
hij niet voor theologen maar voor historici geschreven, het boek zou beknopter
geweest zijn, bij de theologen vrijwel onopgemerkt geworden, maar bij de historici
warmer onthaal hebben gevonden.
Het komt mij zoo voor, dat het boek in theologische kringen, waar men nog iets
voor kerkhistorie voelde, warmer is ontvangen dan in die der beroepshistorici.
Natuurlijk is de waarde van het werk noch afhankelijk van het oordeel van de eene
groep noch van dat van de andere.
Uit de discussie b.v. die Rogge later over zijn werk gevoerd heeft in den kring der
Leidsche predikanten, blijkt o.a. volgens het oordeel van een enkelen theoloog, dat
de schrijver z.i. niet genoeg belangstelling gevraagd had voor de theologische
quaesties bij het behandelen van het Twaalfjarig Bestand. Als aardig pendant hiervan
weet ik het oordeel van een historicus, die vond, dat hij het kerkelijke wel wat te veel
op den voorgrond had geschoven. Heeft een auteur echter weinig aan dergelijke
oordeelvellingen, zij die voorgelicht willen worden omtrent de waarde van een boek
niet veel meer.
In deze beoordeelingen ligt wel, zoo men wil, de grootste lof opgesloten, dien men
een historicus kan geven. Vraagt men een oordeel van nu, een dertig jaar later, ik
voor mij zou zeker voor mijn rekening durven nemen, dat het standaardwerk van
Rogge ons het eerst duidelijk heeft gewezen op geheel nieuwe oorzaken voor de
verwikkelingen van die tijden, en het ons deze dus van
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geheel anderen kant zien laat. Onbetwistbaar is het juist Rogge in zijn Wtenbogaert
geweest, die tot het bewustzijn gebracht heeft, dat de kerkelijke quaestie een politieke
kern had en dat men hier te doen heeft met een kerkelijk-politiek vraagstuk van
algemeenen aard, zooals er in alle eeuwen aan de orde geweest zijn. In Rogge's boek
ziet men de staatslieden zich met interne kerkelijke leerstellingen bemoeien en ziet
men ook de kerkelijke leeraars in binnenlandsche staatkunde opgaan. Voor Rogge
was het niet om òf het kerkelijke òf het politieke vraagstuk te doen, hij meende dat
juist de onontleedbare verbinding van deze beide elementen ook de gebeurtenissen
van die jaren veroorzaakt heeft. Het eene was onafscheidelijk voor hem met het
andere verbonden, een waarneming, die van groote onbevangenheid getuigt. Zeker
weet ik, dat aan de andere zijde de invloed van oeconomische factoren door den
auteur niet op zijn waarde is geschat. Maar laten wij billijk zijn, het werk is geschreven
tientallen van jaren vóór men in het algemeen iets degelijks aan de studie van die
verschijnselen begon te doen. Het ontneemt minder aan de beteekenis van het werk
bovendien dan men denkt, daar de werking der godsdienstig-politieke factoren zoo
onpartijdig is geschetst, dat het boek iederen historicus voortaan tot legger kan dienen.
Maar ook om een andere reden verdient Rogge's arbeid groote aandacht en wel
omdat hij de opmerkzaamheid gevraagd heeft voor de continuïteit van een richting,
voor haar verloop, zooals deze in mannen als Coolhaes en Wtenbogaert
vertegenwoordigd geweest is. Had Rogge een andere loopbaan gehad, hij zou blijkens
hemzelf straks wellicht nog de biograaf geworden zijn van Balthasar Bekker, niet
zoozeer om de persoon van Bekker, maar omdat deze in zijn tijd het middelpunt
geweest is van een andere
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crisis, die de vrijheid van denken in deze gewesten heeft moeten voeren tegen de
kerkelijke leerstellingen. Hier staat achter den historicus Rogge de mensch Rogge,
wien de onverdraagzaamheid van alle tijden nu eenmaal onverdragelijk was.
Toch inspireerde dat hem alleen tot onderzoek en verleidde het den historicus niet
tot onbillijkheden, daarvoor zag hij de dingen te nuchter.
Dat Rogge volbloed Remonstrant was, behoef ik hier niet te releveeren na het
warme artikel van den heer Tideman in het tijdschrift: ‘Uit de Remonstrantsche
Broederschap’1, die uitvoerig beschreven heeft, welke verplichting de
Remonstrantsche Broederschap aan Rogge had. Voor Rogge was het Remonstrantisme
vooral de verdediger van het vrije geloofsleven tegenover de aanmatigingen van de
dogmatiek, gelijk ook uit het artikel van den heer Tideman nadrukkelijk blijkt.
Aan zijn groot werk over Wtenbogaert gingen tal van artikelen over dezen tijd
vooraf in verscheidene tijdschriften gepubliceerd, terwijl Rogge door de hierboven
genoemde catalogi der Remonstrantsche en Contra-Remonstrantsche geschriften een
zeer degelijke verkenning van zijn studieterrein had laten voorafgaan. Zeer begrijpelijk
is het dus, dat zijn gedachtenleven zich hoe langer hoe meer op deze historische
verschijnselen heeft geconcentreerd.
Het kost moeite om de verzoeking te weerstaan uitvoeriger over ‘Wtenbogaert’
te schrijven, maar ik wijs tot nadere toelichting van het hier gezegde nog eens op de
uitvoerige behandeling der voorvallen in Utrecht in de jaren, toen Wtenbogaert daar
predikant was.
Terecht begreep Rogge dat zich daar een voorspel afge-

1

Onder red. van Dr. Beyerman, elfde jaargang bl. 1 volg.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1907

277
speeld heeft van de groote gebeurtenissen van de jaren 1618 en 1619.
Het verband tusschen het voorgevallene in Utrecht en de laatste gebeurtenissen
tijdens het Twaalfjarig Bestand was immers onmiskenbaar en moeilijk had men de
beteekenis daarvan beter kunnen aanwijzen.
Wat een tijd de voorbereiding van zijn arbeid den schrijver reeds gekost moet
hebben, bewijzen tal van bronnenuitgaven, meestal in het Utrechtsch Historisch
Genootschap verschenen, welke de hoofdpersonen en den tijd van Wtenbogaert
raken, en aan zijn werk voorafgingen. Was er in één menschenleven niet anders
uitgegeven dan b.v. de 7 deelen Brieven van Wtenbogaert, waarlijk zooveel
werkkracht zou blijvende waardeering verzekerd zijn.
Aan zijn voornemen in zijn brief aan Acquoy te kennen gegeven om zich weer in
een nieuw tijdperk te werpen ‘dat ik doorwroeten wil tot ik er in leef, zooals in den
tijd van Wtenbogaert’, n.l. in dat van Willem III, heeft hij geen gehoor gegeven.
Voor hem gold het: ‘On revient toujours à ses premiers amours’. De groote tijden
van het Remonstrantisme hebben zijn blijvende voorliefde gehad. In latere jaren
droeg hij die vooral over op den persoon van Hugo de Groot. Nog in zijn Leidschen
tijd was hij met Fruin aan een uitgave van de brieven van Nicolaes van Reigersberch
aan Hugo de Groot begonnen, een werk, na Fruins dood door hem alleen voleindigd.
Tal van artikelen, men zie slechts achterstaande lijst, bewijzen hoe hij zich hierbij
voor de studie van de hoofdpersoon langzaam voorbereidde.
Als Emeritus-Hoogleeraar nam hij nog zelfs het plan ter hand voor het uitgeven
der inedita van de Groot en
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een herziening van die der brieven van d'Estrades. Het rapport over de eerste door
zijn zoon Dr. Y.H. Rogge uitgebracht aan de Rijks-Commissie voor het uitgeven
van Historische Publicaties is echter de eenige gedachtenis aan het vele werk, dat
helaas voorwerk heeft moeten blijven. Eerst wie zich later tot de uitgave zal geroepen
voelen, kan in staat zijn zich een oordeel te vormen over al deze moeite.
Van de verscheidene artikelen juist in de laatste vier jaren geschreven noem ik
vooral dat over den godsdienst van Hugo de Groot, ook als merkwaardig bewijs, hoe
Rogge tot het laatste over een groote helderheid van geest heeft mogen beschikken.
Zoo iets, dan is het zeker te betreuren, dat juist een man als Rogge deze taak niet
heeft kunnen voleindigen. Zijn kalme onbevangenheid zou in staat zijn geweest tot
een zuivere waardeering van een zoo veelzijdige, veelkleurige, in alle richtingen
krachtige figuur als die van de Groot te komen.
Een merkwaardig bewijs, hoe weinig Rogge zich echter rekenschap gaf van de
waarde van zijn werk of zich verdiepte in de beteekenis daarvan is wel, dat hij te
midden van zulke groote plannen nog den herdruk ondernam van de Brieven van en
aan Maria van Reigersberch voor het eerst uitgegeven door Mr. H. Vollenhoven en
Dr. G.D.J. Schotel in 1857, mede met het doel deze te vermeerderen. Zeker bewijst
deze herdruk - ik wijs slechts op het keurig artikel hierover van Prof. Brugmans niet in gebreke te zijn gebleven aan haar roeping te voldoen en andermaal
belangstelling te wekken voor deze nationale heldin. Toch zou menigeen in de jaren,
dat men spaarzaam met zijn krachten moet zijn, er niet licht toe zijn overgegaan en
zoo vormt dan ook weer deze
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uitgave meer dan iets anders de aanwijzing voor den ‘beminnelijken’ eenvoud van
dezen geleerde.
Naast zijn wetenschappelijken arbeid heeft Prof. Rogge zich nooit te voornaam
gevoeld om te schrijven voor een grooteren kring van lezers. De groote
gemakkelijkheid, waarmede Rogge wist te resumeeren en in een eenvoudigen,
bevattelijken stijl wist weer te geven, wat hem bij het lezen duidelijk was geworden,
maakte, dat hij bij wijze van uitspanning tal van grootere en kleinere artikelen schreef,
die menig ander heel wat hoofdbrekens zouden gekost hebben.
Niemand kan zich daar beter een oordeel over vormen, dan degeen, die met hem
zijn grootste werk heeft geschreven, dat voor een ruimeren kring lezers bestemd is
geweest; ik meen de ‘Negentiende Eeuw in Woord en Beeld’. De energie, daarbij
aan den dag gelegd, terwijl het bij hem om zoo te zeggen zijn wetenschappelijk werk
niet eens deed stilstaan, was mij destijds reeds iets raadselachtigs, zelfs toen al
aanstonds bleek, dat wij veel grooter verplichtingen op ons hadden genomen, dan
wij van te voren dachten. Een paar keurige afleveringen van het Duitsche werk van
Kraemer wettigden het vermoeden, dat slechts een kleine omwerking en eenige
toevoegingen noodig zouden zijn, maar reeds spoedig bleek de schromelijke
vergissing.
De verantwoordelijkheid op ons te nemen om de politieke geschiedenis nagenoeg
geheel te schrijven en de cultuur-historische hoofdstukken en de andere geheel om
te werken, daarenboven nog een eigen ontwerp voor het geheel te maken, sprak als
van zelf. De groote gave van den hoogleeraar om zich in de gevoelens van den ander
te kunnen verplaatsen, bevorderde niet weinig de samenwerking. Met z'en tweeën
een boek te schrijven, dat in
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elkaar moet sluiten, waarvan de onderdeelen elkaar niet mogen tegenspreken, is een
probleem dat ik van te voren niet zou weten op te lossen; ik weet alleen, dat het
gebeurd is.
Rogge's groote algemeene ontwikkeling kwam ons bovendien bijzonder te stade
en deed hem zich zelf aanwijzen voor tal van cultuur-historische hoofdstukken. Van
den dankbaarder arbeid, het schrijven der staatkundige geschiedenis, kreeg hij
daardoor echter niet het leeuwendeel. Ook weer een zelfverloochening, die thans
dankbaar wordt herdacht.
Toch ook dit boek gaf Rogge's werklust nog niet zijn bekomst van het schrijven
van dergelijk werk, ook al omdat het hem waarlijk te lief was. Welken sportsman
zal men het euvel duiden tweeërlei sport te beoefenen? Weinigen kunnen echter als
Rogge tweeërlei soort van arbeid tegelijk doen, hem scheen het een behoefte. Zoo
kwam hij er toe in zijn laatste jaren de oudheidkundige geschriften van Schotel ter
hand te nemen en onvermoeid medewerker te blijven van tal van periodieken.
Behalve zijn wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke geschriften heeft de
pen van Rogge nog geheel wat anders voortgebracht.
Dat hij in de jaren van zijn predikambt gewerkt heeft aan tal van artikelen o.a. in
de ‘Godgeleerde Bijdragen’, zal niemand verbaasd hebben, die hierboven gelezen
heeft met hoeveel levensernst Rogge den kansel is beklommen. De behoefte om zich
te uiten, voornamelijk met de pen, was onmiskenbaar en is van zelf de sleutel tot het
geheim van de geboorte van al het werk van deze soort. Het is ook voor een goed
deel de verklaring voor de vertalingen van Ebers.
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Het stond er met het artistieke in de zestiger jaren niet mooi voor; het lag er zoowel
in ons land als daarbuiten niet dik op. De behoefte aan een degelijke letterkunde
werd destijds wel begrepen, zij het ook, dat zij niet leidde tot scheppen. Het
methodisch onderzoek van nieuwere wetenschappen w.o. ook de archaeologie deed
bovendien velen de oogen sluiten voor de (dwaasheden der) romantiek. Ik kan me
begrijpen, dat het menigen geleerde van dien tijd moet toegelachen hebben, dat zijn
wetenschap de leegte zou kunnen vullen, die de verhooging van het wetenschappelijk
bewustzijn had doen ontstaan.
Zoo werd het genre historische roman voor velen in deze jaren een geweldige
ontdekking en zoo in één land dan in het onze, waar het wikkend en wegend verstand
naast degelijke didactiek liefst ongemerkt zich in de plaats dringen van spontaan
werkende fantasie en opbruischende artisticiteit.
In Rogge's brieven aan Acquoy wordt de weerklank gehoord van het warme onthaal,
waarmede Ebers hier te lande en vooral te Leiden ontvangen werd. De bekende
Leidsche archaeoloog Leemans schreef in de Nederlandsche Spectator een klinkende
aankondiging van de Aegyptische Konigsdochter, waarin niet alleen de Egyptoloog
maar ook, mirabile dictu, de artist Ebers geprezen werd.
Het is een voor den tijd merkwaardig getuigenis Ebers daarenboven te hooren
prijzen, omdat het is ‘alsof hij zijn pen geheel en al laat besturen door gevoelens van
kinderliefde en innige dankbaarheid’.
Intusschen met alle liefde voor Ebers' werk was er natuurlijk weer een volharding
als van Rogge noodig om zich aan de vertaling te zetten.
Was de vertaling van de Aegyptische Königstochter het werk van den heer C.H.
Pleyte en alleen door Rogge's
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critisch oog bezien, weldra volgden de andere deelen, bijna alle van zijn hand.
Mem mag over het genre denken zooals men wil, het geldt voor Ebers' romans
zeker: ‘il faut juger les écrits d'après leur date’.
Wie een beoordeeling van Kuenen in den Tijdspiegel van '77 leest over Uarda,
zal zich minder hierover verbazen, dan wie Ebers alleen kent uit zijn necrologieën
in tal van dagbladen.
De tweeëenheid wetenschap en kunst heeft Ebers, zij het ook onvolkomen, zijn
leven lang gediend. Laten zij er hem het minst over lastig vallen, die voor zijn idealen
niets voelen en slechts een van beide dienen.
Uit het Levensbericht, dat Rogge van hem schreef, blijkt echter onmiskenbare
geestverwantschap.
Ebers, schrijft Rogge, ‘blijft de wetenschappelijke man, ook als hij zijn dichterlijke
verhalen schrijft. Terwijl de roman ons boeit, doet hij ons het leven der oude
Egyptenaren in al zijn omvang aanschouwen. En dat zonder te vervelen of te
vermoeien’.
Hebben zoowel de schrijver als de vertaler zich ten slotte niet ontveinsd of zij aan
kunst en wetenschap wel een gelijke plaats inruimden in hun waardeering, zeker is
het hun ontgaan, dat eens de een ondergeschikt gemaakt aan de andere, dit een
miskenning was, die men moeilijk kan verdedigen. De inhoud van de werken en de
keuze echter daargelaten, blijft de verschijning en vertaling van Ebers' romans in de
historia litteraria van Nederland een merkwaardig verschijnsel, ook om den opgang,
dien ze gemaakt hebben.
Ze zijn op hun tijd genoten en waren mede het beste, dat de letterkunde van dien
tijd had aan te wijzen. Zeker is de vraag gepast of de opgang dezelfde geweest
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zou zijn, indien de vertaling aan een minder bekwame hand was toevertrouwd.
De kunst van vertalen is geen geringe, vooral niet voor iemand met een eigen stijl.
Welnu, Rogge's werkzaamheid van dezen aard kan den toets van vrij strenge critiek
doorstaan. Aan valsche beeldspraak maakt hij zich weinig schuldig. Het vertaalwerk
maakt altijd den indruk dat het Hollandsche aequivalent zelden gezocht behoefde te
worden, maar zich uit zichzelf aanbood.
Eindelijk Rogge's werkzaamheid als bibliograaf. Hoewel Rogge in menig opzicht
door zijn tijdgenooten hierom niet het minst geprezen is, zal het menigeen, die een
trouwe lezer van zijn geschriften is geweest, verbazen, dat deze vlugge pen daarvoor
de noodige zelfbeheersching heeft kunnen vinden.
De bibliografie eischt nauwkeurigheid voor alles, daarna nog eens nauwkeurigheid,
maar daarna niets. Wie gaat denken, verbeuzelt zijn tijd. Men ziet en schrijft. Het is
nuttig werk, het moet gedaan worden, maar geeft daarna ook geen andere voldoening
dan een enkele maal geciteerd te worden aan den voet van een pagina.
Den bibliografischen arbeid van Rogge behoef ik hier niet verder te bespreken.
Zij heeft hem tijdens zijn leven een welverdiende positie als bibliothecaris van
Amsterdam bezorgd, zij heeft hem als hiervoren gemeld na zijn dood een welverdiend
In Memoriam geschonken van zijn opvolger Dr. C.P. Burger Jr. in het Tijdschrift
voor Boek- en Bibliotheekwezen. De 24 bladzijden, die daar aan den bibliograaf en
bibliothecaris gewijd werden, doen niet vermoeden, dat het Levensbericht van dezen
werker eerst in de vierde plaats van dien arbeid zou gewagen. Het oordeel van dezen
man van de praktijk voor Rogge's
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bibliographischen arbeid wordt zeer uitvoerig gemotiveerd. Hij kent aan Rogge's
voornaamste werk op dit gebied, namelijk den Catalogus der Remonstrantsche
Boekerij, een blijvende beteekenis toe. Hij acht het een repertorium, voor den
geschiedvorscher van hooge waarde.
Aan het eind van mijn bespreking van hetgeen zooveel werkkracht heeft geleverd,
sta ik nog meer getroffen dan bij den aanvang over zooveel energie. Raadpleeg ik
daarbij mijn herinneringen, hoe mijn leermeester bovendien voor allerlei en iedereen
tijd in overvloed scheen te hebben, dan treft deze mij des te meer. Het geheim van
zooveel werkvermogen kan ik niet doorgronden, ik weet alleen, dat niemand dan
hijzelf daarvan den vollen last heeft getorst. Hij was alles voor allen, hij was niets
voor zichzelf.
Den Haag.
W.W. V.D. MEULEN.
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Lijst der geschriften VAN HENDRIK CORNELIUS ROGGE.
Caspar Janszoon Coolhaes, de Voorlooper van Arminius en der Remonstranten
2dln. Amsterdam, Mooy 1856, 1858. XII, 255 blz. IV, 247, 19 blz.
Bezoeken op Loevestein in 1624. Dordrecht. Lagerwey 1859. 104 blz. met 1
plan en 2 platen.
Herman Herberts. Kal. v.d. Protest. in Ned. 1858 blz. 140-172.
Jan Arentszoon en de Prediking der Hervorming in Noord-Holland, inzonderheid
buiten en in Amsterdam. Kal. v.d. Protest. in Ned. 1859 blz. 79-122.
Joachim Neander en het hervormde kerkgezang. Kal. v.d. Protest. in Ned. 1859
blz. 122-138.
Jacob Hendrik Onderdewijngaart Canzius en het Christo Sacrum te Delft. Kal.
v.d. Protest. in Ned. 1862 blz. 195-256.
Hendrik Voes en Johannes Esch, de eerste martelaren der Hervorming. Kal.
v.d. Protest. in Ned. 1863 blz. 134-155.
Johannes Wtenbogaert te Genève (1580-1584). Godgel. Bijdr. 1858, blz. 904
vgl.
Dirck Volkertszn. Coornhert. Godgel. Bijdr. 1861.
Een preek van Jacobus Trigland, bijdrage tot de geschiedenis van de
Evangelieprediking in de Nederlandsche Hervormde Kerk. Godgel. Bijdr. 1865,
blz. 775 vlg.
Bijdragen tot de geschiedenis der Remonstranten en Contra-Remonstranten.
Godgel. Bijdr. 1866, blz. 865 vlg.
De onuitgegevene briefwisseling van Joannes Wtenbogaert. H. Meded. Maatsch.
Ned. Lett. 1866 blz. 113-138.
Johannes Wtenbogaert en zijn gevoelen aangaande de magt der overheden in
kerkelijke zaken, tegenover zijne bestrijders. N. Jb. v. wetensch. Theol. dl. I
bld. 298 vlg., dl. II bl. 76 vlg.
Het Koninkrijk der Nederlanden gedurende de laatste twintig jaren. Supplement
bij G. Weber's Handboek der Algem. Geschiedenis. Amsterdam, 1869, blz.
231-252.
Maurits' dood. Tijdsp. 1873 II, blz. 1-17.
Het beroep van C. Vorstius tot hoogleeraar te Leiden. Gids 1873, dl. 2 bl. 31-70,
499-558.
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1625. Vad. Lett. 1873. I, 209-240.
Johannes Wtenbogaert en zijn tijd. 3 dln. Amsterdam, Rogge 1874-1876. VIII,
391 blz. XII, 522 blz. VIII, 355 blz.
Nicolaas Tulp. Gids 1880. III, 77-125, met portret van Tulp.
Geschiedenis der Stedelijke Boekerij van Amsterdam. Amsterdam, Rogge 1882.
36 blz. en 7 bijl. 4to.
Hugo de Groot te Parijs van 1621 tot 1625. Gids 1893, blz. 249-273; 450-477.
De diplomatieke Correspondentie van Godefroi d' Estrades, buitengewoon
gezant van Frankrijk bij de Republiek der Vereenigde Nederlanden van
1663-1668. Kon. Akad. v. Wetensch. Versl. en Meded. afd. Letterk. 4de reeks,
deel I, blz. 198-272.
De Waldenzen-moord van 1655 en de zending van Rudolf van Ommeren naar
Zwitserland en Savoye. Kon. Akad. v. Wetensch. Versl. en Meded. afd. Letterk.
4de reeks, deel V, blz. 293-357.
De Briefwisseling tusschen Nicolaes van Reigersberch en Hugo de Groot. Kon.
Akad. v. Wetensch. Versl. en Meded. afd. Letterk. 4de reeks, deel IV, blz.
169-191.
Jacobus Taurinus en de Utrechtsche Kerk in het begin der 17e Eeuw. Arch. v.
Nederl. Kerkgesch. 1889, bl. 105-264. Ook afzonderlijk, 160 blz.
De Wetenschap der Geschiedenis en hare methode. Amsterdam. Rogge 1890,
42 blz.
De eerste Nederlandsche handelsonderneming op Oost-lndië en Cornelis de
Houtman. T. Koninkl. Ned. Aardr. Gen. 1895, bl. 399-440. [Bovendien bewerkte
Rogge voor dit tijdschrift de geographische Bibliographie van de jaren
1884-1887; van Juli 1885-'86 leverde hij in de Bibliographie Mensuelle: Extrait
de la Revue Coloniale Internationale].
Het diplomatiek Beleid van François van Aerssen in 1606. Feestbundel-Fruin,
blz. 101-138.
Hugo de Groot en Benjamin Dubéry du Maurier. In het album voor J.C.G. Boot.
Leiden, Brill, 5 blz. 4to.
Het verhaal van den Hond in den ‘Roman der zeven Wijzen’. In het album voor
C. Leemans. 2 blz. 4to.
De Gouverneur-Generaal Jacques Specx en de Kerkeraad van Batavia. In het
album voor P.J. Veth, blz. 83-88. 4to.
De ‘Verantwoordingh’ van H. de Groot. Bijdr. v. Vad. Gesch. en Oudheidk.
3de reeks, bd. VII, bl. 89-134.
De Roomsche feestdagen en hun viering in de 16de eeuw. Bijdr. v. Vad. Gesch.
en Oudheidk. 2de reeks, bd. VIII, 276-304.
De Resolutie der Staten van Holland tot vrede der kerk. Bijdr. v. Vad. Gesch.
en Oudheidk. 2de reeks, bd. VIII, 79-122.
De Remonstrantsche Broederschap in den Patriottentijd. Uit de Remonstr.
Broedersch. 1895. bl. 41-55, 77-96, 111-131, 151-161, 179-188.
De Negentiende Eeuw in Woord en Beeld door Prof. Dr. H.C. Rogge en Dr.
W.W.v.d. Meulen. Leiden, Sijthoff, 3 dln. 2, 544; 499; 2, 479.
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De Kerkgenootschappen. Uit: Eene Halve Eeuw (1848-1898). Amsterdam, J.L.
Beijers en J. Funke 1898 II, bl. 393-406.
Het Kerkelijk en Godsdienstig Leven. Uit: Amsterdam in de Zeventiende Eeuw.
's-Gravenhage, v. Stockum. Dl. II 1901-1904 bl. 1-108.
Een storm in een glas water. Tijdsp. 1902. III, bl. 241-266.
Hugo de Groot's tweede Ballingschap. Gids 1903. III, blz. 283-307.
Willem van Oldenbarnevelt. Onze Eeuw 1904, I, bl. 291-322.
Hugo de Groot's denkbeelden over de hereeniging der kerken. Teyler's
Theologisch Tijdschrift. II, 1904, bl. 1-52.
Een Vrouwenfiguur uit de Middeleeuwen. Tijdsp. 1904, I, bl. 32-55.
Het Oud Hollandsch Huisgezin der zeventiende Eeuw beschreven door Dr.
G.D.J. Schotel. Tweede verbeterde geïllustreerde uitgave door Dr. H.C. Rogge.
Leiden, Sijthoff, z.j. VII, 442.
Archief van Nederl. Kerkgeschiedenis: Voor deel II bewerkte Rogge als
redacteur het bibliographisch overzicht, de artikelen van zijn hand in dit
tijdschrift zijn over het algemeen niet lang en meestal tekstuitgaven. Ik vermeld
van de groote alleen: Adriaan Stolker en zijn plan tot oprichting van Christelijke
gemeenten in het buitenland op den grondslag van het Remonstrantisme in Deel
V en Gerardus Listrius in Deel VII.
Jaarboeken v.d. Koninkl. Akad.: Levensberichten van J.G. de Hoop Scheffer
(1895) en J.G.R. Acquoy (1897).
Levensberichten van de Mij. van Letterkunde: J. Hilman (1883), A.J. de Bull
(1889), P.H. Witkamp (1892), J.N. Scheltema (1895), A.C.J. van der Kemp
(1900).
Tijdspiegel: behalve het reeds vermelde o.a. Verboden Lectuur (Jaarg. 1889 no.
10) [een zekere S. schreef hiertegen zeer boos in de Katholiek; een beleefde
brief van den auteur aan dezen gezonden, bleef onbeantwoord].
Eigen Haard: Van 1875 tot zijn dood was Rogge aan dit tijdschrift geregeld
medewerker, waarin hij meer dan 50 artikelen heeft geleverd.
Uit de Remonstrantsche Broederschap: behalve het genoemde: een Plattelandsch
gemeente vóór 50 jaren (Jaarg. V) 1902 en Herinnering uit droeve dagen (Jaarg.
IV) 1893.
Mannen van Beteekenis in onze dagen: Willem Moll, 1880 Dl. XI, bl. 1-36;
George Ebers, Dl. XII, bl. 309-336.
Realencyklopädie für Protestantische Theologie und Kirche 3te Auflage:
Hiervoor bewerkte Rogge de volgende artikelen, Jac. Arminius und der
Arminianismus, Balthasar Bekker, Johannes Clericus, Synode zu Dordrecht,
Simon Episcopius, Hugo Grotius, Rhijnsburger Kollegianten, Kaspar Janszn.
Koolhaes, Philippus van Limborch.
Bibliographische Adversaria: o.a. Amsterd. boekdrukkers en uitgevers van de
16de eeuw. (Deel V). [De bibliographie voorzoover die gereed lag, werd later
in handen gesteld van den Heer Moes ten behoeve van zijn bakend werk over
dat onderwerp].
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Oud-Holland: Brieven van verschillende Remonstranten. De Opera te
Amsterdam: Bijdrage tot de geschiedenis van de Opera in Nederland. (Jaarg.
V). Een Amsterdamsche Heiligenkalender van de 16de eeuw (Jaarg. X). Het
Album van Emanuel van Meteren (Jaarg. XV).
Amsterdamsch Jaarboekje: Daniël Willink (1e Jaarg.). De Klokkengieters
François en Pierre Hemony (Jaarg. 1898).
Nederlandsche Spectator: Willem Moll (Jaarg. 1870 no. 36); de boekdrukker
D. Pietersz. en de graveur Jacob Cornelisz. (Jaarg. 1884 no. 42) benevens een
tiental andere artikelen, meestal boekbesprekingen behelzende.
Tijdschrift voor Noord-Nederl. Muziekgeschiedenis: o.a. De opvoering van
Mozarts Don Juan in Nederland (Deel II) en Eduard Melchior Johannes Bastiaans
(Deel V).
Nieuwsblad van den Boekhandel: o.a. Een onvoltooid werk van Jacobus Koning
(Jaarg. 1884).
De Navorscher: o.a. over Johannes Amos Comenius (Jaarg. 1892), benevens
tal van tekstuitgaven. (Rogge was hiervan vooral in de jaren 1892 tot 1898 een
ijverig medewerker. Ik tel in deze jaren alleen al 15 artikelen).
Zondagsblad van het Nieuws van den Dag; o.a. Amsterd. Regenten in de 17de
eeuw (Jaarg. 1902, o.a. nummers, 16, 19, 27, 35, 39, 44.)

Te k s t u i t g a v e n .
Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert. Verzameld en
met aanteekeningen uitgegeven. 3 dln. (7 stukken), VIII, 294, 214, 440, 522,
652, 484, 352.
Brieven van R. Hoogerbeets. Hist. Gen. Kron. 1872, 6de serie blz. 290-361.
Brieven van Willem van Oldenbarneveld aan Hugo de Groot. Hist. Gen. Kron.
1873, 6de serie blz. 442-527.
Kronijk van het Historisch Genootschap te Utrecht: tal van tekstuitgaven o.a.
Contra-deductie op de Deductie van de Noord-Hollandsche Synode 1631 (jaarg.
1874). Staat van ontvangsten en uitgaven van Cornelis van Coolwyck,
ontvanger-generaal van de inkomsten der geestelijke goederen tot onderhoud
van de predikanten 1590 (Jaarg. 30); voorts tal van brieven van Remonstranten,
waarvan enkele hiervoor vermeld.
Brieven van en aan Maria van Reigersberch. Leiden, Brill 1902. 340 blz. met
portret.
Brieven van Nicolaes van Reigersberch aan Hugo de Groot. Werken Hist. Gen.
3de Serie no. 15, XX, 818 blz.

We r k e n v a n a l g e m e e n e n a a r d .
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Johan van Heemskerck. Batavische Arcadia. Uitgegeven met inleid. en
aanteekeningen door W.P. Wolters en H.C. Rogge. Amsterdam, Rogge, z.j.
XVI, 173 blz.
Bloemlezing uit de gedichten van Elisabeth Hoofman, Joannes Antonides
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van der Goes, Jeremias de Decker en Joachim Oudaan. Bijeenverzameld door
W.P. Wolters en H.C. Rogge. Amsterdam, Rogge, z.j. VI, 188 blz.
Gedanken, Reflexionen und Denksprüche berühmter Männer. Ein vade mecum
meinen Freunden gewidmet. Amsterdam. Ipenbuur en v. Seldam 1855. X, 109
blz.
Gedachten en medeelingen in brieven aan eenen Vriend I. Amsterdam. Ipenbuur
en v. Seldam, 1855. 24 blz.
De Leer van den Heiligen Doop volgens de H.S. door L. Felduer enz. Vertaald
met Westhoff. Amsterdam. Allart en v.d. Made 1855, IV, 59.
H.W.J. Thiersch. Het Christelijk Huiselijk Leven. Amsterdam, Mooy, 1855.
VI, 196.
Een Woord tot Afscheid, te Moordrecht uitgesproken 7 October 1860.
Schoonhoven, v. Nooten 1860, 30 blz.
Geschiedenis van Jezus naar de vier Evangeliën. Nijmegen, Thieme 1857, 25
blz.
Lijst van de voornaamste vorsten en regenten uit de oude- middel- en nieuwe
geschiedenis met opgave van de regeeringsjaren en eenige genealogische
bijzonderheden. Amsterdam, Rogge 1866. (1ste uitgave) 1897 (7de uitg.) 66
blz.
Een Woord over de toepassing van de wet tot regeling van het middelbaar
onderwijs, ten aanzien van de Hollandsche Taal- en Letterkunde, de Geschiedenis
en Aardrijkskunde door Anonymus. Nijmegen, Thieme 1865, 39 blz.
Protest tegen het voorstel tot verhooging van de schoolgelden van de openbare
scholen voor lager, middelbaar en hooger onderwijs, door een burger van Leiden.
Leiden, Sijthoff, 1867. 16 blz.
Een ‘non possumus’ in zake eene nationale feestviering. Amsterdam, Stemler
1872. 16 blz. [Eerst geplaatst in Onze Tijd].
Paula Kollonitz. De eerste dagen van het Mexicaansche keizerrijk. Reisverhaal
van de Gravin Paula Kollonitz, hofdame uit het gevolg van Keizerin Charlotte,
(uit het Hoogduitsch). Amsterdam, Rogge 1867. XVI, 240.
Vertalingen van Ebers: Eene Aegyptische Koningsdochter door Pleyte 1865.
Rogge bewerkte den 3den druk. Warda door Rogge, 1877 met voorrede van
Leemans. Homo Sum door idem 1878. Klea en Irene door idem 1880. De Keizer
door idem 1881. De Burgemeestersvrouw door idem 1882. Een Woord door
idem 1883. Serapis door idem 1885. De Nijlbruid door idem 1887. Grethe door
idem 1888. Josua. Een verhaal uit den tijd van den Uittocht der Israelieten 1890
met een kaartje. Mijne Levensgeschiedenis van Kind tot Man door Elisab. M.
Rogge, 1893.
Sproken en vertellingen uit de Middeleeuwen. Amsterdam, Rogge 1885, XV,
148 blz.
Eenige artikelen in: Geschiedenis der Christ. kerk in Nederland in tafereelen
etc. o.a. De eerste twisten in de Nederl. Protestantsche kerk (Jaarg. 1869) blz.
147-161.
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De Bibliotheek voor het Huisgezin: o.a. Uit de brieven eens vroeg ontslapenen
(Jaarg. 60 blz. 1-30). [Onder pseudoniem Lorencius gaf Rogge hier enkele
uittreksels uit de brieven van den jongen Van der Hoeven aan hem geschreven].
Over het Fatsoen (Jaarg. 63) blz. 1-11. [Een Nutslezing gehouden te Delft,
Leiden, Gouda en Borculo].
Jaarboekje voor Nederl. Vrijmetselaren (Jaarg. 1878). Karakter, blz. 109-121.
[Een rede gehouden den 8sten November 1877 in de Loge La Vertu te Leiden.]
Een volledige lijst van tijdschriften, waarin Rogge artikelen geplaatst heeft zou
behalve de genoemde nog de volgende moeten bevatten: Los en Vast, Taal- en
Letterbode, Tijdschrift der Gustaaf Adolfvereeniging, Bato, Christelijke Alm.,
Licht Liefde Leven, Het eene Noodige, Het Brood des Levens, Godsdienstig
Huisblad, Evangeliespiegel, Christelijke Huisvriend en Het Universiteitsblad.

H e t v o o r n a a m s t e v a n R o g g e 'sB i b l i o g r a p h i s c h e n A r b e i d .
Catalogus der Tentoonstelling van voor Nederland belangrijke Oudheden en
Denkwaardigheden in de Provincie Zuid-Holland enz. Delft 1863.
[Het plan tot het houden dezer tentoonstelling werd door Soutendam en mij
ontworpen. Wij noodigden dadelijk De Veer en Wap uit om zich bij ons aan te
sluiten. Toen wij het breedvoerig besproken en onze denkbeelden op papier
gezet hadden, noodigden wij de HH. Van Kuyk, Van Berckel en Hoekwater uit
tot het vormen van eene Hoofd-commissie, die eerst om de 10 dagen, en op het
laatst wekelijks op het stadhuis vergaderde. Als secretaris had ik het leeuwendeel
van den arbeid. In het samenstellen van den Catalogus hebben De Veer en
Soutendam mij krachtig geholpen. De inrichting der Tentoonstelling is geheel
het werk van Wap geweest. Wij hadden die wel anders gewenscht, doch hadden
geen tijd er ons mede te bemoeien. Alleen heeft Soutendam in Wap's plan nog
eenige verbeteringen gebracht. [Eigenh. Aant. van Rogge.]
Album. Verzameling van afbeeldingen der merkwaardigste voorwerpen,
ingezonden voor de Tentoonstelling van Oudheden gehouden te Delft in July
en Augustus 1863. Delft Koster 1863. 27 blz. en lijst v. inteekenaren, met 16
platen.
Bibliotheek der Remonstrantsche geschriften. Beschr. catal. der pamphl. verz.
v.d. Boekerij der Rem. kerk te Amsterdam. Amsterd. Scheltema 1863. Stu I,
afd. I, XVIII, 314 blz.
Bibliotheek der Contra-remonstrantsche en Gereformeerde geschriften. Beschr.
catal. der pamphl. verz. v.d. Boekerij der Rem. kerk te A'dam. Amsterdam.
Scheltema 1865. Stu II, afd. I, XXV, 275 blz.
Geschriften betreffende de Nederlandsche Hervormde Kerk, de Socinianen,
Kwakers, Hernhutters, Doopsgezinden, Collegianten, Lutherschen, Roomschen
en van Protestantsche godgeleerden in het buitenland. Beschr. catal. der pamphl.
verz. v.d. Boekerij der Rem. kerk te A'dam. Amsterdam. Scheltema 1864 stu
II afd. II, XVIII, 172 blz.
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Stukken betreffende de geschiedenis van Nederland en andere landen. Beschr.
catal. der pamphl. verz. v.d. Boekerij der Rem. kerk te A'dam. Amsterdam.
Scheltema 1862 stu III afd. II. II, 70 en 28 blz.
Catalogus van handschriften op de Bibliotheek der
Remonstrantsch-Gereformeerde gemeente te Rotterdam. Amsterdam, Rogge
1869. X, 167 blz. Afdeeling A bewerkten Tiele en Rogge; Afd. B. werd door
Tiele, Afd. C door Rogge bewerkt].
Catalogus van de Bibliotheek der Romonstrantsch-Gereformeerde gemeente te
Rotterdam. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1893. XIII, 365 blz.
Tentoonstelling van voorwerpen betreffende het Athenaeum Illustre en de
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Amsterdam, stadsdrukkerij 1882, 37
blz. en bijvoegsel. [Scheltema en v. Someren beschreven m. de platen en
portretten].
Bibliotheca Grotiana, Hugonis Grotii descriptio bibliographica etc. Hagae
Comitum Nijhoff, 1883. V, 76 blz.
Catalogus van een belangrijk gedeelte der boekerij van rechtsgeleerdheid en
staatswetenschap verz. door M.H. Godefroi. Amsterdam stadsdrukkerij 1887.
[De Heer van Someren stond Rogge hierbij terzijde, bij de schikking raadpleegde
hij Mr. C. Bake.]
Catalogus Bibliothecae Amstelredamensis. Lugd. Batav. 1612. Amsterdam
Rogge 1881. X, 32 blz. [Herdruk van den oudsten catalogus door mij bezorgd
als feestgave bij mijne geschiedenis der Stedelijke Boekerijen bij het 250 jarig
bestaan van de Inrichting van Hooger Onderwijs.]
Catalogus van de Bibliotheken der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst
en der Vereeniging voor N. Nederlands muziekgeschiedenis. Amsterdam 1884.
(De handschriften waren voor een deel beschreven door den Heer S. Spellers).
Catalogus van de Boekerij der Koninkl. Akademie van Wetenschappen. Deel
III. Amsterdam 1881. [Het eerste gedeelte was reeds gereed toen R. in deze
Bibliotheek kwam. Hij bewerkte het tweede gedeelte, geneeskunde, wiskunde,
sterrekunde, natuurwetenschappen, scheikunde, natuurlijke geschiedenis,
plantenkunde, dierkunde, schoone kunsten. In 1855 was van Rogge's hand reeds
verschenen een register op de catalogus van deze Boekerij].
Catalogus van de Boekerij der Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
Eerste vervolg. Amsterdam 1891. [Bijna geheel door Rogge bewerkt, alleen het
register is afgewerkt door den Heer Lemstra].
J. Tideman, De Remonstrantsche Broederschap. Biographische Naamlijst.
Tweede druk, bewerkt door Rogge en B. Tideman Jz. Amsterdam 1905.
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