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Verslag van de Jaarlijksche Vergadering, gehouden te Leiden op
den 9 den Juni 1909.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
LEIDEN, den 17den Mei 1909.
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 te L e i d e n ,
die gehouden zal worden op Wo e n s d a g den 9den 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.S. SPEYER, met eene
toespraak.
II.*
Voordracht van den Heer Dr. H.J. KIEWIET DE JONGE: ‘Naar aanleiding van mijne
reis naar Zuid-Afrika’.
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 te benoemen gewone en
buitenlandsche leden.
IX.
Voorstel der Maandelijksche Vergadering om van de interessen van het Fonds:
a) 46 gulden te verleenen voor ondersteuning van de uitgave eener beschrijving
der opschriften op de grafsteenen in de provincie Groningen;
b) opnieuw eene som van 100 gulden te verleenen aan de Commissie voor Taalen Letterkunde voor de voorbereiding harer uitgave van herdrukken van merkwaardige
oude Nederlandsche Vo l k s b o e k e n ;
c) eene som van ten hoogste 300 gulden ter beschikking te stellen van het Bestuur,
voor het laten fotografeeren van Middelnederlandsche handschriften in buitenlandsche
bibliotheken bewaard.
X.
Verkiezing van twee Bestuursleden in de plaats van de aftredende leden, Dr. J.
VERDAM en Dr. H. BRUGMANS. De door de Maandelijksche Vergadering
voorgedragen dubbeltallen bestaan uit de Heeren:
1. a. Dr. P.J. BLOK.
b. Dr. A.H.L. HENSEN.
2. a. Dr. J. TE WINKEL.
b. Dr. P. LEENDERTZ JR.
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XI.
Verkiezing van een Secretaris in de plaats van den volgens art. 23 der Wet aftredenden
titularis. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal bestaat
uit de Heeren:
a. Dr. S.G. DE VRIES.
b. Dr. D.C. HESSELING.
NAMENS HET BESTUUR, S.G. DE VRIES, Secretaris.
De Vergadering wordt bijgewoond door de Bestuursleden: J.S. Speyer, Voorzitter,
J. Heinsius, Penningmeester, J. Verdam, A. Kluyver, S. Gratama, L. Knappert, S.G.
de Vries, Secretaris, door L.D. Petit, Bibliothecaris, door de Leden:
J.H.C. Kern, J. Dyserinck, P.C. Molhuysen, J. Craandijk, J. te Winkel, J.H.
Abendanon, J.M. Hoogvliet, J.J.G. Vürtheim, Ch. A. van Ophuysen, W.B. Kristensen,
P.A.A. Boeser, K. Sneyders de Vogel, G.J. Boekenoogen, J.H. Holwerda, H.M. van
Nes, J.H.L. van der Schaaff, G. van Rijn, W. Meijer, P.A.M. Boele van Hensbroek,
J.V. de Groot, P.G. Bos, Jhr. J.A. Feith, A. Beets, F.G. Kramp, D.C. Hesseling,
W.P.C. Knuttel, R.W.P. de Vries, G.J. Dozy, E.W. Moes, Maur. Esser, G.A. van den
Bergh van Eysinga, Mevr. Th. Hoven, Mej. Ruth Putnam, F. Smit Kleine, B.A.P.
van Dam, C. Bake, V. Loosjes, J. Herderscheê, P.D. Chantepie de la Saussaye, K.
Lake, G. Kalff, J.C. Overvoorde, E. Wiersum, Mej. A.G. de Leeuw, Mej. E.M.A.J.
Soer, Mej. H.C.H. Moquette, H. van Gelder, P.J. Blok, W.J. Leendertz, W.P. Kops,
H.M. Werner, S.A. Naber, Mej. J.W.A. Naber, H. Blink, J.F. Gebhard Jr., L.A. Vogel,
J.B. Breukelman, A.A. Beek-
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man, Jhr. J. Feith, A. Opprel, F. Pijper, W. Nijhoff, H.J. Kiewiet de Jonge, W.J.
Leyds.
I. De Voorzitter de Heer Dr. J.S. Speyer opent te elf uren de Vergadering met eene
toespraak, door hem ter uitgave afgestaan en hierachter gedrukt (Bijlage I).
II. Op voorstel van het Bestuur wordt besloten eerst punt III-VIII van den
Beschrijvingsbrief en eerst daarna II te behandelen.
III-IV. Door den Secretaris en den Bibliothecaris worden hunne verslagen voorgelezen
omtrent den staat der Maatschappij en hare belangrijkste lotgevallen en handelingen
gedurende het afgeloopen jaar en omtrent den staat der Boekverzameling gedurende
hetzelfde tijdsverloop. De Voorzitter betuigt aan beiden dank en deelt mede, dat deze
verslagen in eenigszins meer uitgebreiden vorm in de Handelingen zullen worden
gedrukt (zie hierachter Bijlagen III-IV).
V. Namens de Commissie in de Maandvergadering van 2 April benoemd tot nazien
der rekening en verantwoording van den Penningmeester (zie Bijlage V), bericht de
Heer Dr. D.C. Hesseling, dat hij met zijn medelid den Heer Dr. J.H. Holwerda alles
nauwkeurig heeft nagegaan en in de beste orde heeft bevonden, zoodat de Commissie
zich gaarne aansloot bij de goedkeuring reeds door het Bestuur daaraan verleend.
De Voorzitter betuigt den dank der Vergadering aan de Commissie en aan den
Penningmeester, wien hij tevens hulde brengt voor zijn nauwgezet beheer.
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VI-VII. De Verslagen der Commissiën voor Taal- en Letterkunde en voor Geschieden Oudheidkunde worden door hare Secretarissen HH. Dr. J. Heinsius en Dr. P.C.
Molhuysen voorgelezen. Beide worden in dank aanvaard voor de Handelingen
(Bijlagen VI en VII).
VIII. Namens de Commissie voor stemopneming in de Maandvergadering van 7 Mei
benoemd, doet de Heer Dr. A. Kluyver mededeeling van den uitslag der stemming
gehouden ter verkiezing van nieuwe Leden der Maatschappij, nl. volgens besluit dier
Maandvergadering, 33 gewone en 7 buitenlandsche Leden. De Commissie waarin
met den Heer Kluyver zitting hadden HH. Dr. G.J. Boekenoogen, Dr. J. Heinsius,
Dr. D.C. Hesseling, Dr. C.H. Ph. Meyer, Dr. P.C. Molhuysen, J.H.L. van der Schaaff,
Dr. K. Sneyders de Vogel en Dr. S.G. de Vries, heeft uit handen van den Secretaris
ontvangen 201 stembiljetten. Van de voorgestelde candidaten voor het gewone
lidmaatschap hebben drie een gelijk aantal stemmen op zich vereenigd: de Commissie
stelt voor deze drie allen als gekozen te beschouwen. Nadat dit door de Vergadering
was goedgekeurd, wordt medegedeeld, dat gekozen zijn (in alphabetische orde):

Gewone Leden:
Dr. N. Adriani te Donggala.
P. Albers, S.J. te Maastricht.
G. van Arkel te Amsterdam.
Dr. A.J. Barnouw te 's-Gravenhage.
Dr. L. Bolk te Amsterdam.
Dr. D. Bos te Winschoten.
W.E. van Dam van Isselt te Amsterdam.
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A.J. Derkinderen te Amsterdam.
Mej. L. Engelberts te Zieriksee.
C.G. Frentzen te Leiden.
Dr. A.H. Garrer te Haarlem.
Dr. J.J.A. van Ginneken te Maastricht.
Mr. A.E.H. Goekoop te 's-Gravenhage.
Dr. S.P. Haak te Arnhem.
Mej. Dr. M.J. Hamaker te Groningen.
A.P.H. Hotz te Beyrouth.
Dr. J.C.G. Jonker te Leiden.
Dr. W.J. Kühler te Leiden.
Dr. H.W.E. Moller te Amsterdam.
J.F. Niermeyer te Utrecht.
W.O.J. Nieuwenkamp te Edam.
Dr. K. Poll te Leeuwarden.
Mr. W. Polman Kruseman te Middelburg.
Dr. H. Pomes te Rotterdam.
Jhr. A.W.G. van Riemsdijk te Aardenhout.
Jhr. B.W.F. van Riemsdijk te Amsterdam.
Dr. A.G. Roos te Groningen.
J.D. Rutgers van der Loeff te Haarlem.
Jhr. Mr. W.H. de Savornin Lohman te 's-Gravenhage.
F. Schmidt Degener te Rotterdam.
Dr. W. van Schothorst te 's-Gravenhage.
J.G. Talen te Zwolle.
Dr. J.S. Theissen te Groningen.
Dr. F.C. Wieder te Amsterdam.
Mr. A.R. Zimmerman te Rotterdam.

Buitenlandsche Leden:
P.S. Allen, M.A. te Oxford.
Dr. P. Bergmans te Gent.
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Morton Dexter te Boston.
Mr. J.L.M. Eggen te Gent.
Dr. Fr. Kluge te Freiburg i.B.
Th. Roosevelt te Washington.
P.J. du Toit te Stellenbosch.
De Voorzitter betuigt dank aan den Heer Kluyver en aan de overige leden der
Commissie voor hunne werkzaamheid. Voorts bericht hij, dat in de vergadering
aanwezig is het buitenlandsch lid Mej. Ruth Putnam uit New-York, die hij in het
bijzonder welkom heet.
Hierop wordt de Vergadering voor ongeveer een uur geschorst.
II. Na heropening der Vergadering wordt het woord verleend aan den Heer Dr. H.J.
Kiewiet de Jonge voor zijne aangekondigde voordracht: ‘Naar aanleiding van mijne
reis naar Zuid-Afrika’. Na deze voordracht betuigt de Voorzitter onder luide teekenen
van instemming der aanwezigen den Heer Kiewiet de Jonge hartelijken dank uit
naam der geheele Vergadering en verzoekt hem zijne rede ter uitgave in de
Handelingen af te staan. Aan dit verzoek wordt door den Spreker welwillend voldaan
(zie hierachter, Bijlage II).
IX. De voorstellen der Maandelijksche Vergadering om van de interessen van het
Fonds:
a) 46 gulden te verleenen voor ondersteuning van de uitgave eener
beschrijving der opschriften op de grafsteenen in de provincie Groningen;
b) opnieuw eene som van 100 gulden te verleenen aan de Commissie voor
Taal- en Letterkunde voor de voorbereiding harer uitgave van herdrukken
van merkwaardige oude Nederlandsche Vo l k s b o e k e n ;
c) eene som van ten hoogste 300 gulden ter beschikking te stellen van het
Bestuur, voor het laten fotografeeren van Middelnederlandsche
handschriften in buitenlandsche bibliotheken bewaard,
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worden na eenige toelichting door den Voorzitter gegeven, met algemeene stemmen
aangenomen. Naar aanleiding van het laatstgenoemde voorstel c) doet de Voorzitter
mededeeling van een bij het Bestuur ingekomen schrijven van den Heer Dr. F.
Buitenrust Hettema, die het wenschelijk oordeelt de leden der Maatschappij op te
wekken photographische afbeeldingen in hun bezit van sommige in het buitenland
bewaarde Mnl. handschriften, aan de bibliotheek der Maatschappij te schenken of
althans opgaaf van hun bezit te doen; zijnerzijds verklaart hij voor dit doel eenige
photographiëen in zijn bezit te willen afstaan. De Voorzitter bericht dit aanbod namens
het Bestuur gaarne te aanvaarden en noodigt de aanwezigen uit het z.i. zeer
aanbevelingswaardige denkbeeld van den Heer Buitenrust Hettema ter harte te nemen.
X-XI. Bij de hierop volgende verkiezingen van twee nieuwe Bestuursleden en van
een Secretaris worden benoemd tot Bestuursleden HH. Dr. P.J. Blok en Dr. J. te
Winkel, en wordt als Secretaris herbenoemd de Heer Dr. S.G. de Vries. Allen ter
Vergadering aanwezig verklaren de benoeming aan te nemen.
Bij de rondvraag bericht de Heer Dr. P.J. Blok dat juist heden door A.W. Sijthoff's
Uitgevers-Maatschappij besloten is tot de uitgaaf van een nieuw Nederlandsch
biographisch Woordenboek, dat bewerkt zal worden onder de hoofdleiding van den
Heer Dr. P.C. Molhuysen, ter zijde gestaan door Dr. Blok zelf. Zij hopen en
vertrouwen hierbij te kunnen rekenen op de hulp en de medewerking van de leden
dezer Maatschappij, vooral daar in hare vergaderingen zelve reeds zoo herhaaldelijk
op de wen-
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schelijkheid en de noodzakelijkheid van zulk een nieuw woordenboek is gewezen.
De Voorzitter betuigt zijne vreugde over deze mededeeling en spreekt namens de
Vergadering zijne beste wenschen uit voor het welslagen dezer groote en belangrijke
onderneming.
Nadat gebleken was, dat niemand verder het woord verlangde, wordt de Vergadering
door den Voorzitter gesloten.
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Bijlage I. Toespraak van den voorzitter.
Dames en Heeren, Hooggeachte Medeleden!
Wanneer ooit eenig voorzitter onzer Maatschappij zich de vraag mag hebben gesteld,
waarmede hij de toespraak had te beginnen, met welke hij naar oud gebruik bij de
opening van de Algemeene Vergadering hare leden welkom zou heeten, zeker niet
de voorzitter, die ditmaal het openingswoord tot u richt. Want roept hij zich voor
den geest de gebeurtenissen die sedert onze laatste jaarvergadering, de 142ste der
Maatschappij, bij ons en om ons zich hebben afgespeeld, dan, ik zeg niet: dringt zich
naar voren, want alle andere maken van zelf plaats ... maar staat onbetwist op den
voorgrond het feit van de geboorte van onze Oranjeprinses, de jongste, vurig
gewenschte spruit van ons geliefd Vorstenhuis. Behoef ik het u nog in herinnering
te brengen? Het begon met het schuchter fluisteren van eene blijde mare. Deze, parva
metu primo, mox sese attollit ad auras. Zij groeide tot eene open uitgesproken, weldra
door tal van dagbladen avond aan avond geboekstaafde ‘blijde verwachting’, die ten
slotte en na eenige weken van spanning, waarin misschien het sterkst uitkwam hoe
innig Nederland en Oranje aan elkander verknocht zijn, uitliep op de ‘blijde
gebeurtenis’,
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die in den eersten roes van het ons te beurt gevallen geluk onze harten deed
overstroomen van uitgelaten feestvreugde, die uitweg zocht en vond. Grootsch en
schoon waren die uitingen van het gevoel dat het Nederlandsche volk, Goddank
zonder wezenlijk onderscheid van politieke richting, gelijkelijk bezielt. En ook thans,
nu die heerlijke dagen van spontane blijdschapsuitbarsting achter ons liggen, is in
ons levendig het hooggestemde gevoel van dankbaarheid, dat de toekomst van onze
Oranjedynastie, en daarmede ten nauwste verbonden, die van ons onafhankelijk
volksbestaan, menschelijkerwijze gesproken, beter dan in langen tijd verzekerd is.
Laat dan ook in dezen kring het eerste woord dat hier gesproken wordt zijn een
woord van dank voor het geluk ons geschonken, door vele buitenlanders ons benijd.
Ook uit eigenen hoofde moge dit geschieden. Hare Majesteit de Koningin is de
Beschermvrouw onzer Maatschappij, en Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden haar
Buitengewoon Eerelid. Uit de volheid des harten wordt dan hier door mij eene
heilbede uitgesproken voor prinses Juliana van Oranje-Nassau en Hare Doorluchtige
Ouders.
Het doet zoo goed te ontwaren, hoe sterk een band bij onze Nederlandsche natie,
in zoo menig opzicht en met betrekking tot zoovele vraagstukken en vraagstukjes
verdeeld en onderverdeeld, het bewustzijn van hare eenheid wakker houdt. Het doet
dubbel goed dat de verlevendiging van dat besef komt aan den vooravond van die
om de vier jaren terugkeerende bezoeking van de verkiezingen. Wanneer ik alweder
zie, hoe in deze schoone Junimaand onze politicians van alle partijen hunne uiterste
krachten moeten inspannen, hoe zij gedrongen worden de verschillen van inzicht
omtrent den besten koers in de staatkunde te verbreeden tot onoverkomelijke kloven,
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hoe het vuur van haat en tweedracht wordt aangeblazen, hoe er gewerkt wordt op de
lage hartstochten en de harde koppen van den grooten hoop, die eene taak heeft te
vervullen, waarvoor hij hoegenaamd niet berekend is, dan vraag ik mij wel eens af
of het onmiskenbare nadeel, dat onze openbare zedelijkheid en onze waarheidsliefde
lijden door de dommekracht van reclame-propaganda en reclame-agitatie, zoo
onvermijdelijk moet samengaan met het waarlijk niet minder onmiskenbare groote
voordeel, dat een parlementaire regeeringsvorm met uitgebreid stemrecht aan eene
natie verschaft. De man, die op dat terrein de menschen zal dwingen zich van den
inhoud van begrippen en van hun onderlingen samenhang behoorlijk rekenschap te
geven, voordat zij onder elkander gaan schermen met leuzen en ‘beginselen’, die
Socrates moet nog geboren worden.
Het is mij een verfrisschend gevoel buiten dien onzuiveren dampkring om de
groote stembusloterij adem te mogen halen in deze reinere sfeer, waar de van ouds
zoo betitelde republiek der letteren zich te huis gevoelt. Hier ten minste werpt men
geen elkander afzonderende schotten en wanden op tusschen politieke of tusschen
wijsgeerig-godsdienstige richtingen. Hier weet men dat aan de indeelingen naar die
maatstaven onder de menschen geene volstrekte waarde toekomt, maar eene
betrekkelijke. Hier is niet doorgedrongen de onheilzwangere sectegeest, die er op
uit is lieden van hetzelfde beroep, beoefenaars van eenzelfde kunst, ambacht of
wetenschap te splitsen in kleine van elkander afgescheiden groepen, en die maakt
dat op grond van verschillen die hoegenaamd niets met dat beroep, die kunst, die
wetenschap hebben uit te staan, eene kunstmatige verwijdering in het leven is of
wordt geroepen b.v. tusschen katholieke, doleerende, evan-
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gelische, vrijzinnige enz. onderwijzers, dokters, landbouwers - de lijst is uitzetbaar
- alsof dat verschil in godsdienstige kleur hun onderwijzer-zijn, hun dokter-zijn, hun
landbouwer-zijn, zou veranderen en hen zou doemen elkander te schuwen. Bij verschil
van inzicht is gelegenheid tot vriendschappelijke gedachtenwisseling ten hoogste
gewenscht. Waar zij ontbrak, behoort zij te worden geschapen; waar zij bestaat, te
worden bevorderd, niet gesmoord. Verschil van richting ten opzichte van de dingen
des geestes belet op zich zelf noch onderlinge waardeering noch eendrachtige
samenwerking. Wien het om de waarheid te doen is, ontloopt niet de kritiek, maar
zoekt ze.
Onze Maatschappij, het zij tot haar eer gezegd, heeft zich bij de keuze van nieuwe
leden nimmer laten leiden door dogmatische begrensdheid. Ons zijn de ‘artiesten’
van de beweging die met 1880 begon even welkom als de letterkundigen die een
meer ouderwetschen stijl handhaven, en wanneer de eerstgenoemden in onze gelederen
nauwelijks of niet vertegenwoordigd zijn, is dat niet onze schuld. De
spellinghervormers zijn ons even lief als de besliste voorstanders van de spelling van
De Vries en Te Winkel en de zeker niet zoo heel kleine schare van gematigd
onverschilligen. Ik mag er ook op wijzen dat de Maatschappij er nooit naar gestreefd
heeft in deze en dergelijke zaken haar gezag, in casu: het gezag van eene op een
gegeven oogenblik aanwezige meerderheid, te doen gelden. Zij is wijselijk van
oordeel dat dergelijke vraagpunten niet door bindende voorschriften, van welke zijde
zij ook mogen komen, tot oplossing geraken.
Ik breng het spellingsverschil met opzet hier ter sprake, omdat het in den jaarkring
die achter ons ligt tweemaal het onderwerp van de beraadslaging van aanzienlijke
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vergaderingen geweest is. In de maand Augustus is er lang en breed over gehandeld
in de Derde Afdeeling van het XXXe Taal- en Letterkundig Congres, dat Leiden het
voorrecht heeft gesmaakt bij zich te gast te hebben. In de maand Maart heeft de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarin de onnadenkende massa vóór alles het
lichaam ziet dat de wetten maakt, zich er eenige dagen mede bezig gehouden. De
tegenstelling in de wijze, waarop in beide vergaderingen over dat tot tegenspraak
prikkelende onderwerp is geredekaveld, en met betrekking tot de uitkomst waartoe
men geraakte, is leerzaam. Op het Taalcongres werd de Kollewijniaansche spelling
door een hartstochtelijk voorstander, haast zou ik zeggen: een stokpaardberijder, met
warmte verdedigd en verheerlijkt; in de Kamer werd haar goed recht met kalmte
bepleit door een bezadigd en welwillend gezind staatsman. Toch was men tegenover
den gloed van het enthoesiasme ten Congresse vrij wat zachtzinniger gestemd dan
in de Kamer tegenover de bedaarde zakelijke uiteenzetting. Op het Congres werd
ten slotte overeenkomstig den wensch van dr. Schepers een besluit genomen, dat de
strekking had om de vrijheid van keuze tusschen de beide spellingen zooveel doenlijk
te bevorderen, ook bij het onderwijs. In de Kamer zag men alleen heil in door dwang
verkregen eenvormigheid of althans in de officieele uitspraak eener Staatscommissie.
En zoo mijn geheugen mij niet bedriegt, is de wenschelijkheid van de instelling van
zulk eene commissie ook gedecreteerd.
Of men op die manier veel verder zal komen? Ik betwijfel het. Indien de
Staatscommissie is samengesteld geheel uit taalkenners van professie, of zoo die er
althans de meerderheid van uitmaken - en het is niet aan te nemen dat het
leekenelement daar zal overheerschen -
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dan is er kwalijk eene andere beslissing te verwachten dan die op het Congres
genomen is. In den kring van taalbeoefenaars is op voldoende wijze toen te verstaan
gegeven dat hier, zooals op zooveel ander gebied, vrije en onbelemmerde mededinging
de meest gewenschte toestand is. De tijd zal uitmaken, welke van de twee spellingen
het op den duur winnen zal, zooals hij dat gedaan heeft voordezen in de dagen toen
de Siegenbeekiaansche spelwijze de gewone was, en die van De Vries en Te Winkel
die van de spellinghervormers.
Leerzaam noemde ik het Kamerdebat. Ook in dit opzicht, dat men weder eens kon
waarnemen, hoezeer de leeken tegenover zulke hervorming anders staan dan degenen
die zich wetenschappelijk of praktisch met taalkundige problemen plegen af te geven.
Dat wordt allicht door den vakman te veel uit het oog verloren. Voor ons taalkundigen
is de spelmanier geene onverschillige zaak, maar wij weten zeer goed dat zij het
innerlijke leven van de taal niet treft. Inzooverre achten wij hoe iemand spelt iets
van betrekkelijk ondergeschikten aard. Ook zijn wij er van overtuigd dat op het stuk
van spelling, zoo ergens, het opportunisme gerechtvaardigd is. Het is onmogelijk
aan eenig beginsel in al zijne noodzakelijke uitvloeisels hier vast te houden. Het blijft
eene zaak van geven en nemen, wil men, van schipperen tot op zekere hoogte,
tusschen fonetisch en historisch klankschrift, tusschen den drang om alle klankverschil
in schrift kenbaar te maken en de gebrekkigheid van ons Latijnsche alfabet, kortom
tusschen den wetenschappelijken zin van den taalkundige en de eischen van de
praktijk. Juist omdat de taalkundige zich van de onvolkomenheden en het
compromis-achtige van elke spellingmanier bewust is, gaat het hem gemakkelijker
af zich over spellingsverschil
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heen te zetten. Hij is er bovendien aan gewend teksten uit verschillende tijden ter
hand te nemen, zijn middeleeuwsche auteurs, zijn Hooft en Vondel, zijn Van Effen,
zijn Bilderdijk. Overal vindt hij andere spelmanieren.
De leek staat geheel anders tegenover zulke verschillen. Zijn geest is op andere
zaken gericht dan op die taalkundige finesses. Hij wenscht, en dat is zijn recht,
vastheid en eenheid in de schriftbeelden, die hij onder de oogen krijgt. Hij is uitteraard
geneigd de begrippen juiste schrijfwijze, juiste uitspraak en behoorlijkheid met
elkander te associeeren, en daaraan te verbinden de voorstelling: zoo is het, waarbij
schriftbeeld, klankbeeld en beteekenis eene onafscheidelijke eenheid vormen. Daarom
doet hem telkens terugkeerende afwijking van de hem van ouds gewone schrijfwijze
zoo onaangenaam aan. Zij maakt hem kregel. De inspanning die van zijn geest
gevergd wordt om aan de nieuwe schrijfwijze te wennen is niet alleen grooter dan
bij den met spellingsovergangen theoretisch en praktisch vertrouwden taalman en
schoolman; hij gunt zich er ook geen tijd voor.
Die zijde van het spellinghervormingsvraagstuk is, naar mijne bescheiden meening,
door de voorstanders van de Vereenvoudigde wel wat te veel uit het oog verloren.
Het staat mij nog goed voor den geest, wanneer en hoe ik ophield Siegenbeekiaansch
te schrijven en de spelling van het Woordenboek aannam. Veel tijd was er niet mee
gemoeid. In eenige maanden had ik mij zoo aan de nieuwe schrijfwijze gewend dat
de ch in recht, het gemis van de g in kachel en groeien zonder j mij hoegenaamd niet
meer hinderden. Maar ik weet dat ik zeer verkeerd zou doen uit dezen gang van zaken
voor veertig jaren bij mij zelf af te leiden hoe het nu bij anderen zal gaan. Vooreerst
bestaat er, ik heb er reeds op gewezen, nog
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al een groot onderscheid, wie van spelling te veranderen heeft, of het iemand is die
behoort tot wat ik zoo maar noemen zal het litteraire gild, of die daarbuiten staat.
Dan is de hoegrootheid van de gewenschte veranderingen, de veelvuldigheid van de
gevallen, waarin zij zich voordoen, een factor van belang. En nu wil het mij
voorkomen, dat de verschillen tusschen de ouderwetsche en de nieuwerwetsche
spelmanieren aanmerkelijk talrijker zijn, dan zij dat waren bij de hervorming, die
omstreeks 1870 tot stand is gekomen. Voor de algemeenmaking van de
Vereenvoudigde is dit ongetwijfeld een beletsel. Ik kan mij zeer goed begrijpen hoe
Minister Heemskerk er toe komt de nieuwe spelling ‘zoo zonderling’ te vinden. Door
veel op eens te willen wijzigen is de overgang voor de vele honderdduizenden lang
niet gemakkelijk gemaakt, al moge dat voor de eenige duizenden vakmannen geen
bezwaar opleveren. Het is dan ook teekenend dat de Vereenvoudigde wel grooten
voortgang maakt onder de litteratoren en de onderwijzers, maar zich niet of nauwelijks
verbreidt over andere kringen. Onze journalisten, historici, theologen, economen,
juristen, natuurkundigen, medici houden nog steeds vast aan de spelling, die zij op
school geleerd hebben. Dat was anders in de dagen van De Vries en Te Winkel. Het
feit zelve moge onze vereenvoudigers tot nadenken stemmen.
Zooals ik reeds zeide, ik verheug mij er over dat onze Maatschappij in deze zich
niet als wetgeefster heeft meenen te moeten opwerpen. Zij heeft eene andere taak te
vervullen, en eerlijk gezegd, eene betere. Ook in het jaar dat achter ons ligt, heeft
zij, het zij met alle bescheidenheid gezegd, aan haar regelmatigen arbeid, die aan de
beoefening van onze taal en letterkunde ten nutte behoort te komen, zonder ophef
maar toch niet zonder
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voldoening, en met opgewektheid gewerkt. Daarvan mogen vooreerst getuigen onze
maandvergaderingen, waar een getrouwe staf van Leidsche leden, door enkelen uit
Leidens naaste omgeving en uit den Haag versterkt, van menige belangrijke voordracht
het aandachtig gehoor uitmaakten. Uit het verslag van onzen Secretaris zult gij
vernemen, hoe verscheiden dit jaar het programma geweest is. Evenzeer mag van
de beide Commissiën onzer Maatschappij, die de eene aan historisch en oudheidkundig
onderzoek, de andere aan nasporingen op het gebied van taal en letteren zich wijden,
worden getuigd dat zij met lust en liefde hare taak hebben verricht. Ons Tijdschrift,
dat aan de goede zorgen van de laatstgenoemde Commissie is toevertrouwd, behoeft
niet te klagen over gebrek aan geschikten en zijner waardigen inhoud. Zijne trouwe
lezers, en ik hoop dat onder u, waarde Medeleden, hoe langer hoe meer tot die trouwe
lezers gaan behooren, zullen dat wel met mij eens zijn, geloof ik.
Ook omtrent wat wij in engeren zin gewoon zijn de uitgaven der Maatschappij te
noemen valt goed nieuws te vermelden. Zooals u bekend is, heeft zij thans eene Serie
van herdrukken van oude volksboeken onder handen. Een nieuw nummer van deze
verzameling is juist verschenen, en verscheidene andere zijn op de komst. Mij dunkt,
wanneer dr. Boekenoogen, de auctor intellectualis van deze onderneming, zijn oog
laat gaan over de rij van die lang verwaarloosde maar toch zoo belangwekkende
getuigen van ouden verhaaltrant en oude volksoverlevering, die nu dank zijne
toewijding en die van zijne medewerkers, prof. De Vreese, dr. E.T. Kuiper en anderen
als uit den dood zijn herrezen, dan zal hij eene stille voldoening smaken. Ik voor mij
ben van oordeel dat onze Maatschappij met die herdrukken een goed werk
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doet. Uit het oogpunt van de beoefening van onze folklore niet minder dan uit dat
der taalstudie, die hier in materiaal, uit verborgen schuilhoeken onder ieders bereik
gebracht, kostelijke volgens echt wetenschappelijke beginselen bewerkte documenten
vindt voor de bestudeering van de overgangsperiode tusschen het Middelnederlandsch
en onze zeventiende-eeuwsche taal, mag de Serie Volksboeken eene aanwinst heeten.
Bij zulke gelegenheden blijkt de beteekenis van onze Maatschappij, en hare nuttigheid,
om niet te zeggen onmisbaarheid voor het onderhouden van een krachtig leven in
onze republiek der letteren, weder eens naar buiten.
Twee malen gaf zij dit jaar bewijzen van hare belangstelling in wat van andere
zijde in die richting werd gedaan. De eerste reize, toen het Taal- en Letterkundig
Congres hier vergaderde, vervolgens toen dr. J.P. Heye te Amsterdam op den dag,
waarop hij voor honderd jaren het levenslicht aanschouwde, op waardige wijze werd
herdacht. Hoe wij gemeend hebben bij die gelegenheid onze deelneming te moeten
betoonen en hoe wij dat dan ook gedaan hebben, zult gij uit het verslag van den
Secretaris vernemen.
Overigens heeft de Heye-herdenking op nieuw geopenbaard, dat deze edele mensch,
die in verschillende tamelijk uiteenloopende zaken een baanbreker geweest is, zich
eene blijvende plaats heeft veroverd in het hart van ons volk. Ook eene in onze
litteratuur. In het jaar van zijn verscheiden heeft de toenmalige voorzitter onzer
Maatschappij, niemand minder dan Robert Fruin, ‘van dien dichter van menig liefelijk
en rein gedicht’ naar zijne wijze een scherp omlijnd beeld geteekend. ‘Dr. Heye, zoo
zeide hij toen, heeft jaren lang de plaats vervuld die Tollens ledig had gelaten. Hij
was volksdichter in
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denzelfden zin van het woord, waarin Tollens het geweest was. Het volk, waarvoor
beiden dichtten en dat beiden aanhing, was de middenstand, de burgerij, in wier
begrippen en gevoelens zij deelden, niet de lagere klasse, de menigte die men
doorgaans onder den naam van volk verstaat. Met dat volk hadden zij weinig gemeen.
Wel trokken zij het zich hartelijk aan, en wilden het tot zich opheffen, maar te
vergeefs.’
Hoeveel waars er in die beoordeeling en die vergelijking gelegen mag zijn, ik
geloof nauwelijks, dat zij tegenwoordig nog door velen onderschreven zullen worden.
Men zal bij het lezen van Heye thans, naar ik meen, niet zoo aanstonds denken aan
den tijdens zijn leven veel gelauwerden en met eermetaal om strijd begiftigden dichter
van De Overwintering op Nova-Zembla en het Wien Neerlandsch bloed, maar eerder
aan Van Alphen. Zeker is het, dat onze schooljeugd met Heye's liederen even
vertrouwd is, als eens onze grootouders met Van Alphens bundel gedichtjes. En
evenzeer, dat de gezonde en echt godsdienstige geest, die ze kenmerkt, zijn invloed
ten goede niet alleen aan de schooljeugd van onzen middelstand doet gevoelen, maar
ook in de daaraan grenzende hoogere en lagere maatschappelijke kringen zich
verbreidend zijne weldadige werking vertoont.
De zoo even in herinnering gebrachte woorden, lang geleden door een vroegeren
voorzitter gewijd aan de nagedachtenis van een afgestorven lid onzer Maatschappij
onder den verschen indruk van zijn overlijden, brengen mij voor den geest dat het
ook mijn plicht is hier te gewagen van degenen die in het afgeloopen jaar ons door
den dood zijn ontvallen. Helaas, het waren er velen. Niet minder dan 24
binnenlandsche en zes buitenlandsche leden, een buitengewoon hoog cijfer. Al mag
het waar
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zijn, dat onder hen zoo goed als geen te noemen valt, die niet althans de middaghoogte
des levens had bereikt, en dat verscheidenen, naar het Bijbelwoord, oud en zat van
dagen van ons zijn heengegaan, het is een smartelijk gevoel te ontwaren dat van zoo
vele mannen van beteekenis op zoo menigerlei gebied de mond voor goed gesloten,
de werkzaamheid voor goed geëindigd is.
Het begon reeds weinige weken na onze laatste algemeene vergadering. Den 22sten
Juni ontsliep de Groningsche hoogleeraar dr. H e r m a n J o s e p h u s P o l a k , de
uitnemende criticus en aestheticus, die ook als scherpzinnig tekstenverbeteraar in
den geest van zijn vermaarden leermeester Cobet heeft uitgeblonken. Dat deze
professor in het Grieksch bovendien een grondig kenner en beoordeelaar was van
de Nederlandsche letteren, dat zijne geschriften onze letterkunde met kostelijke
stijlvoortbrengselen verrijkt hebben, is u allen voldoende bekend. De bij uitstek
bevoegde geleerde, die in anderen kring zijn levensbericht voordroeg, heeft aan
Polaks verdiensten ook in dit opzicht ruimschoots recht doen wedervaren.
En weinige weken vóór deze vergadering werd van ons weggenomen een man,
op wien Leiden, de Leidsche Universiteit, ja geheel Nederland trotsch was en trotsch
mocht zijn. M i c h a ë l J a n d e G o e j e , de opvolger en voortzetter van Dozy,
handhaafde op schitterende wijze Leidens hegemonie op het veld van de studie van
het Arabisch en van de Arabische wereld. In de schatting zijner vakgenooten was
hij facile princeps. Daarbij kwamen zijn goed inzicht in de zaken des gewonen levens
en zijn organiseerend talent, eigenschappen die veelal niet met groote geleerdheid
samengaan en die maakten dat hij tot menige wetenschappelijke onderneming den
stoot gaf, waartoe samenwerking van velen een vereischte is. Zijne
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bewonderenswaardige werkkracht en verstandige werkmethode gaven aan zijne
medewerkers het goede voorbeeld. Ook aan de geestelijke en stoffelijke belangen
van de stad zijner inwoning liet hij zich veel gelegen liggen. De gemeente Leiden
heeft jaren achtereen in ruime mate de vruchten mogen plukken van zijne wijsheid
en zijn beleid. Voordat de ziekte hem overviel, die zijn krachtig lichaam sloopte,
was hij van onze maandvergaderingen een gaarne gezien en getrouw bezoeker. Ook
in onze Maatschappij laat hij eene leegte achter, die lang gevoeld zal worden.
In de maand October is onze Nestor van ons heengegaan, de meer dan
negentigjarige Dr. B.F. M a t t h e s . Als baanbreker voor de bestudeering van de talen
van Celebes neemt hij eene eereplaats in onder onze Indologen. Bijkans eene halve
eeuw is hij lid geweest onzer Maatschappij. In dit opzicht staat zijn afsterven in
scherpe tegenstelling tot dat van den Amsterdamschen oudheidkundige B.J.M. d e
B o n t , den stichter van den ‘Amstelkring’, die met woord en daad zooveel bijdroeg
om de oude abdij van Egmond zooveel mogelijk voor het oog van de thans levenden
te doen herrijzen. Pas verleden jaar was deze tot lid benoemd, en nu reeds hebben
wij zijn verlies te betreuren.
Van de overigen op mijne droeve lijst noem ik eerst hen, wier levenswerk nauw
samenhing met de studiën, die onze Maatschappij het naast staan. Dr. N.A. C r a m e r ,
met eere bekend als medewerker aan de Zwolsche Herdrukken, heeft de verschijning
van zijne lang verwachte uitgave van De Reis van Jan van Mandeville niet lang
mogen overleven. Op zeer hoogen leeftijd is van ons heengegaan Dr. E. L a u r i l l a r d ,
de gevierde letterkundige van den ouden stempel, als dichter en kanselredenaar
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bij velen bemind. Nevens hem noem ik P. L o u w e r s e , ook een populair man,
namelijk in de wereld van onze aankomende jongens en meisjes, die zoo gesteld
waren op wat hij voor hen schreef. Als een verlies voor onze letteren moet ook
geboekt worden de dood van den hoogbejaarden P.N. M u l l e r , den ondernemenden
kundigen handelsman, die naast de krachtdadige bevordering der handelsbelangen
van zijn geliefd Amsterdam als echte mercator sapiens van het oude Amsterdamsche
type talent, lust en tijd had om in menig flink artikel, ook in ‘de Gids’, van welks
redactie hij geruimen tijd deel uitmaakte, zich te uiten. In dr. C. S t o f f e l ontviel
ons een groot taalgeleerde. Zijne bijzondere kennis van het moderne Engelsch, die
in Engeland zelf erkend werd, komt ook het nageslacht ten goede door de
voortreffelijke boeken, waarin hij die heeft neergelegd.
Onder de beoefenaars van onze geschied- en oudheidkunde, die ons ontvielen,
noem ik het eerst mr. C. P i j n a c k e r H o r d i j k , oud-hoogleeraar, oud-minister,
oud-commissaris des Konings, oud-gouverneur generaal, laatstelijk curator van onze
Leidsche Universiteit. Naast en na het veelsoortige praktische werk, dat het grootste
deel zijns levens in beslag nam, hield hij zich gaarne bezig met historischen arbeid,
ook op het gebied van ons oude recht, arbeid welke ook daar zijn naam met eere zal
doen gedenken. Dan de heer D.C. M e y e r Jr., eene welbekende figuur in het
Amsterdamsche Kon. Oudheidkundig Genootschap en schrijver over onderwerpen
onze kunst en oudheden betreffende, de Bosschenaar J.C.A. H e z e n m a n s , die zich
onderscheidde door zijne geschriften over de geschiedenis van 's-Hertogenbosch en
hare statige St. Janskerk, en de Zeeuw mr. J.H. d e S t o p p e l a a r , die op
gelijksoortige wijze zich voor de oudere geschied-
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kunde van zijn gewest verdienstelijk maakte, niettegenstaande zijn rechtsgeleerde
arbeid (hij was geruimen tijd rechter in de gemengde rechtbank te Caïro) een
belangrijk deel van zijne aandacht in beslag nam.
Wat verder van ons af lag de werkzaamheid van een ander rechtsgeleerde, den
vice-president van den Hoogen Raad jhr. mr. P.R. F e i t h , die tevens curator was
van deze Universiteit, van den oud-agent der Nederlandsche Bank te Utrecht mr.
I.F.B. B a e r t , die op gelijke wijze aan de Utrechtsche Universiteit verbonden was,
van prof. A.C. V r e e d e , die gedurende een reeks van jaren aan de Leidsche
hoogeschool Javaansch heeft onderwezen, van den hooggeachten directeur der
Rijkspostspaarbank A r m a n d S a s s e n , die in zijn werkzaam leven de vruchten
van zijne veelzijdige kennis aan velen ten goede heeft doen komen, eindelijk van dr.
B. T i d e m a n jr., rustend predikant van de Remonstrantsche gemeente, een bekend
en geacht schrijver van verschillende werken op het gebied van godgeleerdheid en
kerkgeschiedenis. Nog van eenige andere godgeleerden hebben wij het verlies te
boeken: Ds. L. O v e r m a n , emeritus-predikant en oud-secretaris van de Algemeene
Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk, J. A n s p a c h te Bergeik in
Noord-Brabant en W. d e M e i j i e r , oud-lid der Tweede Kamer, tevens
oud-predikant.
In dr. E.F. v a n D i s s e l verloren wij een man, die hoewel hij in den laatsten tijd
niet meer in deze stad woonde, te Leiden lange jaren een bekende en beminde persoon
is geweest. In zaken van provincie en gemeente doorkneed, om zijn karakter en
verstand hooggeschat, heeft hij, zoolang hij zich aan de openbare zaak wijdde, in
den gemeenteraad en de Staten dezer provincie eene eereplaats ingenomen. Op ander
gebied liggen de verdien-
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sten onzer afgestorven medeleden E.A. R o v e r s , een kundig financier tevens van
letterkundigen aanleg, die in Indië tot den hoogsten rang in zijn tak van beheer is
opgeklommen en L.J.M. G l a s i u s , die als gepensioneerd majoor der Infanterie te
Utrecht overleed.
Van de zes buitenlandsche leden, die de dood ons ontnam, wil ik het eerst gedenken
dien ik naar tijdsorde het laatst zou moeten noemen, E m i l e M i c h e l . In dezen
tachtigjarigen kunstenaar verliezen wij een groot kenner en bewonderaar van de
klassieke Nederlandsche schilderschool. Zijn boek over Rembrandt, zijne keurige
artikelen in de Revue des Deux Mondes en in andere tijdschriften over onze
landschapschilders vooral, zijn hem een monumentum aere perennius, dat aanspraak
heeft op onze piëteit, eene aanspraak, die wij Nederlanders gaarne laten gelden.
Het aantal van onze Belgische buitenlandsche leden slonk met twee door den dood
van de heeren E.B.J. d e C h a t e l e u x en A u g . G i t t é e . De eerste was een schrijver
van talent, wiens tooneelstukken en critieken terecht de aandacht trokken, de tweede
leeraar aan het Athenaeum te Luik, een verdienstelijk beoefenaar van Noord- en
Zuidnederlandsche folklore, redacteur van Volkskunde.
Van de overige drie is de meest bekende de taalgeleerde dr. H e r m a n O s t h o f f ,
hoogleeraar te Heidelberg. Met Carl Brugmann was hij indertijd een der voormannen
onder de zoogenaamde Junggrammatiker, die er zooveel toe bijdroegen om de
Indogermanistiek in nieuwe banen te leiden. In zijne vele geschriften, die bij voorkeur
de vormleer en de woordafleiding in Indogermaansche talen betreffen, heeft hij de
uitkomst nedergelegd van belangrijke onderzoekingen; laat ik hier noemen een mooi
boek
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van hem van meer algemeene strekking: Das Suppletivwesen in den indogermanischen
Sprachen. Dan J. v o n K e l l e , hoogleeraar in ruste te Praag. De werkzaamheid van
dezen verdienstelijken germanist behoort tot eene vroegere generatie dan die van
Osthoff; zijne onderzoekingen over de Oud-hoogduitsche en Middelhoogduitsche
letterkunde gaven hem eene eervolle bekendheid. Eindelijk, dr. A l .
R e i f f e r s c h e i d , te Greifswald, vooral bekend door zijne nasporingen van de
betrekkingen van Opitz met de in zijn tijd toongevende philologen en letterkundigen
in Holland.
Aan maatschappijen kan een langer leven zijn toebedeeld dan aan individuen. Zij
zijn niet gebonden aan de leeftijdsgrens, die de natuur aan het broze menschenlichaam
heeft gesteld, zelfs niet aan de honderd herfsten, den hoogsten levensduur dien de
Wedische dichters iemand durven toewenschen. De open plaatsen door den dood
veroorzaakt, kunnen zij aanstonds weder aanvullen; ook wanneer, zooals in dit
afgeloopen jaar bij ons; die opengevallen plaatsen vele zijn en daarom het aantal van
nieuw te kiezen leden grooter is dan gewoonlijk.
Het moge u niet bevreemden dat onder de vele namen van hen die op onze
kandidatenlijst voorkomen, naast eigenlijk gezegde beoefenaars van Nederlandsche
taal- en letterkunde en letterkundige schrijvers, staan mannen wier geestesarbeid niet
samenvalt met het veld van onze werkzaamheid. Zoo min als onze Maatschappij
eene plaatselijk Leidsche instelling wil zijn, maar vóór alles is eene Nederlandsche,
gevestigd te Leiden, even weinig is zij or op gesteld eene vakvereeniging van
letterkundigen te wezen. Zij maakt aanspraak op en zij zoekt de sympathie en de
medewerking van de besten in den
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lande, die belang stellen in den bloei van onze taal en van hare voortbrengselen in
proza en poëzie. Gij weet het dat onze Maatschappij het zich niet tot taak heeft gesteld
letterkunde te maken, maar den schat van letterkunde dien wij bezitten, te hoeden
en te verzorgen. Het is van deze plaats meer gezegd, maar het is geen kwaad dat het
weder eens herzegd wordt. Straks zal blijken welke nieuwe krachten u het waardigst
zijn toegeschenen om in de plaats te treden van die wij verloren.
Waarde Medeleden, die hierheen van wijd en zijd zijt opgekomen, ik breng u den
welkomstgroet van het Bestuur. Moge deze 143ste Algemeene Vergadering, die ik
hiermede geopend verklaar, strekken tot bevordering van de belangen onzer
Maatschappij!
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Bijlage II. Voordracht van den Heer Dr. H.J. Kiewiet de Jonge: naar
aanleiding van mijne reis naar Zuid-Afrika.
Wie voor de eerste maal, ter bestudeering van land en volk, de reis doet naar
Zuid-Afrika, moet niet gaan langs de westkust. De plotselinge overgang van
toestanden werkt verwarrend. Want Madeira, Teneriffe of Las Palmas mogen op de
eentonige reis een aangename afwisseling zijn, leerzaam als voorbereiding zijn zij
niet. Dat is de oostkust wel, in hooge mate; zij doet de dienst van de schemerige gang
voor men komt op het panoramaplat: het oog is vatbaar geworden. Hollandsche
leefwijze en landschap zijn reeds verre als Lissabon en Cintra worden gezien; Tanger
verbijstert; dat is de laatste golfslag van Europeesche beschaving op het Afrikaansche
strand; Marseille brengt die beschaving terug en Napels ook, maar zuidelijk, als
Lissabon, en Holland blijft ver. Dan na eenige dagen rust eensklaps weer het Oosten,
gansch anders dan Tanger; Mombassa, Dar-es-Salaam, Zanzibar, Mozambique, Beira,
Lorenzo Marquez, tot eindelijk na al die langere of kortere bezoeken aan Engelsch,
Duitsch en Portugeesch Oost-Afrika, Durban is bereikt.
Wat in Durban het meest dan treft, zijn niet de straten, niet de mooie winkels, niet
de electrische trams, niet dus het feit dat van de Oost-Afrikaansche steden dit met
Lorenzo Marquez eene moderne Europeesche stad is; het meest treffen de kleurlingen.
Niet de tint ook alweer;
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Somali's en Soeahili's en Kaffers waren dagelijks gezien, aan land en aan boord.
Zanzibar en Lorenzo Marquez hadden gewemeld van Indiërs. Maar in Natal was het
de scheiding tusschen witmensch en kleurling die trof; aan post en telegraaf
afzonderlijke loketten: Natives and Asiatics only; de trams zijn verboden; de cabs
en rickshaws Europeans only of Natives only; aan de treinen afzonderlijke wagens;
op wat wij kleine steentjes noemen en ginder voetpad heet, loopt enkel de witmensch;
ze mogen zich niet vrij bewegen zonder pas; de kafferagent, al ziet hij vlak voor zich
een blanke een moord begaan, mag hem niet arresteeren; hij mag hem volgen,
aanwijzen, maar aanraken niet. Enkele van die verschijnselen waren niet nieuw meer,
maar wat nieuw was dat was het stelsel, de bewustheid. De witmensch is uitverkoren,
al het andere van lage orde.
Die maatregelen mogen bij verordening zijn bepaald of uit bescheidenheid vrijwillig
zijn aanvaard, zij scheppen een kloof die naar onze begrippen van menschelijkheid
niet zoo heel veel verschilt van den afgrond tusschen edelman en slaaf of lijfeigene.
Deze moge nooit geheel zijn gedempt geworden, wat eenmaal onvervulbaar scheen,
is toch vervuld: zij zijn na eeuwen gelijk gesteld voor de wet. Maar hoeveel strijd
en ellende eer het zoo ver was, eer de kastengeest zijn grootste scherpheid had verloren
en menschen van hetzelfde ras en van dezelfde taal staatsrechtelijk als gelijken konden
omgaan. Hier bij Kaffers niet alleen maar bij alles wat niet-Europeeër is, dreigt niet
de kastengeest maar het verschil van ras, en dus van aanleg en karakter. De eene
Kafferstam staat hooger dan de andere, maar het feit dat allen voor en na hunne
volksverhuizingen in hunne beschaving dezelfde zijn gebleven, wettigt de overtuiging
dat zij nooit de gelijken
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zullen worden van den blanke en in onafzienbaren tijd nog onder diens voogdij zullen
moeten staan. Op dit oogenblik althans is de naturellenkwestie in Z.A. onoplosbaar;
niemand kan zeggen hoe beide partijen op den duur kunnen worden bevredigd. In
Kaapstad hoorde ik Lord Selborne spreken over dit onderwerp; hij sprak niet als
regeeringspersoon maar voor zich zelf. En ook zijn slotsom was dat de Kaffer beneden
den blanke stond in karakter en geestelijken aanleg, dat hij daarin den blanke nooit
zou kunnen evenaren, maar dat men hem geleidelijk en behoedzaam moest opvoeden
als het bleek dat hij daaraan behoefte had. De waarde van die belijdenis moet schuilen
in de erkenning dat ook de inlander recht heeft op ontwikkeling, waar wie ter wereld
twijfelt daaraan? Zal hij echter geduld hebben om dat lange proces te doorleven,
zonder dat hij voor zich de voordeelen heeft opgeeischt, waarvan hij thans verstoken
is? Want ook bij deze menschen komt duidelijk de zucht naar gelijkstelling voor den
dag.
In Durban werd het mij duidelijk dat als het ooit kwam tot gelijkstelling, de zwarten
door hun verpletterende meerderheid de blanken geheel zouden overheerschen of in
het gunstigste geval een toestand als aan de Kaap zou worden geboren, waar thans
de witmensch moet bedelen om de stem van den naturel. De verschrikkelijke gevolgen
dezer gelijkstelling is het spil waar de geheele kwestie om draait. Immers vóór de
blanken heerschers zijn geworden in Z.A. werd de macht alleen gehandhaafd door
uiterst wreede en bloedige oorlogen.
Het wonen van den Kaffer te midden van de blanken heeft als natuurlijk gevolg
ontaarding. Hij ziet van het Europeesche leven alleen den buitenkant en die bootst
hij gemakkelijk na; in spelen en drinken is hij spoedig volleerd en Europeesche
kleeding draagt hij als bij instinct,
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altijd lenig en zwierig. Ik heb geen gezien met harkerige beweging; volkomen vrij
in het vreemde pak, zijn zij nooit boersch al komen zij zoo uit de kraal. In mijn
herinnering zie ik lange rissen jongens en meisjes, bij uitdrager of in magazijn keurig
uitgedost, volkomen naar de mode, en lachend en kawetterend tijgen zij voorbij, een
vlaag van pret bij spel van donker oog en schitterende tanden. Zoo zag ik hen ook
in Pretoria op de voetpaden, waar zij worden geduld mits ‘respectable’ gekleed. Die
kleeding is oorzaak van menige oogluiking en ook Kaffers trachten de hand te nemen
als men een vinger biedt.
In de kraal zijn zij eerlijk, zoo zelfs dat men veilig kan slapen met los geld naast
zich; buiten de kraal leven zij in hoop op zegen en die zegen komt het overvloedigst
door leugen en bedrog. Talloos zijn de klachten die ik overal over hen hoorde als
dienstboden, over den boy en de meid, maar over de laatste het meest. Zij worden
gauw van bedeesd en bescheiden cheeky, dat is astrantig en vol streken en zijn een
wanhoop voor menige huisvrouw, die zelfs bij Europeesche hulp niet buiten hen kan.
En bij den grooten trek naar de dorpen en de mijnen waardoor het platteland wordt
ontvolkt, is ook het arbeidersvraagstuk op de boerenplaatsen te voorzien. Want ook
de Kaffers hebben hun leiders en hun bladen, en worden zich bewust dat zij ten slotte
in aantal verre de sterkste zijn, en dat hun slechts gelijke wapenen ontbreken om de
blanken uit hun land te verdrijven.
Die ontwaking uit onbewustheid is voornamelijk het gevolg van Amerikaansche
gekleurde zendelingen, die na den oorlog in grooten getale, meer nog dan vóór dien
tijd, naar Afrika zijn overgekomen om daar de gelijkstelling der rassen te prediken.
Zij schiepen de Ethiopische Beweging. De Boeren in de Zuid-Afrikaansche Republiek
en
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Vrijstaat hielden steeds waar zij konden streng toezicht op die zendelingen; hunne
lijdensgeschiedenis had hen de noodzakelijkheid daarvan geleerd. Maar de niet
Zuid-Afrikaansche Engelschen hebben geheel andere inzichten omtrent zending. De
Exeter Hall-politiek acht de gelijkstelling van blank en zwart, ook in Z.A. voor reeds
mogelijk, lijnrecht dus tegen de staatkunde in, steeds door de Boeren gevolgd. Staat
een Z.A. regeering echter, zij moge dan Engelsch zijn, zelf tegenover de Kaffers,
dan volgt zij een gansch anderen weg. Want ook zij is zich bewust van het gevaar
van het aantal; dat werd mij duidelijk bij een zitting van het proces Dinizoeloe in
Greytown en na een kort gesprek met Miss Colenso, diens verdedigster buiten de
balie. Engeland kapt onmeedoogend alles wat te hoog opschiet in het welig Kafferveld.
Sedert den oorlog is de Kaffer in aard hard achteruitgegaan. Niemand ontkent dat
dit de invloed is der Engelschen; ieder geeft toe dat enkel de Boeren slag hebben om
met hen om te gaan. De Boer is streng maar rechtvaardig; hij zal nooit slaan of het
moet verdiend wezen. Dat weet de Kaffer en gedwee gaat hij liggen om zijn dracht
te ontvangen en zegt dankie baas als het afgeloopen is. Hij erkent daar is niets aan
te doen; wie slaag verdiend heeft, die moet het eerlijk hebben; mijn baas is
genoodzaakt mij te straffen, als ik wat verkeerds heb gegaan. Maar de Engelschman
slaat in drift en dus dikwijls onrechtvaardig; dat verwekt wrok. De aard van den Boer
is gelijkmatig, driftig ziet men hem bijna nooit; de Engelschman heeft vlagen
beurtelings van vertrouwelijkheid en van groote hardheid. Het eene zoowel als het
andere bederft.
Aan den Rand is het verschil van behandeling door Boeren en Engelschen het
sterkst aan het licht gekomen,
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omdat het daar groote groepen gold. De Kaffers namelijk verschillen onderling meer
dan de volken van Europa, ook al in kleur, maar voornamelijk in taal en karakter. In
de mijnen nu hebben de Engelschen allen door elkaar geplaatst, Makateezen,
Sjangaans, Zoeloe's, Knopneuzen en wie meer. Dat was een gevolg ook van willekeur,
maar in de eerste plaats van onkunde. Zij wisten niet of zoo zij het al wisten, zij
stoorden er zich niet aan, dat b.v. een Zoeloe die het hoogst staat onder de Kaffers,
lichamelijk en geestelijk, niet eten en slapen wil naast b.v. een Makatees.
Oogenschijnlijk kleinigheden hebben hier groote uitwerking. De Zoeloe lepelt met
een stokje de mielispap uit de schotel op de holle hand, waarin liefst een boomblad;
dan brengt hij de pap met de vingers naar den mond. Maar de Makatees steekt zijn
volle hand in de schotel en eet zoo. Dat vindt de Zoeloe vreeselijk; hij wil niet met
een hoed eten en loopt weg. Nu klaagde Lord Milner over gebrek aan arbeidskrachten,
maar sinds de Boeren weer aan de regeering zijn, komen de Zoeloe's terug; die weten
zeer goed dat de Boeren weer macht hebben en dat die alle Kaffers kennen en hen
uit elkaar zullen houden. Onder hen zijn zij bereid te werken.
Gebrek aan kennis van land en volk is te verhelpen. Wat echter de Engelschen
nooit zullen kunnen leeren, is het aangeboren talent der Boeren om de Kaffers aan
zich te hechten. Deze behandelen hen als kinderen wat zij ook eigenlijk zijn, en
daarbij komt de gevoeligheid voor een grapje zoo goed te pas, die beiden bezitten.
De Boer kan met een Kaffer een grapje hebben als wij met een kind, zonder den
afstand te verkleinen; bij den Engelschman wordt het tot gemeenzaamheid. Ik geloof
zelfs dat de Kaffer den aanleg voor leuke pret bij den Boer heeft versterkt; er was
weerwerk. Want
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de Boer lacht zoo graag, ook in ernstige oogenblikken.
Wat de naturellenkwestie in haar tegenwoordigen staat zoo ingewikkeld maakt is
haar verscheidenheid. Eigenlijk is er niet ééne kwestie maar zijn er vele. In Natal
zijn het behalve de Zoeloe's de Indiërs; de laatsten houden den witmensch uit den
kleinhandel, en den Kaffer uit de suikerfabrieken en de pijnappelteelt. Ook beginnen
de Indiërs met de Arabieren een gevaar te worden voor den groothandel, want er zijn
er met zeer veel koopkracht. Chineezen zag ik in Natal niet. Vóór mijn komst waren
er 54000 uit Transvaal teruggestuurd; ik zag ze daar in Standerton aan den trein en
's Zondags in de straten van Johannesburg. In de Randmijnen werken er nog, maar
niet veel meer. Zij vergrootten tot voor kort de moeilijkheden zeer, want de naturellen
die toch niet graag werken, komen op die wijze in het geheel niet aan den slag en
het is toch een eisch dat zij zich wennen aan geregelden arbeid. Nu trekken zij de
rickshaw in de straten van Durban en doen huisdienst.
In Transvaal ziet men Zoeloe's zoo goed als niet. Daar zijn het behalve de
Makateezen, in het noorden nog de Sjangaans en Knopneuzen en dan de Indiërs.
Maar die Indiërs zijn niet ingevoerd als in Natal; zij zijn er door een fout in de
Conventie van '81. Men heeft toen niet aan hen gedacht bij het vraagstuk der
naturellen, enkel aan Zuid-Afrikaansche-naturellen. Wat niet Zuid-Afrikaansch-naturel
was, rekende men voor blank. De Indiërs kwamen, konden niet worden geweerd en
schiepen het Koelie-vraagstuk. In '84 probeerde men nog het te veranderen, omdat
er klachten van Engelsche en Hollandsche kooplui waren gerezen over doodelijke
concurrentie. De Transvaalsche regeering wendde zich tot Engeland, dat toegaf dat
de Conventie de Indiërs had vergeten en antwoordde: maak maar een
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wet. En er kwam een wet, waarbij de Indiërs slechts voorwaardelijk werden toegelaten.
Maar Indiërs zijn Engelsche onderdanen en het verzet was hevig. Nu werd er een
scheidsrechter op gevonden, de tegenwoordige Professor de Villiers in Leiden,
toenmaals Hoofdrechter in de Vrijstaat. Diens uitspraak luidde grootendeels in het
voordeel van Transvaal; Engeland had feitelijk het scheidsgerecht verloren. Wel was
de zaak nu wettelijk aan een eind, maar het verzet duurt nog voort. De ‘permits’
worden ontdoken, zoodat de regeering geen herkenningsbewijzen meer heeft en nu
van ieder Indiër de vingerindruk eischt. De Koeliekwestie bestaat dus nog in
Transvaal. De Vrijstaat heeft nooit Indiërs willen hebben en in de Kolonie is voor
hen geen plaats. Daar hebben de Slameyers, de Islamsche Maleyers, den kleinhandel
en voor een deel ook den groothandel in bezit. Zij zijn dikwijls zeer ontwikkeld en
staan geestelijk hooger dan de Kaapsche jongens, de sterk verbreide bastaards van
blanke en kleurling, die bijna uitsluitend huisdienst doen.
Zoodoende is het naturellenvraagstuk niet één, maar veelledig. Het spreekt van
zelf dat de invloed van al dat geel en bruin en zwart op de blanke bevolking van
Zuid-Afrika zeer groot is geweest. Vooral die der Kaffers op de Boeren van Transvaal
en Vrijstaat. Verloren in de eindelooze ruimte van het veld leefde geslacht op geslacht
met hen in nauwe aanraking, hetzij als huisbewoners of als leden van een nabijzijnde
kraal. Dienstbaarheid nu op groote schaal kweekt bij den meester licht gemakzucht
en hoovaardij. En de zwakke karakters onder de Boeren hebben bovendien door den
dagelijkschen omgang als kind, met in leugen en bedrog volleerde Kafferkinderen,
een bedenkelijken knak gekregen. De oorlog, dat moet men nooit vergeten, is niet
gewonnen door de
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Engelschen alleen, maar slechts met behulp van de verraders uit eigen volk. In den
geestelijken strijd, die nu reeds wordt gestreden in Z.A., maar eerlang hoog zal moeten
oplaaien, wil het Afrikaansche volk als volk niet ondergaan, moet de overwinning
niet zoozeer op de Engelschen worden bevochten, als op de nog te duchten lauwen
of erger national scouts en handsuppers.
De taal der naturellen hangt natuurlijk af van hun omgeving. Voor den oorlog was
hun eenige of tweede taal bijna uitsluitend Hollandsch, nu vermindert het zeer, zelfs
onder de Slameyers en Kaapsche kleurlingen. Dat ook is een ernstig verschijnsel. In
Durban kon ik bij kleurlingen met Hollandsch in het geheel niet terecht; in Maritzburg
ook niet. Noordelijker in Greytown, waar ik in echt Afrikaansche omgeving was, en
geen woord Engelsch behoefde te spreken, daar ik steeds in aanraking kwam met
nieuwe taalgenooten, spraken de Kaffers bij de Hollandsche Boeren Hollandsch,
maar kreeg ik de verzekering dat de Zoeloe's die daar het heerschende ras zijn, over
het geheel geen Hollandsch kennen. De Voortrekkers van '38, uit Dingaans tijd dus,
hadden die taal niet gekend, en de Zoeloe's hadden hen niet verstaan. Wel hebben
de Boerenkinderen toen Zoeloe geleerd, maar omgekeerd de Zoeloe's geen Hollandsch.
Dat is de reden dat b.v. Gen. Botha die opgegroeid is in het N. van Natal Zoeloe
spreekt, terwijl de Rustenburgsche Boer geen Kaffers kent, doordat de Makateezen
met wie hij werkt, slechts Hollandsch spreken met den Boer. In de Kafferwijken bij
de dorpen, locaties als zij heeten, b.v. bij Potchefstroom, was het al Hollandsch wat
ik hoorde.
Dat alles heb ik langzamerhand waargenomen, door eigen aanschouwing, van oog
en oor, uit het leven dus, niet uit boeken. Maar de indruk uit Durban heeft mij
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niet losgelaten: dit is het vraagstuk voor Z.A., voor Engelschen en Afrikaners beiden,
beter nog voor alles wat blank is. Want er zijn er natuurlijk van alle naties, Duitschers
vooral. In Johannesburg zijn die oppermachtig, en de getrouwe Britsche onderdanen
met uitheemsch accent. Portugeezen en Italianen zijn de warmoezeniers; Indiërs
venten hun groenten langs de huizen. Uitstekende winkeliers zijn die laatsten, dat
ondervond ik al op de Oostkust, in Zanzibar vooral, maar ik zag het ook in Natal en
Johannesburg; zij palmen geduldig en beleefd, met innemende vriendelijkheid, in
de groote winkels de blanken en in den kleinhandel den Kaffer in. Geen wonder dat
de Boer niet dan door den nood gedwongen achter de toonbank gaat om met den
kleurling te wedijveren. Toch doet hij het in den regel nog liever dan hard werken.
Het liefst is hij heerboer met vrijen tijd, als het Hooge Veld zoo wijd. De
Middeleewsche slotbewoner besteedde de zijne aan jacht op haar en veer, aan
drinkfestijn en wapenoefening; de veeboer is kampioen in het geselsen en heeft de
hartstocht van het Veld. Voor jacht ontbreekt hem sedert den oorlog het wild; alles
is uitgeroeid; de eenige kudde springbokken die ik zag, was aangeplant en kwam
tegen 't ondergaan der zon in 't zicht van Botha's plaats.
Opmerkelijk is het dat ook in den groothandel de Boer zich nog geen nest maakt;
die is bijna geheel in handen van vreemdelingen. Men moet een school hebben
doorloopen, van geslacht tot geslacht, om zoo te woekeren met den tijd, als het
grootbedrijf dat eischt. Die school hebben de Afrikaners nooit gekend. Geld heeft
bovendien voor hen een anderen zin dan voor ons Europeeërs. De Boer is veelal
gedwongen tot groote zuinigheid, doordat hij te worstelen heeft met zooveel
tegenspoed; als voor-
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beeld noem ik een geval, dat mij in Potchefstroom trof. Eén oogst, haver, werd kaal
afgevreten door sprinkhanen; dat was in October. De volgende, aardappelen, vervroor
door nachtvorst; dat was in April. De derde werd vernietigd door hagelslag; dat was
in November. De daarop volgende rotte weg door regens of werd weggespoeld door
overstrooming. Natuurlijk wordt geld dan uiterst schaars; wat er is moet dienen voor
aankoopen in den winkel en voor het inslaan van nieuw zaaizaad. Aan het betalen
van abonnement op de krant, lidmaatschap, zelfs van ‘Het Volk’, de politieke partij,
wordt dan zelfs niet gedacht. Zoo natuurlijk klinkt ginder dat feit, dat hunnerzijds
noch de krant, noch de vereeniging er over denken om de bezorging of het
lidmaatschap te staken. Diezelfde Boer echter, die zijn contributie voor Het Volk
niet betaalt, zal een vreemdeling voor geruimen tijd herbergen en de kost geven. Dat
mag wel worden onthouden door hen die klagen dat de Boer zelf geldelijk zoo weinig
doet voor zijn onderwijs. Ten eerste is dat in zijn algemeenheid niet waar; er zijn
velen die in hun nood het uiterste hebben gedaan, en nog doen, om hun kinderen
zooveel mogelijk nationaal onderwijs te doen geven. Zelfs is na Vereeniging op
menige afgebrande plek door Boerenhanden de school gebouwd vóór het eigen
woonhuis. Maar zeer velen zijn er ook die niet kunnen. En de weinigen die zouden
kunnen maar niet doen, hebben nog niet geleerd dat ieder naar de mate van zijn
krachten zich de opoffering en inspanning moet getroosten, die noodig zijn voor de
handhaving van het volksbestaan.
Te verklaren, deels althans, door den voortdurenden omgang met den kleurling,
heeft de Boer een eigenaardigheid gekregen, die vooral den Nederlander treft. De
kleurling namelijk geeft nooit rechtstreeksch antwoord; hij zal
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trachten te ontdekken wat zijn vrager het liefst zal hooren en spreekt dus ontwijkend.
Lukt het hem niet, dan zal hij dat antwoord geven dat hem voor het oogenblik buiten
gevaar van straf brengt; elke minuut heeft bij hem haar eigen zorgen. De Afrikaner
wordt bij zijn antwoorden bovendien geleid door een aangeboren heuschheid; hij
kan het uiterst moeilijk van zich verkrijgen zijn ondervrager op eenigerlei wijze te
kwetsen; hij zegt dan liever iets ontwijkends of dubbelzinnigs. Dat vele Hollanders
in zijn oog welgemanierdheid missen en de grievendste dingen zeggen, omdat zij
waar zijn, dat is een bron geweest van misverstand en erger. Inderdaad is het zoo
wat Meldrum zegt in zijn Holland and the Hollanders, dat deze natie waarheidlievend
is to the point of brutality. Wil men in een vreemd land met den bewoner omgaan,
dan moet men de vormen overnemen, wat zeer goed mogelijk is, daar ten slotte de
goede Afrikaner evenmin als de goede Hollander de waarheid wil verzaken. Veel is
een spreekwijze. Vraagt men een Afrikaner naar den staat van zijn gezondheid, dan
antwoordt hij een langgerekt: ‘Nee, dankie, dat gaat maar een bietje heel goed’. Wat
zeggen wil dat hij zoo gezond is als een visch en dat dankbaar erkent.
Die tot tweede natuur geworden weifeling is bij de aangeboren heuschheid, in
kritieke tijden als welke de Afrikaner thans doorleeft, beslist een gevaar. Men weet
dat de Vrijstaat een onderwijswet-Hertzog heeft, waarbij de twee talen gelijke rechten
hebben, en dat in Transvaal de wet-Smuts het Engelsch bevoorrecht. Welnu, die
wet-Smuts is zoo dat bij een toepassing zooals de Boerenregeering ze heeft bedoeld,
het Hollandsch nog vrijwel tot zijn recht kan komen. Dat dit niet gebeurt, dat het
Hollandsch op dit oogenblik beslist onvoldoende wordt
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onderwezen, naar gehalte en naar roosteruren, dat is voornamelijk de schuld van
Afrikaners zelf. De wet namelijk kent aan de schoolraden, om van de
schoolcommissies niet te spreken, een grooten invloed toe op de benoeming van
onderwijzers en op de regeling van het leerplan. In die schoolraden nu die door de
ouders worden gekozen, hebben Afrikaners dikwijls de meerderheid, soms verreweg,
en toch dansen zij naar de pijpen van hun Engelsche medeleden, uit laffe zucht om
ten koste van een groot nationaal belang, toch maar geen onaangenaamheden te
hebben. Papbroeken noemt men ze ginder. En zij worden door hun Engelsche
minderheid naar verdienste geringeloord en geminacht.
Een regeering die een beslissenden kamp wil wagen, moet kunnen rekenen op
haar volk. Dat nu kan geen der Boerenregeeringen geheel, die thans het bestuur in
handen hebben; die van de Vrijstaat ongetwijfeld het meest. Daar kon de wet-Hertzog
worden afgekondigd, in Transvaal door de politieke verhoudingen slechts de
wet-Smuts. Maar wat geeft het of een wet beter of slechter is, als de meerderheid
niet beslist wil? Wat zal het geven of er gelijke rechten voor Hollandsch en Engelsch
worden gepredikt, na de éénwording van Z.A, als de voormannen omziende bemerken
dat zij in de steek worden gelaten? Een taalwet is maar een stuk papier, als zij niet
vertolkt de hardnekkige wil om de taal te spreken en te schrijven overal waar het pas
geeft. In de gelijkstelling kan zelfs voor Z.A. een gevaar liggen, want zij heeft den
schijn alsof er iets bereikt is, terwijl alles eerst moet beginnen. Alles! Zoolang het
examenstelsel van de Kaapsche Universiteit onveranderd is, heeft het Hollandsch
schijn noch schaduw van gelijk recht, dus ook niet van gelijken kans.
De Kaapsche Universiteit zooals zij in de wandeling
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heet, is eigenlijk geen Universiteit; zij neemt alleen examens af maar onderwijst niet.
Is knaap of meisje na aflooping van de Lagere School, School Elementary, en de
Hoogere jongensschool, School Higher, rijp om verder te studeeren aan een College,
een Gymnasium, dan doen zij daarvoor aan de Universiteit Matriculatie, kortweg
Matriek. Dat examen is in de praktijk verreweg het gewichtigst, omdat het moet zijn
afgelegd voor men tot andere examens wordt toegelaten. Het staat echter niet hooger
dan het eindexamen eener 3-jarige H.B.S. bij ons, of als men rekening wil houden
met het Latijn, niet hooger dan de vierde klas Gymnasium. Doordat bij dit en volgende
Kaapsche examens, Hollandsch of geen of een zeer ondergeschikte rol speelt, is
begrijpelijkerwijze reeds bij het Lager Onderwijs het streven om toch maar vooral
Engelsch te leeren. Of dan al een betrekkelijk klein aantal leerlingen na het verlaten
der school de School Higher en daarna het College zal bezoeken, doet er niet toe;
alles wordt, ook op de scholen met Hollandsch sprekende bevolking, zoo spoedig
mogelijk in het Engelsch onderwezen, terwijl de moedertaal als bijzaak wordt
beschouwd.
Krachtens de wet (art. 32. 2) mogen in Transvaal twee vakken boven standaard
III, het 4e leerjaar, in het Hollandsch worden onderwezen. Door het Matriekspook
wordt dat artikel echter eenvoudig een wassen neus. Engelsch moet er zijn, uit de
lengte of uit de breedte, maar het moet er zijn, om 't examen. Hollandsch staat in den
weg.
Die toestand is slecht, dat zal men terstond erkennen. Maar in Transvaal is het nog
heilig bij Natal en Kaap-Kolonie. In Natal wordt aan de Goevernementsscholen
dagelijks één uur Hollandsch gegeven voor alle klassen
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te zamen. De eerste klas krijgt een kwartier, de andere 10 minuten en zoo voort tot
het Hollandsch onder allen is uitgedeeld tot een bedrag van 60 minuten welgeteld.
In de Kolonie wordt in den regel de eerste eisch van opvoedkunde verwaarloosd, dat
het kind zijn eerste onderricht moet hebben in de moedertaal. Het arme Afrikaner
kind wordt toegesproken in een taal die het niet verstaat. Niet altijd omdat de
onderwijzer en de schoolcommissie vijanden zijn van Hollandsch, of omdat de
meerderheid der kinderen enkel Engelsch spreekt, neen ook ondanks het tegendeel,
ondanks den meester die hart heeft voor zijn taal en zijn volk, ondanks een
goedgezinde commissie en een meerderheid van Hollandsch-sprekenden. Want in
de Kolonie is er behalve het dreigende examen nog een ander spook, de Inspecteur,
die veelal geen of onvoldoend Hollandsch kent. Komt die inspecteeren en vraagt hij
in het Engelsch, dan zijn de Hollandsch sprekende kinderen natuurlijk in het nadeel;
spreekt hij Hollandsch, dan verstaan partijen elkaar niet en waar blijft dan het billijk
oordeel over de vorderingen? Het gevolg is dat bij zijn bezoek het Hollandsch dikwijls
uit tijdgebrek wordt overgeslagen of er zoo wordt over heengeloopen, dat het kind
duidelijk merkt dat het op zijn taal niet aankomt. Wat geeft bij zulke toestanden de
bepaling dat men Hollandsch mag gebruiken bij zooveel vakken als men wil? Het
is immers zand in de oogen der goe gemeente, het is aanslag op het leven van een
taal, met geleider lage.
In Transvaal is het dan veel beter. Daar worden de kinderen de vier eerste jaren
in de moedertaal onderwezen met de andere taal als vak. Waar de onderwijzer zelf
goed Hollandsch verstaat, wordt dan ook werkelijk goed onderwijs gegeven en het
Engelsch als vreemde taal ge-
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leidelijk ingevoerd. Daarna echter komt de klopjacht. Minister Smuts heeft er bij de
opening van het schoolraden-congres over geklaagd, dat er zoo weinig gebruik werd
gemaakt van de vrijheid verleend bij dat art. 32. 2; hij wist maar sprak het niet uit,
dat dit hoofdzakelijk de schuld is van het matriek en van de slapheid van vele
Afrikaners, onderwijzers niet uitgesloten. Want de Oost Eindschool te Pretoria heeft
dit jaar bewezen, dat men zich met goeden uitslag kan onderwerpen aan mededinging,
ook indien men behalve het Hollandsch in twee andere vakken in die taal is onderricht.
In Z.A. is over het geheel genomen de toestand van het Hollandsch onderwijs dus
slecht. Het gevolg is dat er betrekkelijk weinig Afrikaners zijn die hun eigen taal
durven schrijven of in het openbaar spreken. Hoog-Hollandsch is voor hen een
vreemde taal, wat niet het geval zou zijn als er evenveel zorg aan was besteed als
aan het Engelsch. Nu heet onze taal te moeilijk, omdat zij nooit met dien ernst wordt
beoefend als de andere, waaraan alles wordt geofferd. Toch klagen ook de Engelschen
dikwijls dat de vorderingen in hun taal zoo onvoldoende zijn. Het feit is dat de
Afrikaner, de best ontwikkelden uitgezonderd, geen enkele taal goed leert, in geen
enkele zich volkomen vrij beweegt. Wat dit een schade moet doen aan de heldere
voorstelling, aan de juistheid van het begrip en aan de degelijkheid van karakter, ligt
voor de hand. Gaf hun eigen Afrikaansch een redmiddel, dan zou het kwaad verholpen
zijn, maar het is nog te beperkt van woorden en uitdrukkingen om dienst te kunnen
doen bij hoogere ontwikkeling. Het ernstige streven van hen die een spreek- en
schrijftaal willen scheppen boven de kombuistaal kan uitredding geven, te meer nu
er samenwerking is met hen die slechts in een vereen-
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voudigd Hollandsch, passend in de Zuid-Afrikaansche omgeving, het heil zien van
hun land en volk.
Leerzaam voor den Afrikaner en ook voor ons is in dit opzicht Vlaanderen. De
toestand in 1830 was daar donkerder nog dan in Afrika thans. Vlamingen uit den
burgerstand en hooger op, hebben geestdriftig medegewerkt tot verfransching van
hun volk. De groote massa, stadsarbeiders en boeren, waren lijdzaam en onverschillig;
hun gezichtskring reikte niet verder dan tot het dagelijksche brood. Het volk las niets.
Voor de hoogere standen waren er goede Fransche dagbladen, voor den minderen
man schier geen Vlaamsche en dan nog welke! Zij verschenen twee- of driemaal 's
weeks; vóór 1845 geen enkele dagelijks in geheel Vlaamsch België met zijn toen
drie millioen Vlamingen, en zij hadden een oplaag van een-, twee-, driehonderd
exemplaren, één enkele bijna duizend! Die stam en die taal moesten onvermijdelijk
doodbloeden en wegrotten in de felle zon van het zegevierende Fransch en van de
groote Fransche wereldbeschaving.
En toch is het tegendeel gebeurd! De Vlaamsche Beweging met Willems en David
aan het hoofd begon omstreeks 1840 het Vlaamsche volk wakker te schudden.
Conscience schreef boeken, die zijn volk verslond. Hij leerde den Vlaming lezen.
Benoit leerde hen zingen, Vuylsteke leerde hen ter stembus gaan, Coremans dwong
taalwetten af in de Kamer, de Vlaamsche pers werd machtig. De toekomst is heden
aan de Vlamingen en aan hunne taal in België. Zij hebben de meerderheid en hebben
twee gedurende eeuwen verloren eigenschappen ten deele herwonnen: zelfbewustzijn
en eigenwaarde.
Leerzaam zijn in dit verband ook de Czechen van Bohemen; met hun taaltje staan
zij tegenover het machtige geleerde Duitschland en de groote Duitsche taal. Tot
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omstreeks 1830 was er alles Duitsch wat de klok sloeg. Adel, kerk, universiteit,
staatkunde, school, schouwburg, alles was Duitsch. Alleen aan den haard der kleine
burgerij, der daglooners en der kleine boeren klonk nog de geminachte moedertaal.
Zij was een verworpeling, die reeds de doodstrekken droeg. Maar nu? Praag is
Slawisch geworden. Naast de kwijnende Duitsche Hoogeschool een bloeiende
Czechische; naast den slecht bezochten Duitschen schouwburg een prachtige
stampvolle Czechische opera. Zelfs de aristocratie is bekeerd en spreekt de volkstaal.
Een klein land met een kleine bevolking en een kleine taal komen er toch bovenop,
indien zijn volk wil wat recht is. Ledeganck heeft het gezegd van de oude Vlamingen:
Zij wilden wat was recht en wonnen wat zij wilden.
In den eersten tijd na den vrede waren de Boeren hun stuur kwijt; zij waren versuft
na al de verschrikkelijke slagen en zagen geen uitkomst. Milner kon met eenigen
schijn van gelijk beweren dat hij het Afrikanerdom zou uitroeien tot het laatste spoor.
Maar er waren er die niet hadden gesuft, die hadden gewerkt en die voor hun volk
het loon van hun arbeid verwierven. De Boerenregeering kwam, achtereenvolgens
in de beide Republieken en in de Kolonie. En de versuften keken op en voor zich;
zij rekten zich uit en gaven na korte bezinning een schreeuw van blijdschap; zij
hadden zich zelf teruggevonden, er was nog toekomst. Het zelfver trouwen keerde
terug, idealen herleefden en snel schoot hoog op het gevoel van eigenwaarde. Drie
verschijnselen heb ik duidelijk waargenomen herhaaldelijk en overal, samen in nauw
verband en merkbare stijging: ten eerste, de overtuiging dat het den Engelschman
nooit zal gelukken om het Afrikanerdom en zijn taal uit te roeien; ten tweede
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dat de Afrikaner heeft gekregen wat hij in die mate nooit bezat, nationaal
zelfbewustzijn en vaderlandsliefde; ten derde de leus: Afrika voor de Afrikaners.
In dit laatste ligt voor ons Nederlanders een verklaring en een waarschuwing. Dat
de Afrikaners zich sterk genoeg gevoelen om zonder hulp van buitenlandsche vrienden
hun eigen zaken te bestieren, dat moge in sommige gevallen overschatting zijn, het
verklaart duidelijk dat ook wij Hollanders als vreemden worden beschouwd, en het
is voor ons een waarschuwing om elke familie-aanspraak te laten rusten en niet in
hun land te komen als een neef die in het huis van zijn neef recht heeft op een stoel.
Er is veel gesproken en geschreven als zou de Hollander in Z.A. zelfs minder welkom
zijn. Daargelaten dat het gevaarlijk is bij eenige ontstemming, om daaraan gestalte
te geven door woord en schrift, het is niet waar dat de Hollander in het algemeen in
Z.A. niet wordt gewaardeerd. Wel is het waar dat vele Hollanders die in hun eigen
land niet werden aangezien, door verwaandheid en dom hoogheidsvertoon eenvoudige
menschen diep hebben gegriefd en gekrenkt, die minder schoolwijsheid hadden
opgedaan, maar in wellevendheid en gezond verstand verre hun meerderen waren.
Erger nog, velen zelfs die als onderwijzer de plaatsen rondgingen, waren aan den
drank en vloekten en spotten met wat de Afrikaner als heilig beschouwt, en dat
kweekte na verbazing en ontgoocheling minachting en afkeer. Als na zulke
ongelukkige voorbeelden een nieuwe Hollander kwam, al was hij de beste onder de
besten, dan werd hij begrijpelijkerwijs gemeden; men schuwde nieuwe ervaring.
Herinnert men zich dan met welk een uitbundige blijdschap en grenzenloos
vertrouwen de Voortrekkers ons Hollanders hebben binnengehaald in Natal, dan
erkent men met een
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zucht van beschaming dat vóór den val wel veel moet zijn gezondigd. En het eenige
wat wij kunnen doen om den slechten indruk, zoo die nog bestaat, weg te nemen is
geduld oefenen, goede Hollanders doen zien en niet luchthartig slechte elementen
laten uitgaan. In den ideaalstaat zou emigratie verboden zijn, mits onder waarborg
van achtenswaardig en taktvol gedrag in den vreemde. Maar wij leven nog maar in
de twintigste eeuw en ieder vlegel draagt in verre landen een brok van den goeden
naam van zijn volk in de open hand.
Dat ongeluk deelt de Nederlander met ieder ander volk zal men zeggen. In Z.A.
niet geheel, want wij zijn in de familie en van de familie trekt men zich de dingen
het meest aan. Of een Duitscher of Pool of Italiaan zich misdraagt, is den Boer vrij
onverschillig; die treedt niet binnen zijn kring. De Hollanders wel; met deze heeft
hij in Transvaal onder de Krugerregeering moeten samenwerken, meest ondergeschikt;
hij ontmoette hen overal, in de beste betrekkingen, die voor hem zelf niet waren
weggelegd. En onder dezen waren er wier naam ik nog dikwijls met groote eere heb
hooren noemen en naar wie men terug verlangt. Maar onder de minder ontwikkelden,
die door hun waanwijsheid altijd het gevaarlijkst zijn, waren er ook velen die den
slechten dunk voedden. De oorlog heeft gelukkig de meesten daarvan doen verdwijnen
en naar hen is geen begeerte meer.
Als dan geklaagd wordt bij ons dat de Boer ondankbaar is voor bewezen diensten
in moeilijke tijden, dan moet men niet vergeten, dat men niet van iedereen de
weldaden even gaarne belijdt. Zeker zij ontkennen niet, maar heel iets anders is het
om op eenmaal de armen te openen en te zeggen kom aan mijn hart. Naarmate de
tegenzin slijt, zal er voor het andere plaats zijn.
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Geen beter middel om het misverstand te doen verdwijnen dan dat Nederlanders van
ernstige bedoeling en helder inzicht in den toestand, Z.A. bezoeken en vooral dat
jonge Afrikaners hier in ons land, het eenige land waar zij kracht kunnen vinden voor
hun toekomstigen strijd om volk en taal, hunne wetenschappelijke opleiding komen
voltooien. Zij zien wat Holland is, zij leeren Hollanders kennen zooals zij zijn in hun
eigen land, zij ervaren onze gastvrijheid en voelen den ernst van onze onbaatzuchtige
vriendschap. Zij zijn de jongeren thans, maar die de toekomst van hun volk
voorbereiden, die zijn leiders zullen zijn, die het ter overwinning zullen voeren, en
die ook de langzaam maar zeker verdwijnende wolken tusschen ons volk en het
hunne gebeel zullen verdrijven. Dat zal him niet moeilijk vallen, want de goede
Hollander is in Z.A. allerwege geëerd en vele Afrikaners voelen diep in hun hart de
dankbaarheid, waarnaar het Nederlandsche volk nooit heeft gestreefd. Zelf heb ik
nooit anders ondervonden dan weldadige gastvrijheid en groot vertrouwen, en onder
landgenooten en Afrikaners mij altijd als te huis gevoeld. En ondanks alles heb ik
het geloof verkregen dat het Afrikaansche volk den strijd om zijn geestelijk bestaan
zal winnen, indien het eendrachtig de handen aan het werk slaat. De tijd van klagen
is voorbij, er moet gehandeld worden met groote beslistheid. De leiders moeten
worden gevolgd tot het einde; nu of nooit zij de leus. Want nooit hebben de kansen
zoo goed gestaan. Twintig, dertig jaren geleden was er twijfel aan de toekomst; sedert
dien tijd is de gehechtheid aan de taal van het volk dieper en vaster geworden. Als
slechts drie mogen worden genoemd, dan zijn het Hofmeyr, Steyn en Hertzog, de
hoogste leiders in dezen, aan wie Hollandsch Zuid-Afrika te danken heeft,
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dat in de Conventie het beginsel der gelijkheid is neergelegd.
Onder Steyns leiding zal er een groot Taalcongres te Bloemfontein bijeenkomen,
waarschijnlijk het grootste dat in Z.A. ooit bijeenkwam voor twee aangelegenheden
van het hoogste belang: de handhaving in de praktijk van volmaakt gelijke taalrechten
onder de nieuwe grondwet, en de oprichting van een Zuid-Afr. Maatschappij voor
Taal, Letterkunde en Kunst, eene stichting in den geest van onze Maatschappij. Het
is beslist noodig dat van meet af de Hollandsche Afrikaners, niet de halve, niet drie
kwart, maar de volle uitoefening opeischen van hunne eerlang te verwerven
taalrechten, en met beslistheid van het eerste oogenblik af alle openlijke of geheime
tegenstand van welke zijde ook, breken. Gaat het eerlang naar de ginder geliefkoosde
uitdrukking ‘op een manier’, dan is het om des lieven vredes wille maar beter dadelijk
te zeggen: wij zijn niet rijp voor nationale zelfstandigheid, wij zijn onmondig en
hebben voor ons zelf, voor onze kinderen en kindskinderen de voogdij noodig van
de Engelschen, zooals de Kaffers het hadden van ons. Dat men dat niet wil, bewijst
het Congres. En dat men de behoefte gevoelt voor de Hollandsch sprekenden, nu
geheel Z.A. officieel Engelsch is, aan een groot, gezaghebbend lichaam, dat uit naam
van de geheele natie kan optreden in alle taal-aangelegenheden, dat bewijst dat men
eenheid wil in plaats van te lang reeds noodlottige versnippering.
In Stellenbosch werken mannen als de Vos, Moorrees en Viljoen aan de bevestiging
van hun natie, en de eerste Hollandsch-Afrikaansche Hoogeschool, die onmisbare
voorwaarde ook van herleving en bloei, zal onder leiding van de ons allen bekende
voormannen, eerlang blijken niet een ijdele droom te zijn geweest.
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Bijlage III. Verslag van den secretaris.
In Uwe vorige Vergadering heeft de Voorzitter, de Heer Dr. L. Knappert, in zijne
openingstoespraak eene bijzondere hulde gebracht aan de nagedachtenis van Potgieter,
wiens 100e geboortedag kort daarop zou worden herdacht. Naar aanleiding van die
toespraak en van hetgeen in den loop dier vergadering verder door den Heer Dr. H.Y.
Groenewegen werd opgemerkt, besloot het Bestuur deel te nemen aan de algemeene
hulde die op 27 Juni ll. aan Potgieter zou worden bewezen te Zwolle bij de onthulling
van zijn gedenkteeken. Op verzoek van het Bestuur heeft een onzer Zwolsche
medeleden, de Heer Dr. N.A. Cramer, de welwillendheid gehad aldaar de
Maatschappij te vertegenwoordigen en dadelijk na de onthulling een krans aan het
monument te hechten. Daarbij heeft hij in eene fraaie toespraak betoogd, hoe onze
Maatschappij met dankbaarheid den grooten man herdenkt in wien zij den
voortreffelijken dichter in poëzie en proza niet minder eert dan den criticus, die zijne
weergalooze, zelfverworven kennis van vaderlandsche en uitheemsche letteren
dienstbaar maakte aan het edele doel om den standaard te verhoogen der letterkunde
van zijn volk, dat hij zoo lief had en ook daardoor hooger wilde verheffen.
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Korten tijd nadat de Heer Cramer ons aldus ten zeerste aan zich had verplicht, werd
hij te midden van zijne drukke werkzaamheden door den dood weggerukt van zooveel
wat hem dierbaar was. Ook voor onze Maatschappij was zijn heengaan een
betreurenswaardig verlies, dubbel zwaar te dragen in een jaar als het nu verstrekene,
waarin de dood ons zoo bijzonder groote verliezen berokkend heeft. Zooeven reeds
heeft de Voorzitter U de namen medegedeeld van de velen die ons zijn ontvallen en
waar hij aan hunne verdiensten hulde bracht, zal U gebleken zijn hoe zwaar onze
Maatschappij werd getroffen.
Teneinde te doen wat mogelijk scheen om deze verliezen althans eenigermate te
vergoeden, besloot de Maandvergadering van 7 Mei het aantal nieuw te benoemen
leden dit jaar bijzonder hoog te stellen, nl. op 33 tegen 25 in het vorige jaar.
Van die 25 in 1908 gekozen gewone leden hebben 24 de benoeming aangenomen.
Van de toen gekozen 9 buitenlandsche leden namen 8 hunne benoeming aan, terwijl
3 van hen (HH. Hub. Elffers, C.W.H. van der Post en Dr. E. Zarncke) volgens art.
15 der Wet de rechten en verplichtingen der gewone leden aanvaardden.
In Uwe vorige Vergadering werden ook nog twee nieuwe Bestuursleden, HH. Dr.
A. Kluyver en Mr. S. Gratama, benoemd en werd de Heer L.D. Petit herbenoemd
tot Bibliothecaris. Deze allen hebben de benoeming aanvaard en uit het aldus weder
voltallig geworden Bestuur koos de Maandvergadering van 2 October tot Voorzitter
der Maatschappij den Heer Dr. J.S. Speyer. Deze aanvaardde zijne waardigheid met
eene toespraak waarin hij den aftredenden Voorzitter, den Heer Dr. L. Knappert,
hulde en dank bracht voor zijne verdiensten jegens de Maatschappij.
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In diezelfde Maandvergadering werden de HH. Dr. D.C. Hesseling en Dr. G. Kalff
herbenoemd als leden der Commissie voor Taal- en Letterkunde, en werden in de
Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde herbenoemd HH. Dr. P.J. Blok en Mr.
J.C. Overvoorde en benoemd de Heer Dr. P.C. Molhuysen in de plaats van den Heer
Mr. J.E. Heeres die zijn ontslag had genomen. Alle benoemden verklaarden zich
bereid de benoeming aan te nemen.
Verder werd in die Maandvergadering van October eene voordracht gehouden
door den Heer Dr. H.T. Colenbrander over de Geschiedenis der Derde Republiek in
Frankrijk, 1870-1880. Zij onderscheidt zich van de Eerste en Tweede door haar totaal
gemis van propagandistische strekking. Aanvankelijk alleen eene noodweerorganisatie
tot voortzetting van den oorlog na Sedan, is zij later in stand gehouden als ‘het
gouvernement dat Frankrijk het minst verdeelde’. De groote meerderheid der
Nationale Vergadering, in 1871 door het algemeen stemrecht gekozen om over de
aanneming der Duitsche vredesvoorwaarden te beslissen, was monarchaalgezind,
maar handhaafde voorloopig den republikeinschen vorm tot het land geheel door de
Duitsche troepen ontruimd zou zijn na afbetaling der vijf milliarden. Zoodra dit
geschied was, liet zij Thiers vallen en verving hem door Mac Mahon, van wien
verwacht werd dat hij zijne plaats gaarne aan een pretendent zou inruimen. Maar de
aanhangers van het koningschap waren in absolutisten en voorstanders der
constitutioneele monarchie verdeeld, welke het onderling niet eens konden worden
over de voorwaarden der restauratie. Ten einde raad leenden de voorstanders der
constitutioneele monarchie in 1875 de hand tot de aanneming eener constitutie die
wel het
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absolute koningschap onmogelijk maakte, maar nog eene kans liet om Mac Mahon,
wiens presidentschap tot 1880 werd verlengd, door een constitutioneelen koning
(den graaf van Parijs) te vervangen, indien vóór dien tijd de candidaat der absolutisten,
de kinderlooze graaf van Chambord, hoofd van het huis Bourbon, mocht komen te
overlijden. Toen nu echter na de aanneming dezer constitutie nieuwe verkiezingen
moesten plaats hebben voor eene Kamer van Afgevaardigden, bleek de
monarchaalgezinde meerderheid van 1871 tot eene minderheid te zijn versmolten.
Eerst van toen af, na de opkomst van wat Gambetta noemde ‘une couche sociale
nouvelle’, is de democratische Republiek (na een korten strijd tusschen president en
volksvertegenwoordiging om het werkelijk bezit der hoogste macht) als gevestigd
te beschouwen.
In de Maandvergadering van 6 November hield de Heer Dr. C.C. U h l e n b e c k
eene voordracht: ‘De groepeering der inheemsche talen van Noord-Amerika’. Hij
ving aan met te wijzen op de groote veelvuldigheid der talen in de Nieuwe Wereld.
Alleen ten Noorden van de Rio Grande neemt men voor het oogenblik meer dan
vijftig taalstammen aan, tusschen welke men vooralsnog geen genealogisch verband
kan aantoonen. Hij gaf een beknopt overzicht van die taalstammen, beginnende met
het Eskimo; daarna langs den Atlantischen Oceaan zuidwaarts afdalend en de talen
van het binnenland nagaande; ten slotte langs de oevers der Stille Zuidzee opstijgend
tot de Behringstraat.
Verder stelde Spr. de vraag, of het toch niet mogelijk zoude zijn, die taalstammen
tot grooter of kleiner groepen te vereenigen. In het algemeen gesproken dragen de
talen van het Atlantische gebied een ander karakter dan die van het Westen, zonder
dat dit evenwel overal op-
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gaat. Men heeft getracht de talen in morphologische groepen in te deelen, maar Spr.
voelt hier weinig voor en acht genealogische groepeering de eenig nuttige. In
denzelfden taalstam immers vindt men soms groote verschillen in morphologisch
karakter.
Ook wees Spr. op het groote belang van de quaestie in hoeverre
Noord-Amerikaansche talen met Midden-Amerikaansche en Zuid-Amerikaansche
in verband kunnen staan.
Ten slotte wees hij op de mogelijkheid, dat bepaalde talen van Noord-Amerika
verwanten zouden hebben in Noord-Oost-Azië.
Den 4den December sprak de Heer Dr. J. Ve r d a m over ‘Een nieuw Mnl.
Couchy-fragment’. Het is evenals het eerste der door De Vries uitgegevene
fragmenten, slechts in een slordig afschrift bewaard, dat gemaakt is door een
Duitscher, die op verschillende plaatsen den tekst niet goed heeft kunnen lezen, en
is onlangs uitgegeven door Nap. de Pauw in zijn ‘Middelnederlandsche Gedichten
en Fragmenten’ (in de werken der Kon. Vlaamsche Academie). De Pauw heeft dit
afschrift, dat indertijd reeds door Jonckbloet was vermeld, ontvangen van De Vries
en deze van Penon, die het in Jonckbloet's nalatenschap had gevonden. Het fragment
moet hebben behoord tot het eerste gedeelte van het dichtwerk, en mag beschouwd
worden als een niet onbelangrijke aanwinst voor de kennis van het interessante an
naar Spr.'s meening oorspronkelijke dichtwerk dat door de onvermoeide zorgen en
nasporingen van De Vries voor ons is bewaard en aan welks uitgave hij zijn laatste,
toen nog frissche krachten heeft gewijd.
Na deze voordracht sprak de Heer Dr. D.C. H e s s e l i n g : ‘Naar aanleiding van
de jongste wereldtaal (het Ido)’.
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Het Ido is de vrucht van een internationaal Comité, dat het Esperanto, de kunstmatige
taal door Dr. Zamenhof ontworpen, heeft vereenvoudigd en verbeterd. De woorden
worden gevormd door stammen ontleend aan termen, die aan alle beschaafde
Europeanen bekend zijn. Dit principe van de grootst mogelijke internationaliteit
brengt echter mede, dat het vocabularium van de nieuwe taal er zeer Romaansch
uitziet. Woorden en vormleer leveren voor menschen die eene Romaansche taal goed
kennen, geene moeilijkheden op, voor anderen echter wel. Ook is ondanks het
woordenboek, het gevaar voor onduidelijkheid niet uitgesloten. Voortdurend nauwere
aansluiting aan eene bestaande Romaansche taal zal die onduidelijkheid verminderen,
maar tevens toonen dat het Ido, zoomin als eene andere kunstmatige taal eene
wereldtaal mag heeten. Zulk een internationaal middel van gedachtenwisseling is
alleen mogelijk, wanneer men zich bepaalt tot het uitdrukken van enkele hoogst
eenvoudige en algemeene begrippen1.
In de Maandvergadering van 8 Januari hield de Heer Dr. W. M a r t i n eene
voordracht: ‘De kwestie van het auteurschap van het Gentsche Altaarstuk der
Gebroeders van Eyck’. Na in het kort den inhoud van het altaarstuk (dat in 1432
voltooid werd) te hebben uiteengezet, gaf Spr. eene opsomming van hetgeen ons met
zekerheid omtrent het leven der beide broeders bekend is, daarbij wijzende op de
talrijke legenden en verkeerdheden, die eerst de nieuwere critiek als zoodanig heeft
weten te herkennen. Vast staat, dat beide broeders aan het stuk hebben geschilderd,
maar het aandeel van beiden staat nergens geboekt. Wij zijn dus bijna uitsluitend
aange-

1

Vg. verder Dr. D.C. Hesseling in De nieuwe Taalgids III, 1909, blz. 39 vv.
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wezen op stylistische analyse, maar daarbij doet zich het bezwaar voor, dat er geen
enkel schilderij bekend is, waarvan met zekerheid vaststaat, dat Hubert het schilderde.
Men moet dus gaan vergelijken met authentieke eigenhandige werken van Jan, doch
ook door langs dien weg te elimineeren, is men tot heden niet tot bevredigende
resultaten gekomen. Spr. ging eenige der voornaamste hypothesen na, die hij niet
houdbaar acht ondanks haar scherpzinnigheid. Daarentegen is er z.i. veel te zeggen
voor de door velen tegenwoordig verdedigde meening, dat het gedeelte van het
altaarstuk, waarop Adam en Eva zijn afgebeeld, als werk van Jan moet worden
beschouwd en de beeltenissen van God den Vader, Maria en Johannes als werk van
Hubert, wien verder de geheele opzet van het werk moet worden toegeschreven, dat
door Jan in zijn geest moet zijn voltooid, en wel met het stellig voornemen, om,
teneinde het geheel niet in zijne eenheid te schaden, zooveel mogelijk zich aan te
sluiten bij de schilderwijze van zijn broeder.
Ook langs andere wegen dan die der stijlcritiek heeft men eene oplossing beproefd,
door nl. de exotische flora, fauna en architectuur op de tot de Van Eyck-groep
behoorende schilderijen te bestudeeren. Het voorkomen van de dwergpalm en van
sneeuwbergen op die schilderijen wordt met Jan's reis naar Portugal in verband
gebracht en er zijn geleerden, die elk Eyck-achtig schilderij, waarop een (V-vormige)
ganzenvlucht voorkomt, aan een der Van Eycken willen toeschrijven, ja, Weale
brengt dien V-vorm zelfs in verband met den naam Eyck, die Ecke, hoek, beteekent,
en beschouwt het als als ‘a sort of signature’. Spr. is van oordeel, dat het voorkomen
van deze accessoires niet meer kan bewijzen, dan dat de schilderijen, waarop ze
voorkomen, tot den Eyck-schen
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kring behooren, mits er natuurlijk bovendien stylistische verwantschap met de Van
Eycken zij.
In de laatste jaren is men in de Van Eyck-kwestie ook gaan betrekken eene reeks
van miniaturen, waarvan unaniem erkend wordt, dat ze Van Eycksch van stijl zijn.
Of men hier echter - vooral bij de sedert verbrande Heures van Turijn - te doen heeft
met verschillende artisten, die in één stijl werken en slechts in individueelen toets
verschillen, dan wel of dit het werk van een der Van Eycken is, schijnt vooralsnog
niet uit te maken.
Ten slotte sprak Spr. den wensch uit, dat deze kwestie nog zoo lang de
kunsthistorici tot onderzoek moge prikkelen, tot de geheele stylistische
ontwikkelingsgang is vastgesteld waarvan het Gentsche Altaarstuk de geniale
samenvatting en volmaking is.
De voordracht werd met tal van lichtbeelden verduidelijkt en opgeluisterd.
Den 12den Februari hield de Heer Dr. E.C. v a n L e e r s u m eene voordracht: ‘De
Miniaturen van den Dresdenschen Codex: Galeni opera varia. D. 92, 93’. In een
inleidend woord wees Spr. op de hooge didactische waarde van de graphische methode
bij het onderwijs, waarvan echter eerst vrij laat in de Middeleeuwen het nut is
ingezien. Vrij talrijk waren zelfs de handschriften, welker inhoud men getracht heeft
met behulp van de teekenstift te verduidelijken, maar die pogingen lieten technisch
zeer veel, in werkelijkheid alles, te wenschen over. Dit geldt in 't bijzonder de
geneeskunde en niet in 't minst de anatomie, welke wetenschap zooveel van het
voorstellingsvermogen van haar beoefenaar vergt. Met moeite slechts kan men een
glimlach onderdrukken over de bescheiden eischen onzer voorvaderen, wanneer men
de gebrekkige en onbeholpen figuren aanschouwt van ader-
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latingen en dierenriemmannetjes der oude handschriften en oude drukken.
Evenwel zou het niet passen met minachting op die naïeve schetsen neer te zien,
want zij openbaren een loflijk streven en hebben de kiem gelegd voor al het
voortreffelijke dat later op illustratief gebied zou worden gewrocht. Toch zouden
nog eeuwen voorbijgaan voordat van de illustratie als leermiddel een stelselmatig
gebruik zou worden gemaakt.
Door Spr. werd daarna gewezen op het teenemend gebruik van afbeeldingen ter
opheldering bij geneeskundige en heelkundige studiën en den uitgebreiden omvang
daarvan. In verband hiermede vestigde Spr. de aandacht op de miniaturen van den
Dresdenschen Codex, waarvan de door Nicolaus de Reggio vertaalde Galenische
geschriften den inhoud vormen. In de versiering van dit handschrift mag niet worden
gezien eene poging tot practisch-medisch onderricht, veeleer is de drijfveer tot deze
artistieke uitingen het verlangen geweest van den een of anderen vermogenden
boekenliefhebber, die zich de weelde van zulk een kostbaar werk veroorloven kon
en die blijkbaar behoorde tot den aanzienlijken stand, teneinde de geneeskundige
geschriften van hem die in de middeleeuwen als de belichaming van de verheven
Grieksche geneeskunde afgodisch vereerd werd, op waardige wijze verlucht te zien.
Met liefde en toewijding heeft de kunstenaar zich dan ook van zijne taak gekweten.
Zijne miniaturen zijn welgeslaagde voorstellingen van Galenus' positie in de
geneeskundige wereld, van zijne plaats onder de groote geesten der oudheid, van
zijn onderwijzerstalent, van zijne literaire vruchtbaarheid en bovenal van zijne
onvermoeide werkzaamheid als practisch arts.
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Alsnu volgde de beschrijving, met behulp van lichtbeelden, van een aantal miniaturen,
doelende op Galenus' letterkundige werkzaamheid. Zij vertoonen den grooten geleerde
al schrijvende of dicteerende, in zijn studeervertrek, enz. In 't bijzonder werd de
aandacht gevestigd op de illustratiën voorstellende ‘de non als verpleegster’ en ‘de
theoretische les’. Opgemerkt werd voorts in dit verband, dat de miniaturen in
anatomisch opzicht weinig belangrijks opleveren. Zij hebben echter groote waarde
voor demonstratie van verschillende lichaamsdeelen van den mensch. Onder de
anatomische figuren roepen een aantal ziektenvoorstellingen in de miniaturen een
belangrijk deel van de Salernitaansche geneeskundige opleiding in het geheugen
terug, nl. het in den laatsten tijd in Duitschland wader in eere herstelde practische
jaar, hetwelk volgens de verordening elk aankomend arts, onder de leiding van een
ervaren geneesheer moet doorloopen, alvorens hij zelfstandig tot de praktijk wordt
teegelaten.
Verder werden nog besproken en toegelicht tal van illustratiën betrekking hebbende
op slaap, vrouwenziekten, kinderkliniek, humoraal-pathologie en meerdere. Ook
werden nog mededeelingen gedaan omtrent de begrippen van G. ten opzichte van
de eischen aan den arts te stellen wat aangaat niet alleen bestrijding van ziekten,
maar ook de behandeling van den patiënt als individu, ook met het oog op diens
karakter, humeur, ontwikkeling enz.
Na nog gewezen te hebben op de belangrijke plaats welke de therapeutische werken
bij Galenus innemen, immers hij schreef uitvoerige verhandelingen over de
geneeswijze, de krachten en de samenstelling der geneesmiddelen, aderlating,
tegengiften en dergelijke, eindigde Spr. met de opmerking, dat hij nog geruimen tijd
aan
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de bespreking dezer miniaturen zou kunnen wijden, o.a. die waar hij zijn hoorders
nog eenige vroolijke oogenblikken zou kunnen bezorgen, vanwege het instrument
van Molière, dat daarop nog in zijn primitieven toestand in toepassing wordt gebracht,
maar, ‘l'art d'ennuyer est celui de tout dire’ en uit het door hem medegedeelde zal,
naar hij vertrouwde, de belangrijkheid dezer miniaturen reeds genoegzaam gebleken
zijn1.
Den 5den Maart hield de Heer Dr. J o h . D y s e r i n c k eene voordracht: ‘De
bakermat van Braga en zijne medewerkers’. In den Amsterdamschen Doopsgezinden
studentenkring (1838) ‘Natuur en Kunst’ (N.E.K.) heeft men de bakermat van het
tijdschrift te zoeken. Deze kring bestond uit A. Winkler Prins, D. Harting, J.G. de
Hoop Scheffer, P. Leendertz Wz. en H.C.C. Dronrijp Uges, allen blakende van liefde
en vereering voor de vaderlandsche dichters der gouden eeuw, inzonderheid voor
Vondel. Later kwamen als genoodigden tot dien kring o.a. J.J.L. ten Kate en S.
Vissering van wiens vernuft en dichterlijk talent eenige proeven werden medegedeeld.
Onder den invloed der werkzaamheden van dezen kring vatte Winkler Prins, nadat
hij in 1841 Doopsgezind leeraar te Tjallebert geworden was, het plan op een tijdschrift
‘heel in rijm’ uit te geven, gesteund door Ten Kate en De Hoop Scheffer, die in 1842
nog te Utrecht studeerden. Uitdrukkelijk wees Spr. er op, dat het hunne bedoeling
niet alleen was de werken van allerlei rijmknutselaars en poëtasters te hekelen, maar
daarnaast ook (hetgeen dikwijls over 't hoofd werd gezien) vele proeven van eigen
werk, van diepgevoelde poëzie, te geven. De

1

Eene volledige phototypische afbeelding dier miniaturen wordt door HH. Van Leersum en
Martin uitgegeven in Sijthoff's ‘Codices Gr. et Lat. photographice depicti’, Suppl. VIII.
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eerste jaargang verscheen in 1843 onder redactie van Ten Kate, de tweede in 1844
onder die van Scheffer en Kretzer. Omtrent dezen laatsten weinig bekend geworden
denker en schrijver deelde Spr. allerlei bijzonderheden mede, voornamelijk geput
uit diens eigen papieren die nog bij de familie bewaard gebleven, door geschenk in
zijne handen gekomen waren en die hij thans aan de Maatschappij ten geschenke
aanbood.
Na deze voordracht vertelde Spr. nog enkele bijzonderheden omtrent ‘De
medewerkers van Klikspaan’ waarover hij onlangs een boek had uitgegeven, en bood
aan de Maatschappij ten geschenke eene verzameling oorspronkelijke drukken van
Kneppelhout's werken met eenige bijdragen in handschrift uit diens studententijd en
het eigenhandig handschrift van Beets' ‘antwoord op een brief uit Parijs’ (aan
Kneppelhout), bekend uit de Camera Obscura en vooral daarom van belang, omdat
dit stuk een der zeer weinige nog bewaarde stukken van het oorspronkelijke
handschrift der Camera is.
In de vergadering van 2 April sprak de Heer Dr. P.J. B l o k over: ‘Venetiaansche
Relazioni als bronnen voor onze geschiedenis’. Hij ving aan met in het kort te wijzen
op de beteekenis in het algemeen dezer geschiedbronnen, die voor onze geschiedenis
nog weinig of niet gebruikt zijn en toch van belang geacht mogen worden, daar zij
berichten zijn van de hand van bij de diplomatie als 't ware grootgebrachte mannen.
Nog in de 18de eeuw golden de Venetianen voor de eerste diplomaten van hun tijd.
De Relazioni over de Republiek der Vereenigde Nederlanden loopen over de periode
1607-1713, dus juist over den bloeitijd onzer Republiek; zij vormen met andere
dergelijke berichten van Venetiaansche herkomst een getal van omstreeks

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

64
20 meerendeels uitvoerige documenten, waarvan Spr. een viertal uitvoerig behandelde
om te doen zien, welke beteekenis al deze stukken, op twee na tot nog toe geheel
onbekend, als bronnen onzer geschiedenis hebben. De vier behandelde stukken waren
eene korte beschrijving der militaire macht van de Republiek, van het leger van Prins
Maurits (1607-1608), een antwoord op de vraag naar den aard der bij het Bestand
toegekende onafhankelijkheid (1607-1608), eene beschrijving van de reis van den
gezant in Engeland, Tom. Contarini (1609), het gezantschapsbericht van den eersten
Venetiaanschen gezant bij de Republiek (1610), toegelicht met diens instructie en
correspondentie.
Spr. eindigde met een woord over de aanstaande openbaarmaking van deze
documenten in de verzameling der werken, uitgegeven onder leiding der Commissie
van Advies voor 's-Rijks Geschiedkundige Publicatiën.
Ook in de Maandvergadering van 7 Mei, die volgens de Wet bestemd was tot het
voorbereiden en regelen van de werkzaamheden dezer Jaarlijksche Vergadering,
werd na afloop dier huishoudelijke zaken op verzoek van het Bestuur eene voordracht
gehouden. Na de welgeslaagde proef van het vorige jaar wilde men ook ditmaal die
vergadering meer aantrekkelijk voor de leden maken. Het Bestuur had het voorrecht
den Heer Dr. E.F. Kossmann bereid te vinden aldaar te spreken over ‘De onuitgegeven
briefwisseling tusschen Gisb. Cuper, Wagenseil en Otto Sperling, 1691-1699.’ Het
meest geciteerde werk over de Deutsche Meistersinger, aldus ving Spr. aan, is dat
van Joh. Christ. Wagenseil, hetwelk in 1697 als aanhangsel van diens boek ‘De
Civitate Noribergensi’ verscheen. Wagenseil was een polyhistor van groote
geleerdheid, maar van weinig kritiek en smaak en daarom
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zijn zijne werken niettegenstaande de groote hoeveelheid van geleerd materiaal, dat
er in opgeborgen is, weinig betrouwbaar.
In genoemd boek ook bevinden zich geheele hoofdstukken die met Neurenberg
niets te maken hebben en in deze geleerde afdwalingen, bv. ‘de Ludis Judaeorum’
worden meermalen brieven van en aan den Nederlandschen geleerde en staatsman
Gisbert Cuper afgedrukt. Nu bevindt zich de geheele nagelaten correspondentie van
Cuper te 's-Gravenhage in de Kon. Bibliotheek en in het Rijks-Archief en het scheen
Spr. van genoeg belang deze met de gedrukte fragmenten te vergelijken.
De briefwisseling der beide geleerden bleek uit 28 brieven uit de jaren 1691-1699
te bestaan en bijna zonder uitzondering geleerde onderwerpen te bevatten. De beide
mannen kenden elkander niet persoonlijk, maar hadden zich wel eens met gelijke
onderwerpen, bv. de de muntkunde, bezig gehouden. De schriftelijke kennismaking
schijnt door Pieter Valckenier, den Nederlandschen gezant in Zwitserland, tot stand
gekomen te zijn. De toon der briefwisseling geeft den indruk dat Wagenseil met al
zijn kennis zich tegenover den staatsman en grand seigneur als de maatschappelijk
mindere voelde. Het persoonlijk element speelt trouwens nauwelijks een rol in deze
brieven.
Onder het groot aantal geleerde onderwerpen die behandeld werden, zijn
verscheidene interessant of curieus. Wagenseil was een ondernemende geest en hij
verhaalt herhaaldelijk van zijne nieuwe uitvindingen, zoo o.a. van eene methode,
waardoor de luiste mensch zonder eenige moeite knap gemaakt werd en die hij
‘Infundibulum’ noemde.
Herhaaldelijk riep Cuper in Joodsche aangelegenheden
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de hulp van zijn geleerden vriend in, daar hijzelf geen Hebreeuwsch kende. Zoo,
toen de Joden te 's-Gravenhage de stedelijke overheid bewogen de steenen bruggen
en ophaalbruggen te veranderen en, waar dit niet kon, met slagboomen eene afsluiting
te maken. De over dit onderwerp gewisselde brieven nam Wagenseil in zijn boek
over Neurenberg op; nu zijn ze ook, zonder kennis van Wagenseil's boek door den
opperrabbijn Tal in het jaarboek van ‘Die Haghe’ voor 1900 behandeld. Eveneens
heeft Wagenseil de correspondentie over de spelen der Joden in hetzelfde werk
ingelascht. Over de wording van Wagenseil's boek over de Meistersinger geven deze
brieven belangrijk materiaal. Toen Wagenseil in 1691 voor het eerst Neurenbergsche
tabulaturen in handen kreeg, meende hij nog geheimen te weten te zijn gekomen,
die niemand voor hem kende en spoedig meende hij uit de tradities der Meistersinger
te mogen opmaken dat de Meistergesang de laatste uitlooper was van den
Germaanschen Bardenzang, en hij hoopte door deze ontdekking de geruchtmakende
beweringen van den Zweed Olof Rudbeck te kunnen weerleggen, welke in Zweden
den oorsprong van alle menschelijke kultuur vond en voor Duitsche oudheden niet
dan minachting koesterde.
Aan deze betoogen van Wagenseil nam ook een ander vriend van Cuper, Otto
Sperling te Kopenhagen, door Cuper's bemiddeling deel. Deze Sperling was het,
zoowel wat den oorsprong der Meistersinger, als ook wat de polemiek tegen R.
aangaat, met Wagenseil volkomen eens. Naar aanleiding van de Meistersinger-kwestie
brengt Cuper ook eens de Rederijkers te berde, die hij voor een verwante strooming
scheen te houden. Nu is men het wel reeds lang eens, vooral sinds Jacob Grimm's
boek over den Meistergesang van 1811, dat de Const van
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Rhetorijke uit een anderen wortel is ontsproten dan de Duitsche Meistergesang, maar
er zijn ook punten van overeenkomst die een nader onderzoek schijnen uit te lokken.
Tweemalen is in de Maandvergaderingen gebruik gemaakt van het verlof bij de
jongste Wetswijziging aan den Voorzitter verleend, niet-leden der Maatschappij als
gasten bij de voordrachten toe te laten.
Omtrent de verdere werkzaamheden in de Maandvergaderingen valt nog te
berichten, dat in Februari hulde werd gebracht aan ons Eerelid den Heer Joz. Israëls
ter gelegenheid van zijn 85en verjaardag. Volgens besluit dier Vergadering richtte
het Bestuur een gelukwensch tot den jubilaris en betuigde daarbij zijne hartelijke
vreugde over het groote voorrecht hem nog steeds zoo gezond en opgewekt werkzaam
te zien tot roem van het Vaderland. De Heer Israëls heeft op zeer vriendelijke wijze
schriftelijk zijn dank voor deze hulde uitgesproken.
Ook de huldebetooging aan J.P. Heye ter gelegenheid der herdenking van zijn
100en geboortedag, vond in onze Maatschappij levendige sympathie. Met tal van
andere Vereenigingen werd medegewerkt tot het doen slagen van deze herdenking,
op 1 Maart te Amsterdam gevierd. Aan de Commissie die zich daarvoor gevormd
had, werd eene geldelijke toelage verleend en ons Amsterdamsche Bestuurslid de
Heer Dr. H. Brugmans heeft op ons verzoek in die Commissie onze Maatschappij
vertegenwoordigd.
Gelijk haast vanzelf spreekt, bleef onze Maatschappij ook niet achter, waar het
gold uiting te geven aan de gevoelens van innige vreugde die ons allen bezielde bij
de voorspoedige bevalling van H.M. de Koningin. Dadelijk toen het heuglijk bericht
bekend werd, heeft het Bestuur

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

68
telegraphisch zijne hartelijke gelukwenschen aangeboden aan H.M. de
Koningin-Moeder en aan Z.K.H. den Prins der Nederlanden, met eerbiedig verzoek
deze wenschen ook voor H.M. de Koningin zelve te willen aanvaarden. Hierop mocht
het Bestuur eveneens telegraphisch dankbetuigingen in ontvangst nemen.
De uitgaven dit jaar door de Maatschappij tot stand gebracht of bevorderd, bestonden
in de eerste plaats uit de beide nieuwe bundels Handelingen en Mededeelingen en
Levensberichten, die in het einde van October verschenen. In eerstgenoemden bundel
zijn o.a. opgenomen de voordracht van den Heer Dr. Is. van Dijk over ‘Stijl’, die in
ruimeren kring belangstelling wekte en dus in overleg met den auteur ook afzonderlijk
in den handel verkrijgbaar werd gesteld. Voorts mededeelingen of voordrachten van
HH. Dr. P.J. Blok, Dr. A. Kluyver en H.H. Breuning, wier bereidvaardigheid hunne
bijdragen ter uitgave af te staan, zeker door U allen evenzeer wordt gewaardeerd als
de welwillendheid waarmede de schrijvers der Levensberichten ons in staat stelden
de nagedachtenis onzer afgestorven medeleden op waardige wijze te huldigen.
Dat deze bundel een geringen omvang heeft en slechts vijf Levensberichten bevat,
ligt eensdeels aan de groote moeite die het Bestuur herhaaldelijk ondervindt om
geschikte auteurs voor het schrijven van een levensbericht bereid te vinden, anderdeels
echter gelukkig ook aan de verblijdende omstandigheid, dat in een vorig jaar het
aantal overledenen betrekkelijk gering was. Voor een volgenden bundel zal deze
reden helaas niet kunnen bestaan.
Verder verscheen een nieuw deel, het elfde, van de
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Nederlandsche Vo l k s b o e k e n , op zoo degelijke en smakelijke wijze door onze
Commissie voor Taal- en Letterkunde uitgegeven, nl. De Historie van den Verloren
Sone, bewerkt door den Heer Dr. G.J. Boekenoogen, die de ziel dezer onderneming
mag worden genoemd. Enkele andere deelen zijn reeds nagenoeg voltooid. Het zal
dus noodig zijn wederom eenig geld beschikbaar te stellen voor de kosten van
voorbereiding, tot voortzetting dier welkome uitgaven. Een daartoe strekkend voorstel
van de Maandvergadering van 7 Mei zal zoo aanstonds aan Uwe goedkeuring worden
onderworpen.
Eene andere onderneming, die wel niet direct tot eene uitgaaf behoeft te leiden,
maar toch voor de studie onzer taal en geschiedenis van groot belang kan worden,
werd door het Bestuur bevorderd. In hun derde ‘Verslag1, houdende opgave en
beschrijving der handschriften ... in Engeland onderzocht’ hebben HH. K.F.I. de
Flou en E. Gaillard een Mnl. handschrift van het Britsch Museum (Harl. 1684) met
zorg beschreven, waarin o.a. een nog onuitgegeven werk voorkomt van Thomas
Scellinc Umbra, ‘Sciencie van Cirurgien’. Nadat uit enkele proeven daaruit aan HH.
E.C. van Leersum en J. Verdam gebleken was, dat dit handschrift merkwaardig is
zoowel voor de geschiedenis der geneeskunde als voor de kennis der Mnl. taal, heeft
het Bestuur volgens hun advies besloten dit gedeelte van het handschrift op kosten
onzer Maatschappij te laten photographeeren en aldus in onze bibliotheek ter
beschikking van alle belanghebbenden te stellen. Het kon hierbij gebruik maken van
een onlangs in zwang gekomen middel, dat mogelijk maakt van elke bladzijde door
een prisma gephotographeerd direct een

1

Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Acad. 1897, blz. 463 vv.
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positieven afdruk te verkrijgen, wit op zwart, zoodat de kosten van glazen platen,
ontwikkelen enz. komen te vervallen en de photographieën voor uiterst geringen
prijs, omstreeks 70 cents per bladzijde, kunnen worden geleverd.
Op zulke wijze kan hetgeen tot nu toe nog vrijwel ontoegankelijk bleef, met weinig
kosten tot gemeengoed van allen gemaakt worden, veel beter zelfs dan in art. 83
onzer Wet is voorzien. Aldaar wordt uitdrukkelijk bepaald, dat de beschikbare
interessen van het Fonds bestemd zijn o.a. voor het doen afschrijven van
handschriften, welke in buitenlandsche bibliotheken worden gevonden, maar daar
veelal ongebruikt blijven. Nu een middel gevonden werd om alleszins betrouwbare
copieën langs photographischen weg te verkrijgen voor een prijs zoo laag, dat het
doen afschrijven derzelfde bladen waarschijnlijk vrijwat duurder zou zijn uitgekomen,
meende het Bestuur direct handelend te moeten optreden. Het is zelfs geneigd ook
verder te gaan en bij voorkomende gunstige gelegenheid ook andere merkwaardige
Mnl. handschriften in buitenlandsche bibliotheken op dezelfde wijze in afbeelding
voor onze bibliotheek te verwerven. Daarvoor heeft op zijn verzoek de
Maandvergadering van 7 Mei een voorstel op den Beschrijvingsbrief gebracht dat
nog heden door U kan worden behandeld.
De Heer Van Leersum heeft de welwillendheid gehad, als blijk van waardeering
van den zooeven genoemden maatregel, aan de bibliotheek onzer Maatschappij ten
geschenke te geven de photographieën van een ander gedeelte van datzelfde
Londensche handschrift, die hij reeds eerder op eigen kosten had laten maken, nl.
bl. 142r-173v bevattende Jan Yperman's Leringhe ende Practike.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

71
Ook op andere wijze heeft het Bestuur er naar gestreefd de belangen in onze
Maatschappij behartigd, te bevorderen juist in verband met onze bibliotheek. Toen
nl. in Augustus te Leiden het 30e Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres zou
plaats hebben, besloot ons Bestuur niet alleen zich daar, volgens gewoonte, te laten
vertegenwoordigen door een zijner leden, - ditmaal den Heer Verdam - maar ook
om zijnerzijds te doen wat tot opluistering van het Congres zou kunnen strekken.
Daarvoor werd met welwillende medewerking van HH. Curatoren der Leidsche
Universiteit in een zaal der Universiteitsbibliotheek eene tentoonstelling ingericht
van onze meest belangrijke handschriften en boeken. Door de even ijverige als
deskundige hulp van het lid der Bibliotheekscommissie den Heer Dr. G.J.
Boekenoogen is deze tentoonstelling voortreffelijk geslaagd, zoodat zij bij talrijke
Congresbezoekers groote waardeering mocht vinden. De Heer Boekenoogen heeft
zelfs nog den tijd weten te vinden om een beknopten catalogus er van samen te stellen
en te laten drukken in een ‘Gids’ die een duidelijk overzicht geeft van zooveel
zeldzaams en merkwaardigs dat onze Maatschappij in hare rijke bibliotheek bezit.
Ten slotte blijft nog te vermelden, dat Gij eene eigenaardige, trouwe verschijning in
deze vergaderingen zult missen. Onze oude bode Klinkenberg heeft wegens
vergevorderden leeftijd zijn ontslag gevraagd. Het Bestuur heeft hem dit op eervolle
wijze verleend en heeft hem als blijk van waardeering zijner langdurige goede diensten
een pensioen toegekend. In zijne plaats werd met ingang van Januari, aanvankelijk
tijdelijk voor een jaar, tot bode benoemd de thans hier werkzame J.H. Looman.
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Door het reeds vermeld overlijden van zoovelen onzer medeleden en door het
bedanken voor hun lidmaatschap van sommige anderen, is voor 't eerst sedert vele
jaren het totaalcijfer der leden thans iets lager geworden dan het bij den aanvang der
vorige Jaarvergadering was. Toen was dit cijfer 670. Thans telt de Maatschappij 3
Eereleden, 464 ‘gewone’ Leden in Nederland, 6 in Ned.-Indië, 14 in het Buitenland
en 177 ‘buitenlandsche’ Leden, van welke 44 de rechten en verplichtingen der gewone
Leden hebben aanvaard; te zamen dus 664. Dit cijfer zal zoo aanstonds weer hooger
kunnen worden, wanneer de uitslag der stemming over de nieuw te benoemen Leden
bekend zal zijn gemaakt. Mogen onder die nieuwbenoemden velen bereid gevonden
worden niet alleen als lid toe te treden, maar ook persoonlijk en krachtdadig mede
te werken tot den voortdurenden bloei onzer Maatschappij!
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Bijlage IV. Verslag van den bibliothecaris.
Dames en Heeren,
De aangename taak rust weder op mij, U het een en ander mede te deelen met
betrekking tot de Bibliotheek onzer Maatschappij. Des te aangenamer is dit uwen
Bibliothecaris daar hij ook op het afgeloopen maatschappelijke jaar met genoegen
en voldoening terug zien kan.
Geschenken, waaronder hoogst belangrijke, vloeiden haar van alle kanten toe;
vele aankoopen konden worden gedaan; het letterkundig verkeer met 160 binnenen buitenlandsche Genootschappen en Maatschappijen1 vond geregeld plaats en
leverde voor onze boekerij rijke vruchten op. Redenen genoeg om te kunnen zeggen,
dat ook het afgeloopen jaar voor onze Bibliotheek een goed jaar is geweest.
Al wordt ook volgens gewoonte als bijlage tot dit Verslag een opgave gevoegd
van de namen der schenkers en de titels der door hen geschonken boeken, toch
veroorloof ik mij een paar van hen met name te noemen: en wel in de eerste plaats
Mevr. de Wed. Mr. C. Pijnacker Hordijk te Haarlem, die een 25 tal belangrijke werken
schonk, waaronder de prachtwerken over Koningin Wil-

1

Zie de uitvoerige opgave daarvan in Handelingen en Mededeelingen onzer Maatschappij
van 1905-6, blz. 80-84.
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helmina in Haar openbaar leven, over het regentschap van Koningin Emma, het fraaie
plaatwerk van Von Saher over de versierende kunsten in Ned. Indië, de kostbare
Encyclopaedie van Ned. Indië enz. Ons medelid Joh. Dyserinck, aan wien onze
Bibliotheek reeds zoo menig boek te danken heeft, schonk ons een kompleete
verzameling der werken van J. Kneppelhout, een portefeuille met hoogst
merkwaardige handschriften van H. Kretzer, een der medewerkers van Braga, en
een brief van Nic. Beets aan Kneppelhout, het oudst bewaarde handschrift van Beets,
onderteekend ‘Hildebrand’, het bekende Antwoord op een brief uit Parijs van 12
Januari 1839. Verder ons medelid Prof. văn Leersum, die voor zijn rekening liet
vervaardigen een photographisch facsimilé van een Middelnederlandsch handschrift
in het Britsch Museum te Londen, getiteld: ‘Die leringhe ende die practicke van Jan
Ypermanne’ en aan onze Bibliotheek schonk. Ten behoeve van onze verzameling
handschriften liet het Bestuur onzer Maatschappij een dergelijk photographisch
facsimilé vervaardigen van een ander handschrift van het Britsch Museum, getiteld:
‘Thomas Scellinc Umbra, sciencie van cirurgien.’
Ik zal U niet vermoeien met de opgaven der titels van de verder ten geschenke
ontvangen of gekochte boeken, die alle in de bijlage tot dit verslag met name genoemd
zullen worden, en dat daaronder menig belangrijk of zeldzaam boek schuilt zal U
bij inzien daarvan blijken.
Wanneer ik U ten slotte mededeel dat, behalve met de genoemde handschriften,
onze Boekerij door geschenk en aankoop vermeerderd werd met 266 boeken en 80
overdrukken benevens de vervolgen van ruim 230 tijdschriften en vervolgwerken;
dat tegen ontvangbewijs naar buiten

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

75
uitgeleend werden 16 handschriften en niet minder dan 5069 boeken, 1600 meer dan
in het voorgaand jaar en grooter getal dan ooit bereikt werd, ongerekend de tallooze
boeken in de leeskamer der Bibliotheek en door de Redactie van het Woordenboek
geraadpleegd, dan zult gij het ongetwijfeld met mij eens zijn dat onze Bibliotheek
recht van bestaan heeft, veel nut sticht en dat de gelden aan hare uitbreiding besteed,
goed besteed zijn.
Hiermede Dames en Heeren heb ik U over onze Bibliotheek alles medegedeeld
wat er te zeggen was en betuig ik U mijn dank voor de ook aan dit Verslag door U
betoonde aandacht.
LOUIS D. PETIT.
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Lijst van personen en instellingen die de Bibliotheek van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde in het genootschapsjaar 1908-1909 met
geschenken hebben vereerd.
1.

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

2.

H.J. Allard, Maastricht.

3.

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

4.

J. van den Arend, Brussel.

5.

A. van Asperen, Leiden.

6.

Mr. C. Bake, 's-Gravenhage.

7.

Jhr. Mr. F. Beelaerts v. Blokland,
's-Gravenhage.

8.

Joh. H. Been, Brielle.

9.

Jhr. Dr. G.A. van den Bergh van Eysinga,
Oss.

10.

Firma J.L. Beijers, Utrecht.

11.

N.J. Beversen, Zwolle.

12.

Dr. P.J. Blok, Leiden.

13.

Dr. G.J. Boekenoogen, Leiden.

14.

Ch. Boissevain, Naarden.

15.

G.M. Boissevain, Amsterdam.

16.

Mr. A.C. Bondam, Arnhem.

17.

J. Bouchery, Antwerpen.

18.

Dr. J.C. Breen, Amsterdam.

19.

D.A. Brinkerink, Bovenkarspel.

20.

Dr. G. Brom, Rome.

21.

C.W. Bruinvis, Alkmaar.

22.

A. de Ceuleneer, Gent.

23.

Dr. C.G. Chavannes, Leiden.

24.

A. de Cock, Antwerpen.

25.

Commissie voor het Gemeente-Archief,
Rotterdam.

26.

Commissie v. advies voor 's Rijks
Geschiedkundige publicatiën,
's-Gravenhage.
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J. Craandijk, Haarlem.

28.

Prins E. DeBlock, Parijs.

29.

Gebr. Diepen, Tilburg.

30.

P.N. van Doorninck, Bennebroek.

31.

Dr. Joh. Dyserinck, 's-Gravenhage.

32.

Mr. J.L.M. Eggen, Gent.

33.

Hub. Elffers, Wijnberg (Kaap stad).

34.

G. Elte, Leiden.

35.

Jhr. Mr. J.A. Feith, Groningen.

36.

Gedeputeerde Staten v. Friesland,
Leeuwarden.

37.

Gedeputeerde Staten v. Zeeland,
Middelburg.

38.

Gemeentebestuur v. Leeuwarden.

39.

Gemeentebestuur v. Leiden.

40.

C.J. Gimpel, Amsterdam.

41.

Mr. S. van Gijn, Dordrecht.

42.

Dr. G.C.W. Görris S.J., Katwijk.

43.

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

44.

Dr. H.E. Greve, 's-Gravenhage.

45.

Dr. W. Elliot Griffis, Ithaca.

46.

Dr. C.J. Hansen. Antwerpen.

47.

K. Heeringa, Schiedam.

48.

Dr. J. Herderscheê, 's-Hertogenbosch.

49.

Jkvr. A. van Hogendorp, 's-Gravenhage.

50.

Dr. J.H. Holwerda Jr., Leiden.

51.

D.J. van den Honert, Laren (G.).

52.

Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden.
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53.

W.R. Hora Adema, Apeldoorn.

54.

A. Hotz, Beyreuth.

55.

W.L. van Kaathoven, Leiden.

56.

Dr. G. Kalff, Leiden.

57.

A. Klaver, Oude Wetering.

58.

F.M. Knobel, Pretoria.

59.

W.F. Leemans, 's-Gravenhage.

60.

Dr. C.E. van Leersum, Leiden.

61.

Library of Congress, Washington.

62.

V. Loosjes, Sneek.

63.

Hertog J.F. de Loubat, Parijs.

64.

G.W. Lovendaal, Grave.

65.

Mej. M.G.A. de Man, Middelburg.

66.

Mr. P.A.N.S. van Meurs, 's-Gravenhage.

67.

Ministerie v. Binnenlandsche Zaken,
's-Gravenhage.

68.

Ministère des Cultes, Kopenhagen.

69.

Dr. P.C. Molhuysen, Leiden.

70.

Dr. J.W. Muller, Utrecht.

71.

Dr. Z. Nagy, Debreezen.

72.

Firma Mart. Nijhoff, 's-Gravenhage.

73.

W.P.J. Overmeer, Haarlem.

74.

Dr. S.W. Pennypacker, Harrisbury.

75.

M.A. Perk, 's-Gravenhage.

76.

Louis D. Petit, Leiden.

77.

Dr. H. Pomes, Rotterdam.

78.

G. van Poppel, Kerkrade.

79.

G.T. Preller, Pretoria.

80,

Dr. J. Prinsen, JLzn., Nijmegen.

81.

Mevr. Wed. Mr. C. Pijnacker Hordijk,
Haarlem.

82.

Redactie van De Gids, Amsterdam.

83.

Redactie van Het Huis, Oud en Nieuw,
Amsterdam.
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84.

A. Reydams, Brussel.

85.

Rijks-Museum van Oudheden, Leiden.

86.

Rijks-Universiteit, Groningen.

87.

Dr. M. Rudelsheim, Antwerpen.

88.

J.D. Rutgers van der Loeff, Haarlem.

89.

J.H. Scheltema de Heere, 's-Gravenhage.

90.

Mevr. J.A. Simons-Mees, Amsterdam.

91.

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

92.

Dr. B. Tideman Jzn., 's-Gravenhage.

93.

Universität, Kiel.

94.

Universitäts-Bibliothek, Lund.

95.

Universitäts-Bibliothek, Upsala.

96.

Dr. J.S. van Veen, Arnhem.

97.

Dr. J. Verdam, Leiden.

98.

Vereniging tot vereenvoudiging onzer
schrijftaal, Zwolle.

99.

Dr. W.J. Viljoen, Stellenbosch.

100.

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

101.

A.A. Vorsterman v. Oijen, Arnhem.

102.

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

103.

R.W.P. de Vries, Amsterdam.

104.

Dr. S.G. de Vries, Leiden.

105.

H.G. van der Waals, Amsterdam.

106.

H.M. Werner, de Steeg.

107.

Dr. E. Wiersum, Rotterdam.

108.

Dr. J. te Winkel, Amsterdam.

109.

J.A. Wormser, Hilversum.

110.

C.N. Wybrands, Amsterdam.
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Lijst der handschriften en boekwerken waarmede dc bibliotheek is
vermeerderd:
I. Handschriften.
Geschenk van Dr. J. D y s e r i n c k .
B e e t s (N.), Brief aan J. Kneppelhout te Parijs 17 Jan. 1839 [oudst bewaard
gebleven handschrift van B., ondert. H i l d e b r a n d . ‘Antwoord op een brief uit
Parijs aan zijn vriend Baculus’].
K n e p p e l h o u t (J.), Brief ‘à mon ami L.R. Beynen’ 15 Aug. 1833.
K n e p p e l h o u t (J.), Drie Fransche gedichten. Bijgevoegd 2 portretten van J.
Kneppelhout en 1 van P.F.L. Blussé.
Portefeuille met handschriften van H. K r e t z e r , een der medewerkers aan Braga.
Met opgave der gedichten door hem daarin geplaatst.
Geschenk van Prof. Dr. E.C. v a n L e e r s u m :
Die leringhe ende die practike van J a n Yp e r m a n n e . [Facsim. v.h. HS. te
Londen, Brit. Museum, Harleianus 1684. Fol. 142-173].
Geschenk van het Bestuur van de Maatschappij:
T h o m a s S c e l l i n c U m b r a , Sciencie van Cirurgien. [Facsim. v.h. HS. te
Londen, Brit. Museum, Harleianus 1684. Fol. 5-104].

II. Boeken1.
Acta d. particuliere Synoden van Zuid-Holland 1621-1700, uitg. d.W.P.C. K n u t t e l ,
Dl. I. 's-Grav. 1908 (26).
A d a m a v. S c h e l t e m a (C.S.), De grondslagen eener nieuwe poezie. Rott.
1909.
A l b e r d i n g k T h i j m . (J.A.), Werken, verz. d.J.F.M. S t e r c k dl. IX, XIV.
Amst.-'s-Hage 1908-9.
IX. Portretten van Joost van den Vondel.
XIV. Verspreide verhalen. V.
A n d r i n g a Gzn. (W.), Neerlands glorie. De geschiedenis van ons Vorstenhuis. Utr.
1898.
B a l e n (C.L. v a n ), Nederland in beeld en woord. Buiksl. 1900.
B e e n (J o h . H.), Maerten Harp. Tromp. 2e druk. Amst. 1908 (8)
B e e n (J o h . H.), Uit ons heldentijdperk. Amst. 1908 (8).
B e e n (J o h . H.), Paddeltje, de scheepsjongen van M. de Ruyter. Alkm. 1908 (8).

1

De cijfers achter de titels geplaatst, verwijzen naar de met diezelfde cijfers gemerkte namen
der schenkers hiervoren op blz. 76 opgenomen. De titels zonder zoodanige cijfers zijn van
boekwerken door aankoop of ruiling verkregen.
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Beiträge z. Brandenburgische und Preussische Geschichte. Festschrift zu G.
Schmoller's 70 Geburtstag. Leipz. 1908.
[B e l i n f a n t e , J.J.], Leven van M. Azn. de Ruyter. M. pl. 's-Grav. 1844-48. 2
dln.
B e r g h v a n E y s i n g a (G.A.v.d.), Onderzoek naar de echtheid van Clemens'
Eersten brief aan de Corinthiers. Leid. 1908 (9).
B e u r d e n (A.F. v a n ), Het Missale van de Kerk te Wijk bij Heusden. 's-Hert.
1908.
Bibliotheek (Nederlandsche Historische) onder red. van H. B r u g m a n s . Dl. I,
II. Amst. 1908-9.
Bijdragen tot de kennis v.d. Prov. Groningen en omgelegen streken. I, II, 1-3.
Gron. 1901-7.
B i j l s m a (B.), Het Archief d. gemeente Delfshaven. Rott. 1909 (25).
B l i n k (H.), Geschiedenis v.d. Boerenstand en de Landbouw in Nederland. Gron.
1902-4. 2 dln. (81).
B l o k (P.J.), Geschiedenis eener Hollandsche stad. Afl. 1. 's-Grav. 1909 (12).
B o i s s e v a i n (Ch.), Tropisch Nederland. Haarl. 1909 (14).
B o n i f a c i u s , Epistolae ed. J. d e Wa l . 3 dln.
Vel. 1-36. Onuitgegeven. Met aanteekeningen in hs. van J. d e Wa l .
B ö ö k (F.), Romanens och proseberättelsens historia i Sverige intill 1809. Stockh.
1907 (94).
B o s c h (R.P. v a n d e n ), Nederlands verleden uit steen en beeld. Schied. 1901.
B o u c h e r y (J.), Een klaverblaadje. Drie schetsen. Antw.-Gent 1908 (17).
B o u c h e r y (J.), Marten en Mietje. Een verhaal uit onzen tijd. Antw.-Gent 1907
(17).
B o u c h e r y (J.), Willem. Gent 1908 (17).
B o u c h e r y (J.), De tongval der stad Gent. Gent 1907 (17).
B o u c h e r y (J.), De dichter J.M. Dautzenberg. Gent 1908 (17).
Bramin (De verlichte) ofte Huishouding d. menschelijken Levens. Uit het Eng.
d.P.A. Ve r w e r . 2e druk. Haarl. 1752. 2 dln.
B r a n d t (G.), Leven en bedrijf v.d. Heer Michiel de Ruiter. Op nieuw uitg. [d.H.J.
S p i j k e r ]. Dordr. 1835-37. 5 dln.
B r i n k e r i n k (D.A.), Catalogus van de Boekerij van de Westerkerk te Enkhuizen.
Enkh. 1909 (19).
B r o m (G.), Der Niederl. Anspruch auf die deutsche Nationalstiftung Sa Maria
dell'Anima in Rom. Rom 1909 (20).
B r o m (G.), Archivalia in Italië belangrijk voor de geschiedenis v. Nederland.
Dl. I. Rome. Vaticaansch Archief 1e stuk. 's-Grav. 1908 (26).
B r o u w e r (J.), Chronicon conventus Buscoducensis Praedicatorum bowerkt
d.G.A. M e i j e r . 's-Hert. 1908.
B r u g m a n s (H.), De Post in de XVIIe eeuw. Baarn 1909. [Uit onzen Bloeitijd
I 5].
B r u g m a n s (H.) en G.W. K e r n k a m p , Oude geschiedenis. Leid. 1907.
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B r u i n s m a (J.F.D.), De verovering van Atjeh's groote Misigit. Sneek 1889 (81).
B r u i n v i s (C.W.), De Gevangenissen inzonderheid het Tuchthuis te Alkmaar.
Alkm. 1908 (21).
Buiten. Geïllustreerd Weekblad. Jrg. I-III. Amst. 1907-9.
[B u l l , A.J. de], Rapport d. Comm. door den Koning benoemd ter beraming der
middelen tot herstel v.h. Nationaal Tooneel. Amst. 1851 (31).
B u t l e r (J o s . E.), Herinneringen. Vert. d. Jonkvr. A.v. H o g e n d o r p . Utr. 1909
(49).
B u y s (J.), De Twaalf maanden. Teekeningen met bijschrift van E.W. M o e s .
Amst. 1908.
C a s o l i (A.M.), Ad Conventum Hagensem de publica Pace. Amst. 1908.
Catalogus v.d. Prov. Bibliotheek v. Zeeland. Dl. III. Midd. 1908 (37).
Catalogus v.d. Buma-Bibliotheek te Leeuwarden. Ve Vervolg. Leeuw. 1908 (36).
C a t s (J.), Proefsteen v.d. Trouringh. Utr. 1710.
C e l l i e r s (J.T.E.), Die Vlakte en andere gedigte. Pret. 1908 (58).
C e u l e n e e r (A. d e ), P. Willems. Zijn leven en zijn werken. Gent 1909 (22).
C h a v a n n e s (C.G.), Catalogue de la Bibliothèque Wallonne. 5e Suppl. Leyd.
1908 (23).
C o c k (A. de), Spreekwoorden en Zegswijzen afkomstig van oude gebruiken en
volkszeden. 2e druk. Gent 1908 (24).
C o c k (A. de), en J. Te i r l i n c k , Kinderspel en Kinderlust in Zuid-Nederland.
Dl. VIII. Gent 1908.
Codex Borgia. Eine altmexikanische Bilderschrift. Erläutert von E. S e l e r -III.
Berl. 1909 (63).
Codex diplomaticus Lusatiae Superioris. III. Herausg. von R. J e c h t . Hft 4. Görl.
1909.
C o l e n b r a n d e r (H.T.), De Bataafsche Republiek. Amst. 1908.
C o l e n b r a n d e r (H.T.), De afkomst der Boeren. Z.p. 1902 (81).
C o o l (W.), De Lombok-Expeditie. Bat.-'s-Grav. 1896 (81).
C o o p m a n (T h .) en J. B r o u c k a e r t , Bibliographie v.d. Vlaamschen Taalstrijd.
Dl. V, VI. Gent 1908.
C o r t e n (R.), De eerbiedwaardige Priester Aelbertus, stichter van Rolduc. Maastr.
1904 (81).
Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia Ao 1679, uit. d.F. d e H a a n . Bat.-'s
Grav. 1909.
[C o u r t (P. d e l a )], Sinrijke Fabulen. Amst. 1685.
D a u t z e n b e r g (J.M.), Bloemlezing met Levensbericht en Inleiding d.A.
S a u w e n . Bruss. 1908.
D e B l o c k (E d .), Armorial des princes du sang royal de Hainaut et de Brabant.
Par. 1908 (28).
D e s c a m p s (E.), Afrika. Drama overgedicht d.M.J.A.v. D r o o g e n b r o e c k .
Gent 1905 (81).
D e s To m b e (I.W.), Het Geslacht van Renesse. 's-Grav. 1897 (81).
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D e v e n t e r (C h . M.v.), Hollandsche belletrie van den dag. Nieuwe bundel. Haarl.
1904.
D e Vo c h t (H.), De invloed van Erasmus op de Engelsche tooneelliteratuur d.
16e en 17e eeuwen. Dl. I. Gent 1908.
D e y s s e l (L. v a n ) ps. van K.J.L. A l b e r d i n g k T h i j m , Verzamelde opstellen.
V-X. Amst. 1902-7. 6 dln.
D e y s s e l (L. v a n ) ps. van K.J.L. A l b e r d i n g k T h i j m , Verbeeldingen.
Amst. 1909.
D i a z d e l C a s t i l l o (B.), Histoire de la Nouvelle Espagne. 2e éd. Par. 1877
(63).
D i j k s t e r h u i s (B.), Een industrieel geslacht. Gedenkschrift d. firma Diepen.
Tilb. 1908 (29).
D o m i s s e (P.K.), M.A. de Ruyter en zijn naaste familie. Vliss. 1907 (81).
D o z y (G.J.), Spel en Spelen. Baarn 1909. [Uit onzen Bloeitijd. I. 2].
D y s e r i n c k (J.), Fr. Haverschmidt. Schied. 1909.
D y s e r i n c k (J.), Het Studentenleven in de literatuur. De medewerkers van
Klikspaan. Amst. 1908.
E e d e n (F. v a n ), Studies. V. Amst. 1908.
E g g e n (J.C.M.), De invloed v.Z.-Nederland op N.-Nederland uitgeoefend op 't
einde der 16e en begin der 17e eeuw. Gent 1908 (32).
E l f f e r s (H.), Ter Herinnering. Opgedragen aan het volk van Zuid-Afrika. 12
Oct. 1899-1908 (33).
E l f f e r s (H.) en W.J. V i l j o e n , English-Dutch and Dutch-English Dictionary.
Cape Town 1908 (33, 99).
E l f f e r s (H.) en W.J. V i l j o e n , Proeve van overzetting der Heilige Schrift.
[Evangelie van Mattheus]. Wijnb. 1908 (33, 99).
Encyclopaedie van Nederl.-Indië d.P.A.v.d. L i t h , J.F. S n e l l e m a n e.a. Leid.
1895-1904. 4 dln. (81).
E n s c h e d é (J.W.), Nederlandsche Musicalia. Amst. 1909.
Esopet, uitg. d.J. d e C o c k . Leuv. 1906.
Leuvensche Tekstuitgaven No 1.
[E s s e n geb. v. H a e f t e n , M.], Iets van M .... Z.p. 1780 (13).
E v e r s (J.C.G.), Bijdrage tot de bevolkingsleer v. Nederland. 's-Grav. 1882 (81).
F a l k e (E.), Die Quellen des sog. Ludus Coventriae. Leipz. 1908 (93).
Feestblad Programma Watersnood-fancy-fair 1881. Met bijdragen van
letterkundigen en schilders. (5, 55).
Ferguut van E e l c o Ve r w i j s , opnieuw bewerkt en uitg. d.J. Ve r d a m . Leid.
1908 (97).
F i s c h e r (H.), Nathaniel Fields Komödie ‘Amends for Ladies’. Kiel 1907 (93).
[F o l m e r , T.], Nederland en het Nederl. volk. Prijscatalogus van J.L. Beijers.
Utr. 1908 (10).
F o r d (W.C.), Papers of James Monroe in the Library of Congress. Wash. 1904
(61).
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F r o i s s a r t (J a c .), Cronyke v. Vlaenderen getransl. d.G. P o t t e r v.d. L o o . Uitg.
d.N. d e P a u w . III. 1, IV, 1. Gent 1909.
Gedenkboek (Officieel) v.d. inhuldiging van Koningin Wilhelmina. Amst. 1898.
Gedenkstukken d. algemeene geschiedenis van Nederland v. 1795-1840. Uitg.
d.H.T. C o l e n b r a n d e r . Dl. IV, 1, 2. 's-Grav. 1908 (26).
G e z e l l e (G.), Loquela tot woordenboek ingericht. Afl. 7-11. Amst. 1908-9.
Gids voor bezoekers d. Tentoonstelling v. HSS. en boeken v.d. Maatsch. d. Ned.
Letterk. ter gelegenheid v.h. 30e Ned. Taal- en Letterk. Congres 1908 [door G.J.
B o e k e n o o g e n ] (76).
G i m p e l (C.J.), De Geboorteklok. Gedenkschrift bij de geboorte van Prinses
Juliana. Amst. 1909 (40).
G l a z e m a k e r (J.H.), Toonneel d. Werreltsche Veranderingen door deftige,
vermakelijke en ware geschiedenissen afgebeelt. Amst. 1651.
Godshuis (Het) van St. Jan en St. Pauwel te Gent bijg. de Leugemeete. Uitg. d.A.v.
We r v e k e . M. pl. Gent 1909. 3 dln.
Maatschappij d. Vlaamsche Bibliophilen. IV R. 15.
G ö r r i s (G.C.W.), Dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het licht van zijn tijd. Nijm.
1908 (42).
G r a m (J o h .), 's-Gravenhage voorheen en thans. 's-Grav. 1906.
G r e v e (H.E.), De tijd v.d. 80 j. oorlog in beeld. Afl. 5-12. Amst. 1908.
G r i f f i n (A.P.C.), List of references on international Arbitration. Wash. 1908
(61).
G r i f f i s (W.E.), The Story of New Netherland. Bost. N.-Y. 1909 (45).
G i j n (S. v a n ), Dordracum illustratum. Verzameling van kaarten, teekeningen
enz. betr. Dordrecht. Dordr. 1908. 3 dln. (41).
H a d e w i j c h , Proza. Uitg. d.J.v. M i e r l o . I, II. Leuv. 1908.
Leuvensche Tekstuitgaven No. 4.
Handelingen v.h. XXIXe Nederl. Taal- en Letterkundig Congres. Dl. II. Bruss. 1908.
Hasseltse ‘historiael’ spelen: Coninck Balthasar. Die belegheringhe van Samarien.
Uitg. d.K. G e y s s e n s , Leuv. 1907.
Leuvensche Tekstuitgaven No. 3.
H e c h t (H.), Thomas Percy und Will. Shenstone. Strassb. 1909.
H e e r i n g a (K.), Het Oud-Archief d. Gemeente Schiedam. Schied. 1908 (47).
H e i n e m a n n (G.), Shadwell-Studien. Kiel 1907 (93).
H e i n r i c h s (K.), Studien über die Namengebung im Deutschen seit dam Anfang
d. XVI. Jahrh. Strassb. 1908.
H e n o t (A.), Leven en streven van C.J. Hansen. Antw. 1899 (46).
H e r r m a n n (A.), Colley Cibber's Tragicomedy ‘Ximena or the Heroick
Daughter’. Kiel 1908 (93).
H e r t o g (C.H. d e n ), Waarom onaannemelijk. Bezwaren tegen de voorstellen
tot vereenvoudiging van onze spelling. Gron. 1893.
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Historie (De) van den Verloren Sone. Uitg. d.G.J. B o e k e n o o g e n . Leid. 1908.
[Nederl. Volksboeken XI].
H o l d e r (A.), Alt-Celtischer Sprachschatz. Lfg. 18. Leipz. 1908.
H o o g v l i e t (J.M.), Elements of Dutch. 7th ed. The Hague 1909 (72).
H o r a A d e m a (W.R.), 1909. Dichterlijk Nationaal gedenkschrift bij de
Koninklijke geboorte. Apeld. 1909 (53).
H o r a A d e m a (W.R.), Alles kost een dubbeltje, met name 4 Feestliederen.
Apeld. 1909 (53).
H o r a A d e m a (W.R.), Grondstelling X. Voorstel tot wijziging van Art. 138
B.W. Apeld. 1909 (53).
H o r t l i n g (J.), Studien über die ō-Verba im Altsächsischen. Helsingf. 1907 (95).
H o u t e n (J. v a n ) ps. van J. t e n B r i n k , Ter koperen bruiloft van C. Janssen
v.d. Comens. Z.p.e.j.
H u y g e n s (C h .), Oeuvres complètes. T. XI. La Haye 1908.
I b s e n (H.), Dramatische werken bew. d.J. C l a n t v a n d e r M y l l -P i e p e r s .
Dl. IV. Amst. 1908.
Jaarboek d. Rijks-Universiteit te Groningen 1907/8 (86).
Jaarboekje (Drentsch) voor 1895-1907. Ass. 1895-1907. 12 dln.
Jaarboekje (Leidsch) voor 1909. Leid. 1909.
J o o s t i n g (J.G.C.), De Archieven v.d. Schultengerechten in Drente. Leid. 1907
(81).
J o o s t i n g (J.G.C.), Het Archief d. Abdij te Dikninge. Leid. 1906 (81).
J o o s t i n g (J.G.C.), Het Archief d. Abdij te Assen. Leid. 1906 (81).
J o o s t i n g (J.G.C.), Het Archief d. Heerlijkheid Ruinen. Leid. 1907 (81).
J o o s t i n g (J.G.C.), De Archieven v.d. Etstoel en van de hem opgevolgde
Collegien. Leid. 1906 (81).
J o o s t i n g (J.G.C.), De Archieven d. besturen in Drente v.h. Ned. Herv.
Kerkgenootschap. Leid. 1907 (81).
K a l f f (G.), Geschiedenis d. Nederl. Letterkunde. Dl. IV. Gron. 1909 (56).
K e p p e r (G.), De Militaire Academie. Amst. 1897.
K e p p e r (G.L.), Gedenkboek. Koningin Wilhelmina in haar openbaar leven.
's-Grav. [1898] (81).
K e p p e r (G.L.), Het Regentschap van Koningin Emma. 's-Grav. 1898 (81).
K l e r c k (E.S. d e ), De Java-oorlog van 1825-30. Dl. V. Batav.-'s-Grav. 1908.
K l o o s (W.), Jacq. Perk en zijn beteekenis in de historie d. Nederl. letterkunde.
Amst. 1909.
K n a a p (O.), Henri Borel. Amst. z.j. (104).
K n a p p e r t (L.), Van sterven en begraven. Baarn 1909. [Uit onzen Bloeitijd. I,
3].
[K n e p p e l h o u t (J.)], L'éducation par l'amitié. La Haye 1835 (31).
[K n e p p e l h o u t (J.)], Souvenir. La Haye 1835 (31).
K n e p p e l h o u t (J.), Prose et vers. Leyde 1838 (31).
K n e p p e l h o u t (J.), Souvenirs d'un voyage à Paris. Leyde 1839 (31).
[K n e p p e l h o u t (J.)], Een brief over het papier en inkt vermorsen der Would-bes.
Leyd. 1839 (31).
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[K n e p p e l h o u t (J.)], Een woord aan Diximus. 's-Grav. 1839 (31).
K n e p p e l h o u t (J.), Opuscules de jeunesse. Leyd. 1848. 2 dln. (31).
K n e p p e l h o u t (J.), Proza en poezie. Rott. 1855 (31).
Op het omslag: S.J.v.d. B e r g h , Tien centen voor de zwartjes.
[K n e p p e l h o u t (J.)], Een tusschenspel van Klikspaan. Leyd. 1841 (31).
K n e p p e l h o u t (J.), Verhalen. 's-Grav. 1846 (31).
[K n e p p e l h o u t (J.)], Hulde aan de Leydsche studenten. 1840 (31).
[K n e p p e l h o u t (J.)], Rozenhage, inrigting ter opleiding van vrouwelijke
dienstboden. Leid. 1861 (31).
K n e p p e l h o u t (J.), Lamartine. Amst. 1848 (31).
K n e p p e l h o u t (J.), Stijl, Kunst. Amst. 1855 (31).
[K n e p p e l h o u t (J.)], Aan C. Busken Huet. 's-Grav. 1865 (31).
K n e p p e l h o u t (J.), De muschjes en de bloedzuigers. Leid. 1866 (31).
K n e p p e l h o u t (J.), Eene jonge juffrouw in eene delicate positie. Leid. 1870
(31).
K n e p p e l h o u t (J.), Ce qui m'a passé par la tête en Italie. Leyd. 1872 (31).
K n e p p e l h o u t (J.), Landgenooten! Utr. 1848 (31).
K n e p p e l h o u t (J.), Ter uitvaart van A.J.H.v. Beusekom. 1864 (31).
K n e p p e l h o u t (J.), 15 Overdrukken.
K n o b e l (F.M.), Tuiltje. [Pret.] 1908 (58).
K n o p p e r s WKz. (J.), Herinneringen aan ons Vorstenhuis. Baarn 1909.
K o l l e w i j n (R.A.), Mannelik of Vrouwelik in het Licht v.d. Geschiedenis.
Zwolle 1909 (98).
K u y p e r (J.), De Republiek d. Vereen. Nederlanden in Kaart en Woord. Leid.
1898. 2 dln.
K i j m m e l l (J.A.R.) en Y. Z i j l s t r a , Na een eeuw. Gedenkschrift ter gelegenheid
v.h. 100 j. bestaan van Assen. Ass. 1907 (81).
L a g e m a n s (E.G.), Recueil de Traités. XVI, 2. La Haye 1908 (67).
L a w e t (R.), Gheestelick Meyspel van 't Reyne Maecxsele ghezeyt de Ziele. Uitg.
d.L. S c h a r p é . 1e Stuk. Leuv. 1906.
Leuvensche Tekstuitgaven No. 2.
Liederen (35) voor Groot-Nederland. Leid. 1908 (76).
L o m a n (J.C.), Historie v.h. Verbond en de Smeekschriften d. Nederl. edelen.
Delft 1898.
L o o s j e s (V.), Bitter en Zoet. Aphorismen. Ass. 1909 (62).
L o v e n d a a l (G.W.), De Zin en het Zinsdeel. 2e druk. Tiel 1909 (64).
L o v e t t (R.), Pictures from Holland. Lond. 1887.
Maandblad v.d. Nederl. Protestantenbond. Jrg. I, No. 1-6. Amst. 1906. (88). Niet
verder verschenen
M a r g a d a n t (J.), Onze Koninklijke Paleizen. Haarl. z.j.
M a u r i k Jr. (J. v a n ), Toen ik nog jong was. Amst. 1901.
M e r k e r (P.), Simon Lemnius ein Humanistenleben. Strassb. 1908.
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M e y e r (C.), Die Technik d. Gestaltendarstellung in den Novellen Th. Storms.
Kiel 1907 (93).
M o e n s (P.), De Vriendin v.h. Vaderland. Amst. 1799.
M o e s (E.W.), Rede bij het 50 j. bestaan v.h.K. Oudheidk. Genootschap. Amst.
1909.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

85
M o r r i s o n (H.A.), Preliminary check list of American Almanacs, 1639-1800.
Wash. 1907 (61).
N a b e r (J o h . W.A.), Prinses Wilhelmina, gemalin v. Willem V Prins v. Oranje.
Amst. 1908.
N a b e r (J o h . W.A.), en L. d e N e v e , De Vorstinnen van het Huis van Oranje
Nassau. Nieuwe uitg. Haarl. 1909.
N a g g e (W.), Historie v. Overijssel. Uitg. d.F.A. H o e f e r . Dl. II. Zwolle 1908.
N e t s c h e r (F.), Uit ons Parlement. Portretten en Schetsen uit de Ie en IIe Kamer.
Amst. z.j.
N i e u w e n k a m p (W.H.J.) en J.G. Ve l d h e e r , Oude Hollandsche steden aan
de Zuiderzee. Haarl. 1897.
O d e f e y (P.), Das Gotische Lucas-Evangelium. Flensb. 1908 (93).
Ontstaan der Grondwet. Bronnenverzameling uitg. d.H.T. C o l e n b r a n d e r . Dl.
I, 1814. 's-Grav. 1908 (26).
O p z o o m e r (C.W.), A vallás gyümölcse. Ford. N a g y Z s i g m . Budap. 1908
(71).
‘De Vrucht d. Godsdienst’ vertaald in het Magyaarsch.
O v e r m e e r (W.P.J.), Officiele geill. Gids voor Haarlem en omstreken. Haarl. 1908
(73).
P a a l t j e n s (P.) ps. van F. H a v e r s c h m i d t , Snikken en Grimlachjes. 9e druk.
Schied. 1909.
Papsturkunden (Friesische) aus dem Vaticanischen Archiv. Herausg. v.H.
R e i m e r s . Leeuw. 1908.
P e n n y p a c k e r (S.W.), The high-water mark of the Brit. invasion of the northern
colonies during the Revolution. Wash. 1908 (74).
P e n n y p a c k e r (S.W.), Anthony Wayne. Wash. 1908 (74).
P e r k (B.), Kijkjes in België. 's-Grav. 1888.
P e r k (M.A.), De Troubadours. Amst. 1887 (75).
P i e r s o n (A.), Verspreide geschriften 1875-82. II R., dl. III. 's-Hage 1908.
P l a t h (K.), Het Valkhof te Nijmegen en de nieuwste opgravingen. Amst. 1898
(81).
P o i r t e r s (A.), Den Alderheylichsten Naem voor een Nieu-Jaer-Gift. Antw.
1646.
P o m e s (H.), Over Van Alphen's Kindergedichtjes. Rott. 1908 (77).
P o n t (J.W.), Nieuwe bijdragen tot kennis v.d. geschiedenis v.h. Lutheranisme
in de Nederlanden. I. Schied. 1907.
P o p p i n g (J.H.), Schetsen uit Friesland. Wolv. 1892.
Praatvaer (De), een boek voor alle standen. Amst. 1835-36.
P r e l l e r (G.T.), Piet Retief. Levenskets van die grote voortrekker. 3e druk. Pret.
1908 (79, 58).
Quellen und Forschungen zur Sprach- und Culturgeschichte d. Germanischen
Völker. Hft 102-4. Strassb. 1908-9.
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Register op de Geslachtsnamen voork. in de Beschrijvinge d. Stad Dordrecht v.M.
B a l e n 1677. 's-Grav. 1909.
R e n e s s e (J.E. v a n ), Levensbericht van J.P. Heije. Gron. 1909.
R e y d a m s (A.), Les Reydams. Tapissiers Bruxellois. Brux. 1908 (84).
R i e t s t a p (J.B.), Beknopt aardrijksk. woordenboek v. Nederland. Gron. 1892.
R i j n (G. v a n ) en C. v a n O m m e r e n , Atlas van Stolk. Dl. VIII, IX. Amst.
1908.
[R i j n d o r p (J. v a n )], Koningh William zeegepralend in Yerland. 's-Grav. 1690
(13).
R o e s t v a n L i m b u r g (Th. M.), Een Spaansche Gravin v. Nassau Leid. 1908.
Rotterdam in den loop der tijden. Afl. 16-24. Rott. 1908-9.
Rotterdamsche en Schiedamsche Rederijkerskaarten van 1723-30. 6 stuks (34).
R u d e l s h e i m (M.), Een Vlaamsche Mijnbouwschool. Antw. 1908 (87).
S a h e r (E.A. v o n ), De versierende Kunsten in Ned. Oost-Indië. Haarl. 1900
(81).
S a n d e (J. v a n d e ), Decisiones Frisicae Lib. IV, Tit. 1, 4-6, transl. by F.H. d e
Vo s . Galle 1908 (102).
S c h m i d t a u f A l t e n s t a d t (A.W. v a n ), Van 't Land der Morgenkalmte en
't Hemelsche Rijk. Haarl. 1904.
S c h ü c k (H.), Folknamnet Geatas i den fornengelska dikten Beowulf. Upps. 1909
(95).
S i m o n s (D.), Strafproces en Strafrecht. Baarn 1909 [Uit onzen Bloeitijd, I, 4].
S i m o n s -M e e s (J.A.), Drie Tooneelspelen, II. Amst. 1908 (90).
S n o u c k H u r g r o n j e (C.), De Atjèhers. Bat.-Leid. 1893-94. 2 dln. en Atlas
(81).
S p e e l m a n (C.), Journaal d. reis van Joh. Cunaeus naar Perzië in 1651-52, uitg.
d.A. H o t z . Amst. 1908.
S p e e l m a n (C.), Platen bij voorg. behoorende. (54).
S t e l l a (D.), De versmading d. wereldsche ydelheden. In Nederd. vert. d.F.V.H.
[H o o g s t r a t e n ] Rott. 1659.
S t j e r n k r a n t z (K.), Esaias Tegnér. Lund 1907 (94).
Stockholms Stads Privilegiebref 1423-1700. Hft. 3. Stockh. 1908 (94).
S t o c k u m J r . (W.P. v a n ), Kort overzicht d. geschiedenis v.d. Nederl.
boekhandel. Amst. 1908 (91).
S u s a t o (T.), Het ierste Musyckboexken. Opnieuw uitg. d.F. v a n D u y s e .
Amst. 1908.
Ta l e n (J.G.), R.A. K o l l e w i j n en F. B u i t e n r u s t H e t t e m a , Nederlandse
taal. Proeve van een Nederlandse spraakleer. Zwolle 1908.
Te i r l i n c k (J.), Zuid-Oostvlaandersch Idioticon. Dl. I, Afl. 1. Gent 1908.
Tekstuitgaven (Leuvensche) I-IV. Leuv. 1906-7.
Theeboom (De Oostindische) getrokken op versch. Gezangen, Dev. J. d e L a n g e .
z.j. (30).
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T h o m (W.), George Colman the Elder's Komödie ‘The Man of Business’. Kiel
1908 (93).
T h o r i l d s (Till) minne d. 1 Oct. 1908 af Litteraturhistoriska Seminariet i Lund.
(94).
To t i u s . ps. van J.D. d u To i t . Bij die monument. Verse. Potschefstr. 1908
(58).
Uit onzen Bloeitijd. Schetsen van het leven onzer vaderen in de XVIIe eeuw. Ser.
I, No. 1-5. Baarn 1909.
U l r i x (E.), De Germaansche elementen in de Romaansche talen. Gent 1907.
Ve e n (S.D. v a n ), Het Kerkelijk leven. Baarn 1909. [Uit onzen Bloeitijd. I, 1].
Ve r d a m (J.), Middelnederlandsch Handwoordenboek. Afl. 3-5. 's-Grav. 1908-9
(97).
Ve r d a m (J.), Een Museum van taaloudheden. Leid. 1909 (97).
Ve r L o r e n v a n T h e m a a t (H.), Twee jaren in den Boerenoorlog. Haarl.
1903.
Ve r w i j s (E.) en J. Ve r d a m , Middelnederlandsch Woordenboek. VII, 7, 8.
's-Hage 1908 (72).
V i s s c h e r (R.), Leeuwarden van 1846 tot 1906. 's-Grav. 1908 (38).
Volksalmanak (Nieuwe Drentsche) voor 1909. Ass. 1909.
Volksalmanak (Groninger) voor 1909. Gron. 1908.
Vo l l e n h o v e n (J. v a n ), Multatuli en congé. Documents officielsinédits. Amst.
1909.
Vo n d e l (J. v a n ), Gelegenheidsdichten. Bloemlezing uitg. d.J. K o o p m a n s .
Gron. 1909.
Vondeljaarboek (Het). Uitg. d.d. Vondelvereeniging te Amsterdam. Red. J.W.E.
M o l l e r . Amst. 1908.
Vo r s t e r m a n n v a n O y e n (A.A.), Het Kasteel de Ehze. Arnh. 1908 (51).
V r i e s (S. d e ), De groote historische Oceaan. Utr. 1683.
V r i e s (S.G. d e ), Middeleeuwsche handschriftenkunde. Redevoering. Leid. 1909
(104).
Wa l l i s (A.S.C.) ps. van Mevr. A. v o n A n t a l -O p z o o m e r , Zielestrijd. Haarl.
1908 (3).
We r n e r (H.M.), Geldersche Kasteelen. Afl. 22-26. Zutph. 1908 (106).
We r n l e (P.), De bronnen voor de geschiedenis van Jezus. Naar het Duitsch d.J.
H e r d e r s c h e ê . Baarn 1908 (48).
Wiersizzery van Maaike Yakles [32 Friesche uitspraken]. Z.p.e.j.
W i l d e m a n (M.G.), Nassau en Oranje-Nassau te Haarlem. Haarl. 1898.
W i l m a n n s (W.), Deutsche Grammatik. III. Flexion. 2e Hälfte. Strassb. 1909.
W i m m e r (L.), De danske Runemindesmaerker. I, 1, IV, Copenh. 1908 (68).
W i n k e l (J. t e ), De ontwikkelingsgang d. Nederl. letterkunde. Afl. 5-10. Haarl.
1908-9 (108).
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W i n k e l (J. te), Nederlands liefde voor Oranje. Amst. 1909 (108).
Wochenzeitung (Deutsche) Sonder-Ausgabe. Rotterdams Handel und Schiffahrt
gewidmet. Amst. 1908.
Woordenboek d. Nederlandsche taal. III, 13; VI, 10; VIII, 3-4; IX, 9; XI, 13.
's-Grav.-Leid. 1908-9.
III, 13 bewerkt d.J.A.N. K n u t t e l .
VI, 10 bewerkt d.A. B e e t s .
VIII, 3-4 bewerkt d.J. H e i n s i u s .
IX, 9 bewerkt d.A. K l u y v e r .
XI, 13 bewerkt d.G.J. B o e k e n o o g e n .
Wo r m s e r (J.A.), Brieven. Dl. II. Amst. 1876.
Wo r m s e r (J.A.), Een man uit en voor het volk. Nijk. 1908 (109).
Wörterbuch (Deutsches) IV, Abth. 1. Thl. 9; X, Abt. 2. Lfg. 6. XIII, 8. Leipz.
1908-9.
IV, Abt. 1, Thl. III, 9 bearb. von H. W u n d e r l i c h .
X, Abt. 2 Lfg. 6 bearb. von H. M e y e r und B. C r o m e .
XIII, 8 bearb. von K. v o n B a h d e r .

OVERDRUKJES.
J.H. Abendanon (2 stuks). - H.J. Allard. - J.v.d. Arend. - F. Beelaerts v. Blokland (3
stuks). - N.J. Beversen. - P.J. Blok (4 stuks). - G.M. Boissevain. - A.C. Bondam (4
stuks). - J.C. Breen (4 stuks). - D.A. Brinkerink. - G. Brom. - J. Craandijk (3 stuks).
- J.A. Feith (2 stuks). - J.J. Graaf (2 stuks). - H.E. Greve. - H.E. Hattink. - J.
Herderscheê (2 stuks). - J.H. Holwerda Jr. - A. Klaver. - H. Kretzer. - W.F. Leemans.
- V. Loosjes. - M.G.A. de Man. - P.A.N.S.v. Meurs. - P.C. Molhuysen (2 stuks). J.W. Muller. - G.v. Poppel. - J. Prinsen JLzn. - C.H. Riehm. - M. Rudelsheim. - J.H.
Scheltema de Heere. - B. Tideman Jzn. - J.S.v. Veen. - C.G.N. de Vooys (5 stuks).
- A.A. Vorsterman v. Oyen. - R.W.P. de Vries. - H.G.v.d. Waals (8 stuks). - E.
Wiersum. - C.N. Wybrands.
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Bijlage V.
Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1908.
A. Algemeene rekening.

I.

O N T VA N G S T E N .
Saldo der rekening over
1907

ƒ 2150,17

II.

Ontvangsten behoorende
tot het vorige dienstjaar

ƒ 18,-

III.

Opbrengst bezittingen, in ƒ 252,82
hoofdzaak voortgekomen
uit de legaten Buma,
Verbrugge, Vollenhoven,
Hamelberg, Suringar,
Fruin en de Fremery

IV.

Verkochte boekwerken

V.

Bijdragen in de kosten van ƒ 105,den jaarlijkschen maaltijd

VI.

Contributiën

ƒ 2,90

ƒ 3185,64
---

Totaal der ontvangsten

ƒ 5714,53
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U I T G AV E N .
Kosten van bestuur

I.

ƒ 930,22

II.

Kosten algemeene en
maandelijksche
vergaderingen

ƒ 245,40

III.

Kosten Commissie voor
Geschied- en
Oudheidkunde

ƒ 25,-

IV.

Geschriften door de
Maatschappij uitgegeven

ƒ 744,925

V.

Kosten der Bibliotheek

ƒ 1046,205

VI.

Bijdragen

ƒ 78,35

VII.

Nieuwe couponbladen
oblig. Nut v.h. Alg.

ƒ 1,50

VIII.

Aankoop 4% Obligatie
ƒ 1039,53
gemeente Rotterdam, nom.
ƒ 1000.-, met kosten
--Totaal der uitgaven
ƒ 4111,13
R E C A P I T U L AT I E .
Totaal der ontvangsten
ƒ 5714,53
Totaal der uitgaven

ƒ 4111,13
---

Batig saldo van het
dienstjaar

ƒ 1603,40

Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
L e i d e n , 27 April 1909.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) TH. BUSSEMAKER.
(w.g.) L. KNAPPERT.
L e i d e n , 27 April 1909.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt.
Leden:
(w.g.) D.C. HESSELING.
(w.g.) J.H. HOLWERDA.
L e i d e n , 28 April 1909.
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B, Rekening van het Vaste Fonds.
Kapitalisatie.
O N T VA N G S T E N .
Saldo der rekening ƒ 50,435
over 1907

Vlottend.

II.

Renten van het
fonds

ƒ 306,77

III.

Rente van op de
Leidsche Spaarbank
belegde kasgelden

I.

Totaal der
ontvangsten

ƒ 102,25

ƒ 919,345

ƒ 32,99

---

---

ƒ 152,685

ƒ 1259,105
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Kapitalisatie.
U I T G AV E N .
Belegging van
gelden

I.
II.

Vlottend.

ƒ 151,12

Subsidie:
Aan de firma Brill,
uitg. Reis v.
Mandeville

ƒ 300,-

---

---

Totaal der uitgaven ƒ 151,12
R E C A P I T U L AT I E .
Totaal der
ƒ 152,685
ontvangsten

ƒ 300,-

Totaal der uitgaven ƒ 151,12

ƒ 300,-

--Batig saldo van het ƒ 1,565
dienstjaar

ƒ 1259,105

--ƒ 959,105

Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
L e i d e n , 27 April 1909.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) TH. BUSSEMAKER.
(w.g.) L. KNAPPERT.
L e i d e n , 27 April 1909.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt.
Leden:
(w.g.) D.C. HESSELING.
(w.g.) J.H. HOLWERDA.
L e i d e n , 28 April 1909.
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Bijlage VI. Verslag van de Commissie voor Taal- en Letterkunde.
De samenstelling van de Commissie voor Taal- en Letterkunde heeft in het afgeloopen
jaar geen verandering ondergaan: de beide aftredende leden, de heeren Kalff en
Hesseling, werden door de maandvergadering van October herbenoemd. De
Commissie vergaderde 9 maal: de heer Speyer nam het voorzitterschap, de heer
Heinsius het secretariaat waar.
Van het Tijdschrift der Maatschappij, waarover onze Commissie de redactie voert,
is het 27ste deel voltooid; van deel 28 is de eerste aflevering verschenen.
Wat den herdruk van Volksboeken betreft, de ‘Historie van den Verloren Sone’ is
thans uitgekomen, en de druk van den ‘Ridder metter Swane’ en van ‘Salomon ende
Marcolphus’ is zoover gevorderd dat ook deze weldra het licht zullen zien; ook zijn
reeds maatregelen getroffen om nieuwe deeltjes te laten verschijnen, o.a. zijn er een
aantal fotografieën van zeldzame drukken te Londen vervaardigd; het eerst aan de
beurt zijn nu ‘Virgilius. Van zijn leven, doot, ende vanden wonderlijcken wercken
die hi dede’, en de ‘Historie van Urbaen, die onbekende sone van den Keyser
Frederick Barberousse’. Als er nog een paar nummers gereed zijn, zal het dan
verschenen bij elkaar gebonden vier flinke
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bookdeelen van ± 400 blz. ieder vormen; en de uitgever is bereid ook een vijfde deel
in 't licht te geven, waarin naar wij hopen een werk van grooter omvang opgenomen
kan worden, hetzij de ‘Vier Heemskinderen’ of de ‘Historie van Margriete van
Limborch’. In verband met deze plannen heeft onze Commissie aan het Bestuur van
de Maatschappij in overweging gegeven, aan de Jaarvergadering het voorstel te doen
om opnieuw ƒ 100 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van herdrukken; dat
voorstel, waarmee zich de maandvergadering van Mei heeft vereenigd, zal U in deze
vergadering worden gedaan.
Als gewoonlijk werden de vergaderingen van de Commissie besloten met het doen
van mededeelingen en het houden van besprekingen over wetenschappelijke
onderwerpen. De heer Beets behandelde de benamingen in verschillende talen voor
de plaats waar de keizer te voet gaat, en sprak een andermaal over het woord kaak
naar aanleiding van een middeleeuwsche plaats waarop de heer Verdam in een van
de vergaderingen had gewezen. De heer Boekenogen besprak het woord kruk in de
beteekenis taboeret, en behandelde allerlei zonderlinge en grappige tijdsbepalingen,
alsmede de antwoorden die men aan de jeugd geeft op de vraag waar de kindertjes
vandaan komen. De heer Heinsius sprak over het woord kuipen in den zin van
intrigeeren; de heer Hesseling over nederlandsche woorden die nog op Ceilon bekend
zijn; de heer Kalff over de figuur van den geneesheer in onze letterkunde, en over
nederlandsche woorden die nog in 't oosten van de Vereenigde Staten voortleven;
de heer Speyer over de woorden regen, geven en lat. durare. De heer Verdam eindelijk
wees, zooals reeds gezegd is, op een middeleeuwsch voorbeeld van 't woord kaak
dat ton
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zou beteekenen, en sprak over sie in den zin van zich, over tam en in verband daarmee
over 't middeleeuwsch verhaal van den eenhoorn; ook behandelde hij een aantal
plaatsen uit den Rinclus. Een enkele van deze mededeelingen is voor het Tijdschrift
bestemd.
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Bijlage VII. Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
De gewone maandelijksche vergaderingen zijn dit jaar gehouden onder praesidium
van dr. Pijper; als secretaris in plaats van dr. Bussemaker werd dr. Molhuysen
benoemd. De heeren Blok en Overvoorde die aan de beurt van aftreden waren, werden
door de maandvergadering herbenoemd. In plaats van mr. Heeres, die voor het
lidmaatschap der Commissie bedankte, werd door die vergadering dr. Molhuysen
benoemd.
Van enkele zijden werden aanvullingen gezonden voor de lijst van werken die
voor den ‘Catalogus Epistolographorum’ waren geëxcerpeerd. Zoover de opgegeven
werken niet reeds in die lijst voorkwamen en voor het doel in aanmerking kwamen,
werden zij door den bewerker behandeld.
In de maandvergaderingen werden de volgende onderwerpen besproken:
De heer F o c k e m a A n d r e a e besprak de eedsformulieren der Joden in de
Republiek, in het bizonder de vraag, of deze eed als een bewijs van minachting voor
de Joden moet worden beschouwd. Hij verschilt van meening met den heer Mendels
(Groninger Volksalmanak 1907) die meent dat dit formulier het product was van
overleg van den magistraat met een of anderen Hebraicus;
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de formule toch komt reeds voor in de Kammergerichtsordnung van 1555. Ook in
de eedsformulieren der Spaansche en Portugeesche Joden komen vervloekingen
voor. Spreker was te minder geneigd een bewijs van minachting daarin te zien, als
hij let op de behandeling der Joden in rechte. (Versl. & Meded. Kon. Akad. Wet.
afd. letterk. 4. R. X p. 2-19.
Later sprak de heer Fockema Andreae over de uitdrukking jaar en dag. Hij toonde
aan, ook volgens de jongste onderzoekingen (F. Güterbock, der Prozess Heinrichs
des Löwen), dat daaronder aanvankelijk niet moet worden verstaan 1 jaar 6 weken
en 3 dagen, maar inderdaad 1 jaar en 1 dag. Zoo werd in het proces tegen Heinrich
der Löwe de ‘acht’, de voorwaardelijke ban, uitgesproken op 24 Juni 1179, de oberacht
juist één jaar en één dag later, den 25 Juni 1180.
Ten slotte deelde dezelfde heer nog eenige staaltjes mede van de overdreven lust
tot citeeren en geleerdheidkramerij bij onze vaderlandsche juristen uit de 17de en 18de
eeuw.
De heer P i j p e r sprak eerst over Christendom en slavernij in de Middeleeuwen,
waarover weinig literatuur bestaat. Spreker behandelde de beteekenis van het woord
‘servus’ waaronder zal moeten verstaan worden een mensch, waarop een ander
eigendomsrechten kan doen gelden. Verder stelde hij de vraag of men den toestand
der middeleeuwsche slavernij niet te ongunstig heeft opgevat. Of ze zoo ongunstig
was als men algemeen aanneemt, werd door hem betwijfeld. Maar niettemin heeft
de kerk weinig gedaan om het lot der slaven te verbeteren, integendeel zij heeft het
instituut der slavernij begunstigd en er gebruik van gemaakt.
De heer Pijper sprak een ander maal over een nog onbekend handschrift van
Walvis, handelend over het
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Schisma in ons vaderland. Vooral de vraag of de katholieke geestelijkheid de komst
der Jesuiten bevorderde, werd uitvoerig besproken. Terwijl Walvis in het algemeen
goed is ingelicht, schijnt het onzeker of hij in de kwestie over de bevoegdheid van
het Utrechtsche Kapittel om zelf een bisschop te kiezen, zich op het rechte spoor
bevindt. (Uitvoerige gedeelten van dit handschrift zullen openbaar gemaakt worden
in het ‘Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis).
In een andere vergadering deelde de heer Pijper een en ander mede over Johannes
Pupper van Goch, den schrijver van ‘de Libertate Christiana’, welk werk in 1521
door Cornelius Grapheus te Antwerpen werd uitgegeven. De beteekenis van dezen
voorlooper der Reformatie en geestverwant van Wessel Gansfort ligt vooral in het
Augustinisme van zijn geschriften en in zijn opvatting der rechtvaardigingsleer. Zijn
‘Opuscula’ voor een waarvan Luther een inleiding schreef, schijnen, behalve den
‘Dialogus’, al zijn verdere werken te bevatten en de bron te zijn geweest waaruit
Foppens bij het samenstellen der bibliographie putte. (De besproken werken zullen
verschijnen in dl. VI der Bibliotheca reformatoria Neerlandica).
Ten slotte sprak dezelfde heer over de school van Calvijn te Geneve, en den invloed
dien de Broeders des gemeenen Levens op de inrichting dier school gehad hebben.
De heer K n a p p e r t deelde een lijst mede van uitgaven van den Rector Heurnius
in 1600, voornamelijk giften aan arme studenten, waarvoor de rector jaarlijks een
bepaalde som kon besteden. (Leidsch Jaarboekje 1909 blz. 50-55). Hij bracht later
eenige brieven ter tafel afkomstig uit het archief van Arnoldus Crusius (Cornelii),
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den Delftschen predikant, welke brieven de uitgevers der ‘Werken der
Marnix-Vereeniging’ niet gekend hebben, als: een brief van Jan Canin, den Dordschen
drukker uit het einde der 16de eeuw, bij wien o.a. in 1583 de geloofsbelijdenis van
Guido de Bres verscheen (Nederl. Archief voor Kerkgesch. VI blz. 297) en een brief
van den Hollandschen predikant te Londen, Jacobus Regius, over de rol die de
predikanten aldaar gespeeld hebben in het bekende Wederdoopersproces van 1575,
dat eindigde met de terechtstelling van 2 der gevatte Wederdoopers.
Ten slotte besprak de heer Knappert in aansluiting aan een artikel in den
‘Tijdspiegel’ zijn plan voor een uitgave van een groot werk over de Nederlandsche
Vrouw, dat hij zou wenschen in samenwerking met andere geleerden te kunnen
uitgeven.
De heer B u s s e m a k e r vestigde de aandacht op een belangrijk pamflet, in 1714
uitgegeven ‘Korte Schets van 's lands Welwezen door de laatste vrede’. De onbekende
schrijver was een zeer ontwikkeld man, waarschijnlijk een koopman. Hij had een
uitstekenden kijk op den politieken toestand van ons land. Engeland is onze grootste
vijand; indien we ons in zake de religie met Frankrijk konden verstaan, moesten wij
dáar liever steun zoeken. De monopolies der O.I. & W.I. Compagnien wil hij zooveel
doenlijk inkrimpen. Hij raadt aan volksplantingen op Java, Ceylon en aan de Kaap
te stichten, en spreekt het vermoeden uit dat in de bergen achter de Kaap wel diamant
te vinden zal zijn. Spreker knoopte hieraan eenige beschouwingen vast over den
achteruitgang van den handel in het algemeen en den bloei van den geldhandel in de
18de eeuw hier te lande, gevolgd door speculatiezucht.
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In de Decembervergadering sprak de heer Bussemaker over een mémoire van den
Franschen gezant Fénélon, in 1728 als instructie voor zijn opvolger opgesteld. (Bijdr.
& Meded. v.h. Hist. Gen. te Utrecht, 1909).
Later besprak hij een artikel van Prof. S.A. Naber in Nijhoff's Bijdr. 4 reeks, VII
blz. 208-271 waarin deze den avonturier J.W. Ripperda zoekt te rehabiliteeren. Had
de schrijver echter de gedrukte Spaansche bescheiden gekend, dan zou zijn oordeel
zeker anders geluid hebben. Hij vergist zich thans op 3 punten: eerstens had Ripperda
geen groot fortuin, maar zat hij voortdurend in de knel; voor zijn nieuw geloof legde
hij een ijver aan den dag die zich kwalijk laat rijmen met de gewaande
aanhankelijkheid aan zijn vroegere protestantsche belijdenis; en ten slotte was hij
op politiek-diplomatisch gebied een waar avonturier, die zich alleen door bedrog een
tijdlang boven water kon houden.
De heer H e n s e n besprak den laatsten balier der St. Jansheeren te Utrecht, en
zijn verkiezing in 1561. Alleen door een doortastend optreden gelukte het den St.
Jansheeren na den dood van Willem van Heteren den nog jeugdigen Hendrik Berck
tot zijn opvolger te benoemen; aan de voortreffelijke eigenschappen van den gekozene
was het ten slotte te danken, dat de Landvoogdes de keuze goedkeurde.
Op een andere vergadering deelde de heer Hensen een en ander mede over den
toestand der Nederl. Katholieken onder Napoleon. De vice-superior Ciamberlani die
tijdens de regeering van Lodewijk Napoleon in Holland woonde, had na diens
troonsafstand, in afwachting van het aangekondigde bezoek van den keizer zelf, het
grootste deel zijner archieven laten vernietigen. Wat wij thans over die tijden weten,
berust hoofdzakelijk op een brief van Ciamberlani aan den Kardinaal-staatssecretaris
Pacca van
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2 Juli 1814 welk stuk de Heer Hensen in het Vaticaansche archief te Rome vond.
Ten slotte wees de heer Hensen op een leemte in het plan der uitgave der historische
kaarten, waar slechts 2 kaarten opgenomen zijn voor den toestand der Katholieke
kerk hier te lande, een voor 1559 en een andere voor 1853. Hij wenschte ook voor
den tusschenliggenden tijd, dien der Hollandsche missie, een kaart, waarop ook de
oud-katholieke kerk tot haar recht zou komen. Aan dit verlangen, door den heer Blok
in de Commissie voor de uitgave dezer kaarten ter sprake gebracht, zal zooveel
doenlijk te gemoet worden gekomen.
De heer B l o k die wegens zijn reis naar Venetie slechts enkele vergaderingen der
commissie bijwoonde, gaf in de Januarivergadering een uitvoerig overzicht over de
Relazioni der Venetiaansche gezanten in den Haag, door hem voor de ‘Commissie
van advies voor 's Rijks geschiedkundige publicatien’ bewerkt. Hij wees op het groote
gewicht dier berichten, die opgesteld door voortreffelijke diplomaten en goede
opmerkers, ons vaak een kijkje gunnen op de politieke en maatschappelijke toestanden
in ons land van een kant, waarvan wij ze niet hebben leeren bezien. Uitvoerig handelen
zij over de staatsinrichting, de weermiddelen, de leidende personen, land en volk,
zeden en gewoonten.
Naar aanleiding van het voor eenigen tijd verschenen werk van Dänell, Die
Blütezeit der Hanse, sprak de heer Blok over de beteekenis van den handel hier te
lande in de 13de eeuw. Hij toonde aan dat in dien tijd hier wel degelijk van handel
gesproken kan worden, en dat ons land niet enkel ‘Durchgangsgebiet’ voor den
handel met Vlaanderen en Engeland was.
In de laatste vergadering handelde de heer Blok over
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het werk van Mr. Th. H.F. van Riemsdijk, de Tresorie en Kanselarij der Graven van
Holland en Zeeland. Het boek heeft vooral deze verdienste dat het overtuigend
aantoont hoe de Henegouwsche graven hier groote verbeteringen in het financiëel
beheer hebben gebracht, die dáar wederom uit Frankrijk waren ingevoerd. Reeds
Floris V was voorgegaan, doch Willem III en vooral Albrecht hebben het systeem
in bizonderheden toegepast. Op de door hen gelegde grondslagen, bouwden de
Bourgondiers voort en trokken het groote gebouw op, dat tot het einde der 18de eeuw
stand hield.
De heer v a n L e e r s u m sprak over een onbekend hs. van Jan Yperman te Londen.
Uit de inleiding op dit hs. kan door een juiste interpunctie gelezen worden, dat
Yperman niet 1310 stierf, maar in dat jaar zijn verhandeling opstelde. (Janus, Juni
1909.)
De heer O v e r v o o r d e deed aan de hand van een schetsteekening van de
Pieterskerk te Leiden belangrijke mededeelingen over den vroegeren toestand dier
kerk, naar aanleiding van tijdens de herstelling ontdekte bizonderheden. (Bull.
Oudheidk. Bond, 1909, blz. 228) Een ander maal behandelde hij de maatschappelijke
positie der medicinae doctores in het einde der 15de eeuw te Leiden, die blijkens de
aan hen verleende accijnsvrijdommen en het hun verstrekte tabbardlaken in hoog
aanzien stonden, verre boven de gewone heelmeesters. Tevens wees hij op een besluit
der Leidsche vroedschap van 27 Juni 1486 om tegen te gaan dat zij, die voor het
geestelijk gerecht aangesproken werden voor de onderhoudskosten van natuurlijke
kinderen, zich door beroep op Rome, hetwelk voor de gewoonlijk onbemiddelde
eischende partij groote kosten medebracht, aan den tegen hen ingestelden eisch
trachtten te onttrekken.
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De heer M o l h u y s e n besprak het plan voor den nieuwen Italiaanschen Dizionario
bio-bibliografico (Museum Maart 1909), en deelde een ander maal iets mede over
de controle die Curatoren hielden op het geven der lessen door de professoren te
Leiden in het einde der 16de eeuw.

Aanhangsel.
Ook dit jaar hield de Commissie aan den vooravond der algemeene vergadering, op
den 8sten Juni dus, eene vergadering onder leiding van Prof. Pijper. De presentielijst
werd geteekend door Mej. van der Flier en de heeren Pijper, Hensen, Overvoorde,
Knappert, Gratama, Boeser, de Vries, Blok, Petit, Groenewegen, Kramp, Brugmans,
Bos, van der Schaaff, Bondam, Molhuysen en den heer Verster van Wulverhorst,
door het bestuur geintroduceerd.
Jhr. mr. J.A. F e i t h sprak over ‘Abel Eppens thoe Equart en zijn kroniek.’
Wij wisten reeds lang, dat wij van dit lijvig werk eene uitgave mochten verwachten,
bezorgd door Feith en den Amsterdamschen hoogleeraar Brugmans - wat wij thans
hoorden heeft ons verlangen naar het boek zeer versterkt. Spreker begon met iets te
vertellen van den schrijver, den eigenerfden boer uit de buurt van Appingadam, wiens
geest naar kennis dorstte en die daarom studeeren ging te Keulen, te Leuven, te
Wittenberg eindelijk, waar hij een leerling en vriend werd van Melanchthon. Uit het
vaderland uitgeweken en als balling levend in Embden 1580-1583 heeft hij dáár met
een aantal geleerden omgang gehad, in voortdurende verbinding gestaan met
Nederlandsche protestanten en eindelijk tijd gevonden voor het schrijven van zijn
kroniek, d.i. de geschiedenis zijner dagen, de tweede helft der 16de eeuw.
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Hij schreef het niet voor het publiek, maar voor zijne kinderen. Zoo werd de kroniek
niet gedrukt, maar bleef in handschrift. Wij kennen slechts één exemplaar, door
Eppens zelf geschreven, dat meer dan 250 jaar onder zijn nakomelingen trouw is
bewaard. In 1863 heeft het den familiekring verlaten, de omvang en het slechte schrift
hebben de uitgave tegengehouden, doch nu zullen wij het weldra ontvangen. De
kroniek zal ons niet louter nieuwe dingen geven; er staat veel in wat men ook elders
vindt, o.a. in de kroniek van Eppens' vriend, Johan Rengers van ten Post; maar omdat
Abel niet voor het publiek schreef, heeft hij zich vrij uitgelaten over allen en alles;
hij heeft de dingen helder gezien en koel, ja nuchter soms beoordeeld, hij heeft oog
gehad voor de beteekenis van ‘la petite histoire’, en zoo is zijn kroniek van belang
voor de beschavingsgeschiedenis en geeft ons anecdotes en spreekwoorden, verhalen
over landbouw, onderwijs, zeden en gebruiken, godsdienstgesprekken, zooals de
heer Feith ons telkens met tal van aanhalingen uit de kroniek deed hooren.
Wèlverdiend was de betuiging van dank den spr. gebracht. Wij hopen, dat wij de
uitgave spoedig mogen begroeten.
Aan het slot zijner rede deelde spr. mede, dat de verschijning van de kroniek van
Abel Eppens is te verwachten in den herfst van 1910. Aan de discussie namen deel
de heeren Blok, Knappert, de Vries en Bos, die tot den spreker vragen richtten, welke
hij uitvoerig beantwoordde.
Hierna bekwam mr. A.C. Bondam het woord, om te spreken over het Heerlijk
Jachtrecht. Spr. wilde slechts eenige mededeelingen uit de praktijk van zijn vak
geven. Tot de oudste rechten behooren het tiend- en het heerlijk jachtrecht, dit laatste
nog telkens in procedures voor-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

106
komend, zoodat de rechters er zich mede moeten bezig houden, voorgelicht door de
archivarissen. Een souverein besluit van 1814 omtrent het heerlijk jachtrecht wordt
gezegd geen rechtskracht te bezitten, omdat het geen juiste dateering zou hebben,
wat echter door den Hoogen Raad is gewraakt. Heeft, is voorts de vraag, het H.
jachtrecht nog wettigen grond? De thans ingestelde staatscommissie zal dit vooral
hebben te onderzoeken. Met verandering van op het einde der 18de eeuw genomen
vrijzinnige bepalingen, gaf de regeling van 1814 weder bijzondere jachtvoorrechten
aan bepaalde gequalificeerde personen, wat de landeigenaren zich hadden te
getroosten. Het souverein besluit wilde in het algemeen heerlijke rechten herstellen,
doch deed het alleen jacht-, vogelarijen collatierecht. Volgens spr. is het rechtsgeldig.
Toen de eerste jachtrechten in proces kwamen, was men nog niet streng, maar later
nam men aan dat het uitoefenen ervan vóór 1794 moest blijken. Vergeten wij niet,
dat alle provincies verschillend jachtrecht hadden en dat ze door de onderscheidene
provincies in 1794 en later zijn afgeschaft. Een andere moeilijkheid schuilt hierin,
dat het H. jachtrecht verbonden was aan een heerlijkheid, zoodat de aanspraak op
het eerste moet bewezen worden tegelijk met die op het laatste. En van de meeste
heerlijkheden zijn de leenbrieven verloren gegaan. Verder is er over het H. jachtrecht
weinig voorlichtende literatuur - wat er van is vertoont ons de hartstocht van den
jager voor het behoud van den wildstand, van den landbouwer voor de bescherming
van zijne producten. Volgens spr. intusschen moet het jachtrecht tot een heerlijkheid
gerekend worden, ook al is het niet vermeld in de leenacte. Het is een zakelijk recht,
oudtijds was het een monopolie. In N.-Brabant heerschte nog boven-
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dien tot 1794 het recht van vrije warande, d.i. dat ieder mag jagen haar met haar,
veer met veer - wat aanleiding heeft gegeven tot eene belangrijke procedure - behalve
in enkele heerlijkheden, ‘vrije waranden’ geheeten. De heeren S. Gratama en
Overvoorde richtten tot spr. enkele vragen, die door dezen werden beantwoord. De
voorzitter sloot toen de vergadering.
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Voor het bericht aangaande verandering van woonplaats in den loop des jaars en
tevens voor de aanwijzing van onnauwkeurigheden in deze naamlijst houdt zich bij
de Leden der Maatschappij aanbevolen
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Hoogstra, Dr. S.S., Gouda. 1904.
Hoogvliet, Dr. J.M., 's-Gravenhage. 1898.
Hoogvliet, W., Haarlem. 1871.
Hora Siccama (Jhr. Mr. D.G.), zie Rengers.
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., Haarlem. 1904.
Idsinga, Mr. J.W.H.M. van, 's-Gravenhage. 1896.
IJsselt (van), zie Sasse.
IJzerman, J.W., Wassenaar. 1892.
Jacobsen, Dr. R., Rotterdam. 1907.
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Jansen, H.G., 's-Gravenhage. 1854.
Japikse, Dr. N., 's-Gravenhage. 1903.
Jelgersma, Dr. D.G., Amsterdam. 1896.
Jelgersma, Dr. G., Leiden. 1908.
Jong (J. de), zie Josselin.
Jong, Dr. J.D. de, 's-Gravenhage. 1886.
Jonge (de), zie Kiewiet.
Jonker, Dr. A.J. Th., Groningen. 1905.
Jonker, Dr. J.C.G., Leiden. 1909.
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.
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., 's-Gravenhage. 1892.
Koopmans, J., Dordrecht. 1906.
Kops, W.P., Amsterdam. 1903.
Kossmann, Dr. E.F., 's-Gravenhage. 1901.
Koster, Dr. Edw. B., 's-Gravenhage. 1895.
Krabbe, Mr. H., Leiden. 1908.
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Krämer, Dr. F.J.L., 's-Gravenhage. 1893.
Kramp, F.G., Leiden. 1895.
Kristensen, Dr. W.B., Leiden. 1902.
Kronenberg, Dr. A.J., Deventer. 1879.
Kruitwagen, P. fr. Bon., Woerden. 1908.
Krul, Dr. R., 's-Gravenhage. 1894.
Kruseman, zie Polman.
Kruyf, Dr. E.F., 's-Gravenhage. 1882.
Kühler, Dr. W.J., Leiden. 1909.
Kuiper, Dr. E.T., Amsterdam. 1900.
Kulk, T.C. van der, 's-Gravenhage. 1875.
Kuyper, Dr. A., 's-Gravenhage. 1869.
Lake, K., Leiden. 1908.
Lamberts Hurrelbrinck, Mr. L.H.J., Valkenburg L. 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.
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.
Leeuw, Mejuffrouw A.G. de, 's-Gravenhage. 1893.
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, zie Roest van Limburg.
Linden (van der), zie Cort.
Loeff (van der), zie Rutgers.
Löhnis, F.B., 's-Gravenhage. 1893.
Loenen Martinet, J. van, Bussum. 1878.
Loghem, Mr. M.G.L. van, Amsterdam. 1883.
Lohman, zie Savornin.
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Loke, Mejuffrouw Dr. M.E., Groningen. 1907.
Loosjes, V., Sneek. 1889.
Louw, P.J.F., 's-Gravenhage. 1896.
Loup, zie Macalester.
Lovendaal, G.W., Grave. 1894.
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.
Marius, Mejuffrouw G.H., 's-Gravenhage. 1907.
Martin, Dr. W., 's-Gravenhage. 1902.
Martinet, zie Loenen.
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.
Melvil Baron van Lijnden, Mr. R., 's-Gravenhage. 1889.
Mendels, Dr. I., Groningen. 1908.
Mendes da Costa, Dr. M.B., Amsterdam. 1888.
Metz - Koning, Mevrouw M., Vaassen. 1906.
Meulen, R. van der, 's-Gravenhage. 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.
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.
Moller, Dr. H.W.E., Amsterdam. 1909.
Moorrees, F.D.J., Nijmegen. 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, Dr. P.J., 's-Gravenhage 1898.
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Muller Fz., Mr. S., Utrecht. 1874.
Muller Hz., Mr. S., Rotterdam. 1889.
Naber, Mejuffrouw J.W.A., Amsterdam. 1898.
Naber, Dr. S.A., Amsterdam. 1860.
Nanninga Uitterdijk, Mr. J., Kampen. 1875.
Nauta, Dr. G.A., Groningen. 1904.
Nes, Dr. H.M. van, Leiden. 1908.
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.
Nieuwenkamp, W.O.J., Edam. 1909.
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.
Ophuysen, Ch. A. van, Leiden. 1906.
Oppenraay, Dr. R. van, Katwijk a.R., 1908.
Opprel, Dr. A., Dordrecht. 1903.
Overvoorde, Mr. J.C., Leiden. 1895.
Oyen (van), zie Vorsterman.
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.
Pijper, Dr. F., Leiden. 1884.
Plemp van Duiveland, Mr. L.J., 's-Gravenhage. 1899.
Poelhekke, M.A.P.C., Nijmegen. 1903.
Poll, Dr. K., Leeuwarden. 1909.
Polman Kruseman, Mr. W., Middelburg. 1909.
Pomes, Dr. H., Rotterdam. 1909.
Pont, zie Maclaine.
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Postmus, J., Amsterdam. 1908.
Prinsen J. Lz., Dr. J., Nijmegen. 1904.
Quack, Mr. H.P.G., Amsterdam. 1862.
Raaf, Dr. K.H. de, Rotterdam. 1905.
Rees, R.P.A. van, Hilversum. 1885.
Rengers Hora Siccama, Jhr. Mr. D.G., Utrecht. 1908.
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. A.W.G. van, Aerdenhout. 1909.
Riemsdijk, Jhr. B.W.F. van, Amsterdam. 1909.
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.
Röell, Jhr. Mr. J., 's-Gravenhage. 1889.
Roest van Limburg, Th. M., Rotterdam. 1908.
Rogge, Dr. IJ. H., Amsterdam. 1904.
Roos, Dr. A.G., Groningen. 1909.
Rooseboom, W., 's-Gravenhage. 1890.
Royaards, W.C., Amsterdam. 1902.
Royer, J.A., 's-Gravenhage. 1906.
Rutgers, Dr. F.L., Amsterdam. 1883.
Rutgers van der Loeff, J.D., Haarlem. 1909.
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 lJsselt, Jhr. Mr. A.F.O. van, 's-Hertogenbosch. 1907.
Sassen, Aug., 's-Gravenhage. 1885.
Saussaye (de la), zie Chantepie.
Savornin Lohman, Jonkvrouw A. de, Scheveningen. 1897.
Savornin Lohman, Jhr. Mr. A.F. de, 's-Gravenhage. 1878.
Savornin Lohman, Jhr. Mr. W.H. de, 's-Gravenhage. 1909.
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Schaaff, J.H.L. van der, Leiden. 1903.
Scheurleer, D.F., 's-Gravenhage. 1877.
Schevichaven, H.D.J. van, Nijmegen. 1901.
Schevichaven, Mr. J. van, Amsterdam. 1905.
Schimmelpenninck van der Oye van Nijenbeek, A. Baron, 's-Gravenhage. 1877.
Schmidt Degener, F., Rotterdam. 1909.
Schneider, J.F.L., Amersfoort. 1881.
Schoengen, Dr. M., Zwolle. 1904.
Schothorst, Dr. W. van, 's-Gravenhage. 1909.
Schrijnen, Dr. Jos., Roermond. 1902.
Siccama, zie Hora en Rengers.
Sijthoff, A.W., Leiden. 1869.
Sillem, Mr. J.A., Amsterdam. 1872.
Simons-Mees, Mevrouw J.A., Amsterdam. 1906.
Simons, L., Amsterdam. 1905.
Singels, Dr. N.J., Utrecht. 1902.
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.
Sterck-Proot, Mevrouw J.M., Amsterdam. 1906.
Stockum Jr., W.P. van, 's-Gravenhage. 1906.
Stoett, Dr. F.A., Amsterdam. 1891.
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, Roermond. 1906.
Swaen, A.E.H., Groningen. 1899.
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Symons, Dr. B., Groningen. 1879.
Talen, J.G., Zwolle. 1909.
Ternooy Apèl, M.J., Amsterdam. 1908.
Terwogt, Dr. W.A., Hoorn. 1888.
Theissen, Dr. J.S., Groningen. 1909.
Thijsse, J.P., Bloemendaal. 1906.
Thorbecke, Mr. W., 's-Gravenhage. 1884.
Tichelaar, Mr. P.A., Leiden. 1900.
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.
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.
Verbeek, Dr. R.D.M., 's-Gravenhage. 1892.
Verdam, Dr. J., Leiden. 1873.
Verrijn Stuart, Dr. C.A., Groningen. 1900.
Veth, Dr. J., Bussum. 1906.
Viotta, Mr. H., 's-Gravenhage. 1892.
Visscher, Dr. H., Utrecht. 1908.
Visser van IJzendoorn, Mr. A.C., Leiden. 1903.
Vlugt, Mr. W. van der, Leiden. 1880.
Vogel (Dr. K. de), zie Sneyders.
Vogel, L.A., 's-Gravenhage. 1905.
Vogelsang, Dr. W., Utrecht. 1906.
Vollenhoven, Mr. C. van, Leiden. 1903.
Vollgraff, Dr. C.W., Groningen. 1907.
Vollgraff, Dr. J.C., Utrecht. 1881.
Vooys, Dr. C.G.N. de, Assen. 1902.
Vorsterman van Oyen, A.A., Arnhem. 1881.
Vorsterman van Oyen, G.A., Aardenburg. 1873.
Vos Az., Dr. G.J., Amsterdam. 1886.
Vos, J.C. de, Amsterdam. 1884.
Vries, Dr. A.G.C. de, Amsterdam. 1901.
Vries, Mr. E. de, Leiden. 1887.
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Vries, Jo. de, Haarlem. 1872.
Vries, R.W.P. de, Amsterdam. 1886.
Vries, Dr. S.G. de, Leiden. 1886.
Vürtheim, Dr. J.J.G., Utrecht. 1905.
Waals, H.G. van der, Amsterdam. 1895.
Waalwijk, D.A. van, Bussum. 1907.
Wageningen Jr., Dr. J. van, Groningen 1908.
Weissman, A.W., Amsterdam. 1906.
Werner, H.M., De Steeg. 1887.
Wessem, Mr. A. van, Tiel. 1889.
Wieder, Dr. F.C., Amsterdam. 1909.
Wiersum, Dr. E., Rotterdam. 1904.
Wijk, Dr. N. van, 's-Gravenhage. 1907.
Wijnaendts Francken, Dr. C.J., Leiden. 1899.
Wilde, Dr. C.W.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.
Wolters, Mejuffrouw J.A., Leiden. 1893.
Woltjer, Dr. J., Amsterdam. 1883.
Wormser, J.A., Hilversum. 1900.
Worp, Dr. J.A., Groningen. 1883.
Wumkes, Dr. G.A., Sneek. 1907.
Wybrands, C.N., Amsterdam. 1877.
Zaayer Az., Dr. J., Rotterdam. 1894.
Zimmerman, Mr. A.R., Rotterdam. 1909.
Zuidema, Dr. W., Amsterdam. 1895.
Zuylen van Nyevelt, S.I. Baronesse van, 's-Gravenhage. 1907.

B. IN NEDERLANDSCH-INDIË GEVESTIGD.
Adriani, Dr. N., Posso, Donggala (Midden-Celebes). 1909.
Brink, A.J. ten, Bandjarnegara. 1875.
Haan, Dr. F. de, Batavia. 1908.
Jonckbloet, G.D.A., Malang. 1890.
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C. IN HET BUITENLAND GEVESTIGD.
Adama van Scheltema, C.S., Parijs. 1908.
Beelaerts van Blokland, Jhr. Mr. F., Peking. 1901.
Bisschop, zie Roosegaarde.
Brom, Dr. G., Rome. 1894.
Cator-Schmidt auf Altenstadt, Mevrouw A., Constantinopel. 1905.
Eymael, Dr. H.J., Elsene (Brussel). 1888.
Jong van Beek en Donk, Mevrouw C. de, Parijs. 1898.
Hotz, A.P.H., Beiroet. 1909.
Knobel, F.M., Pretoria. 1906.
Orbaan, Dr. J.A.F., Rome. 1907.
Reiger, A.F.J., Meran. 1882.
Roosegaarde Bisschop, Mr. W., Londen. 1904.
Scheltema, zie Adama.
Stuers, Mr. A.L.E. Ridder de, Parijs. 1882.
Treub, Dr. M., Caïro. 1890.
Vogel, Dr. J. Ph., Lahore (Br. Ind.). 1899.

Buitenlandsche leden.
Bij de namen der leden, die volgens art. 15 der Wet de rechten en verplichtingen der
gewone leden hebben aanvaard, is een * geplaatst.
*Allen, P.S., Oxford. 1909.
*Anthonisz, R.G., Colombo (Ceylon). 1902.
*Banta, Th. M., New-York. 1900.
Bergmans, Dr. P., Gent. 1909.
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.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

127
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.
*Claeys, Dr. H., Gent. 1902.
Clercq, René de, St. Amandsberg (Gent). 1908.
Cock, A. de, Antwerpen. 1898.
Colinet, Dr. Ph., Leuven. 1899.
Cook, Albert S., New Haven (Conn.). 1905.
*Coopman, Th., Schaarbeek (Brussel). 1901.
Cordt, Benjamin, Kiew. 1892.
Coremans, Mr. E., Antwerpen. 1897.
Daae, L., Christiania. 1885.
Derudder, Dr. G., Valenciennes. 1899.
*Dexter, Morton, Boston (Mass.). 1909.
*Dosker, Dr. H.E., Louisville, Ky. 1899.
Duclos, Ad., Brugge. 1905.
Duproix, I.I., Marseille. 1907.
Duyse, Fl. van, Gent. 1890.
*Edmundson, G., Londen. 1886.
*Eggen, Mr. J.L.M., Gent. 1909.
*Elffers, Hub., Wijnberg (Kaapstad). 1908.
*Engelenburg, Dr. F.V., Pretoria. 1900.
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.
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Gheldere, Jhr. Dr. K. de, Koekelare. 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.
Hansen, Dr. C.J., Antwerpen. 1875.
Harrison, F., Elm Hill, Hawkhurst (Engl.). 1900.
Hauser, O., Weenen. 1908.
Havard, H., Parijs. 1875.
Hessels, J.H., Cambridge (Engl.). 1880.
Heuvelmans, Mr. Flor., Antwerpen. 1902.
Hewett, Dr. W.T., Ithaca (State of New-York). 1896.
*Hofmeyr, J.H., Kaapstad. 1904.
*Hofmeyr, Dr. N.J., Stellenbosch. 1904.
Holder, Dr. A., Carlsruhe. 1884.
*Hoogt, C.W. van der, Philadelphia. 1900.
Hubert, Dr. E., Luik. 1883.
Huet, zie Busken.
Hymans, H., Brussel. 1906.
Ipsen, Alfr., Kopenhagen. 1905.
Jacobs, Dr. E., Wernigerode. 1893.
Jellinghaus, Dr. H., Osnabrück. 1897.
Jonsson, E., Kopenhagen. 1864.
Joos, Am., St. Nikolaas (Waas). 1908.
Jostes, Dr. F., Munster i.W. 1888.
Keller, Dr. L., Charlottenburg. 1885.
*Kestell, J.D., Ficksburg. 1904.
Kluge, Dr. Fr., Freiburg i.B. 1909.
*Kohlschmidt, Dr. O., Mönchenholzhausen (Weimar). 1906.
Kurth, Dr. G., Luik. 1898.
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Levensbericht van Lodewijk Overman.
Ik ben niet de eenige, die den man, wiens naam hierboven geschreven staat, wegens
zijne talenten heeft hooggeacht en om zijn persoon liefgehad. Vereerend moest dus
wel in mijn oog de uitnoodiging zijn om voor de Levensberichten der afgestorven
leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden het zijne te
bewerken. En in meer dan één opzicht had ook die taak veel aantrekkelijks voor mij.
Intusschen, ik kon toch eerst maar niet besluiten haar te aanvaarden. Te groote
bezwaren vond ik er aan verbonden.
Wel waren in het voorlaatste tijdperk van Overman's leven, het tijdperk, dat men
het Synodale zou kunnen noemen, van het oogenblik dat wij, vijftigers, beiden in
Juli 1885 in het hoogste college van bestuur der Nederlandsche Hervormde Kerk
tegelijk zitting namen, tot mijne aftreding in 1900, - wel waren onze wederzijdsche
betrekkingen al dien tijd hartelijk en van vertrouwelijken aard geweest. Nochtans,
van zijn doen en laten in de halve eeuw, daaraan voorafgegaan, had ik, behalve enkele
hoofdfeiten, weinig of niets vernomen. Dat was voor mij zoo goed als een gesloten
boek gebleven. Wij hadden aan verschillende universiteiten onze studiën volbracht.
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En onze wegen kruisten zich tot dusver nimmer. De voornaamste uiterlijkheden zijns
bestaans, een bestaan echter te weinig bewogen om stof te leveren voor een eenigszins
belangwekkende en boeiende biografie, kwam ik, pas korte jaren geleden, op mijn
verzoek van hem zelven te weten, toen ik op mij genomen had het Bijschrift te leveren
bij zijn portret, dat ter gelegenheid van den 40sten verjaardag zijner indiensttreding
als predikant, den 3den Juni 1900, in Eigen Haard zou worden geplaatst en dan ook
in het nummer van den 16den daaraanvolgende prijkte. En al wat van zijn verleden
mij bekend geworden was, had ik in dat Bijschrift medegedeeld.
Er was nog een ander bezwaar.
Wie maar Overman zelf of van hooren zeggen, al is het nog zoo weinig, gekend
heeft, zal gaaf moeten toestemmen, dat 's mans eigenaardige beteekenis lag in zijn
arbeid op kerkelijk gebied, met name als secretaris der Synode van de Nederl. Herv.
Kerk. Wil men dan ook zijn persoon volkomen recht doen wedervaren en zijn beeld
ten voeten uit teekenen, dan moet men noodwendig op dien arbeid het volle licht
laten vallen. Maar een Levensbericht als onze Maatschappij bedoelt, is daarvoor niet
de plaats. Behalve de hoofdfeiten uit het leven van het afgestorvene lid en zijn
karakterbeeld, behoort daarin meer bepaald zijne letterkundige werkzaamheid naar
voren te worden gebracht. En de gegevens hiervoor ontbreken ten eenenmale bij
Overman.
Gewis, een veelschrijver is hij onbetwistbaar geweest. Hoevele millioenen en
millioenen letters van dat fijne, schier microscopische maar volkomen duidelijke
schrift, dat schrift, hetwelk aan Dr. A. Kuyper deze vermakelijke woorden in de pen
gaf: ‘En dan Ds. Overman, de
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keurige calligraaf, die teekent als hij schrijft en schrijft als hij teekent, en die hier,
in half duister moest krabbelen met de krassende pen op een bestoven blad’1. - hoevele
millioenen en millioenen letters heeft hij, alleen gedurende de 17 jaren van zijn
secretariaat, op papier gezet en doen drukken in die breede rij van statige gr. 8o.
deelen, sommige zelfs van meer dan 800 bladz., die men de Handelingen der Synode
noemt, zonder nog de daarbij behoorende Bijlagen, op zich zelve reeds vrij lijvige
boekwerken te rekenen! Hoe aanzienlijk was het aantal ongedrukte, dikwijls uitvoerige
adviezen, door hem in dien tijd en ook nog na zijn aftreding op verzoek van kerkelijke
besturen en personen uitgebracht, en zich steeds kenmerkende door groote helderheid,
streng logischen gedachtengang en pittigen stijl! Hoevele honderden, in registers
aangeteekende brieven heeft hij jaarlijks verzonden2.
Met dat al is Overman's letterkundige nalatenschap van geene of luttele beteekenis3.
Hij behoorde niet tot

1

2
3

Dr. A. Kuyper voor de Synode. Een bijdrage tot de kennis van onze Synodale Organisatie,
Amsterdam 1886. De aangehaalde woorden zijn ontleend aan de karakteristiek, pag. 13,
gegeven van de leden der, door loting tot op de helft verminderde Synode (Synodus
Contracta), voor welke de Heer A. Kuyper, c.s. gedaagd waren ter behandeling van het door
hen ingestelde hooger beroep van de uitspraak des Provincialen Kerkbestuurs van
Noord-Holland, uitspraak, waarbij zij ontzet waren uit hunne kerkelijke bedieningen.
In het laatste jaar van zijn ambtsvervulling, 17 Juli 1901 tot 16 Juli 1902, niet minder dan
1894 stuks, zonder nog mede te tellen die tot het archief der Syn. Commissie behooren.
Behalve hetgeen hij ter perse heeft moeten leggen in zijn betrekking van secretaris der Synode,
bepaalde zich Overman's letterkundige arbeid tot deze drie uitgaven:
a. Een vertaling van E. Güder predikant te Biel: Onderzoek naar de leer van het geweten,
volgens de Schrift, en verschenen in de Godgeleerde Bibliotheek, uitgegeven door Prof. Dr.
J.I. Doedes, Utrecht 1859.
b. Adres aan de Algemeene Synode der Nederl. Herv. kerk over eene wettelijke regeling van
het beheer der kerkelijke goederen en fondsen. Brielle 1878.
c. Reglementen voor de Nederlandsche Hervormde kerk, voorzien van Aanteekeningen
betreffende de toepassing en beteekenis van vele bepalingen, Bijlagen en een uitvoerig
Register, Schiedam; en waarvan de twaalfde druk in 1906 het licht gezien heeft.
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de schrijvers, die onze Literatuur met de vruchten van hun studie of vernuft verrijkt
hebben. ‘Het verlangen’, men verontschuldige dit teekenachtig Gallicisme, ‘het
verlangen zich gedrukt te zien’, was hem ten eenenmale vreemd.
Op die gronden meende ik alle vrijheid te bezitten voor de ontvangen uitnoodiging
beleefdelijk te bedanken.
Eenige weken verliepen. Daar kwam van den geachten secretaris der Maatschappij
op een goeden morgen een nieuw schrijven met bericht, dat de pogingen, bij andere
vrienden van Overman in het werk gesteld om hen te bewegen de door mij afgewezen
taak op zich te nemen, mislukt waren, en met het verzoek om op mijn weigering
terug te komen. Desnoods, dus werd er bijgevoegd, zou ik kunnen volstaan met de
overneming in eenigszins gewijzigden vorm van mijn Bijschrift in Eigen Haard en
met de aanvulling daarvan voor de laatste jaren.
Dit denkbeeld nu wilde mij in het geheel niet behagen. Voor zulk een ‘uitluiding’
in de Levensberichten had m.i. Overman te hoog gestaan. Doch na de vergeefsche
pogingen om voor hem een biograaf te vinden, was de vrees niet ongegrond dat, bij
volgehouden weigering mijnerzijds, zijne nagedachtenis niet vanwege de Maatschappij
de hulde zou ontvangen, waarop zij ruimschoots aanspraak had.
Ik besloot dus, zij het ook niet zonder schroom, doch uit een gevoel van piëteit
jegens den vriend, aan wiens
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voorlichting en steun ik ter richtige vervulling mijner taak als president der Synode,
vele jaren lang, zooveel verplichting had, over mijne bezwaren heen te stappen.
Mij bleef toch nog in het alleruiterste geval het achterdeurtje open, door den
secretaris der Maatschappij aangewezen. Doch ik meende te mogen vertrouw en, dat
het mij gelukken zou bij verwanten en vrienden uit de verschillende tijdperken van
zijn leven, voor zoover ik die kon opsporen, mij de noodige bouwstoffen te
verschaffen om, zij het al niet een volledig afgewerkt, toch een eenigszins bevredigend
beeld van Lodewijk Overman te ontwerpen.
Het voornaamste en moeilijkste werk was die vrienden uit te vinden.
Dit echter gelukte, zelfs boven verwachting. Ik kon met meerderen dan ik mij had
durven vleien, mij in betrekking stellen. Op een enkele uitzondering na verklaarden
zij zich bereid naar vermogen mij hun medewerking te verleenen en deden door
minder of meer uitvoerige mededeelingen hun toezegging gestand1.
En als ik nu niet te ver beneden mijn taak gebleven ben en in de volgende bladzijden
een niet al te onvolkomen of gebrekkig beeld van onzen gemeenschappelijken vriend
voor den geest van den belangstellenden lezer doe

1

De Heeren K.J. van Erpecum en P.C.A. Prins, vrienden uit Overman's jeugd, thans te
's-Gravenhage woonachtig evenals de Heeren W.N. van Nooten, oud-uitgever te Schoonhoven,
Mr. C. Bake, refer. bij den Raad van State, prof. Dr. J. Offerhaus Lz., oud-hoogleeraar
vanwege de Ned.-Herv. Kerk aan de Universiteit te Leiden, T.C. van der Kulk, oud-redakteur
van het Vaderland, de Heer en Mevrouw J.J. van Weel-Overman, - mitsgaders de
oud-predikanten Dr. A.C. Duker te Haarlem, P. Peaux te Nijmegen, Ds. L.R. van den Broek
te Brouwershaven, en de Heer W. de Lint, burgemeester der gemeenten Spijkenisse en
Hekelingen.
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verrijzen, dan, gaarne erken ik dit, dan ben ik dat grootendeels aan hen verschuldigd.
Maar dan ook aan hen allen daarvoor mijn oprechte hulde en de vernieuwde
betuiging van mijn erkentelijkheid.
Lodewijk Overman zag den 13den Nov. 1834 het levenslicht te Schiedam, waar zijn
vader bij de Nederduitsche Hervormde gemeente het leeraarsambt bekleedde. De
jongste onder vijf gebroeders en eene zuster, was hij niet forsch van lichaamsbouw,
eer klein dan groot, en bleef tot aan zijn dood tenger en schraal. Voorspoedig groeide
hij echter op als een kalme, rustige, stille jongen. In zijn gezond lichaam huisde een
gezonde geest. Gezellig van aard, toen reeds een liefhebber van grapjes en een
smakelijk verteller, was hij bij zijn makkers van de lagere school zeer gezien en ging
bij hen door voor vlug en knap. Met eenigen van hen had hij een soort club gevormd,
die wekelijks bij een hunner in het kantoortje van diens vader, bijeenkwam. De
heertjes hielden daar een soort van sociëteit en redeneerden er met groote deftigheid
over alles en nog wat. Die wekelijksche samenkomsten werden gestaakt, toen onze
Lodewijk, in de wandeling Lô genoemd, in 1849 op de Latijnsche school kwam.
Want even als drie andere zijner broeders, zou hij de voetstappen zijns vaders drukken
en predikant worden.
Schiedam bezat toen nog geen gymnasium. In die dagen stond de Latijnsche school
aldaar onder leiding van den bekwamen rector Dr. Mr. G.C. Brillenburg. Zij telde
maar een betrekkelijk klein aantal leerlingen. Het rooster der leervakken was niet
uitgebreid. Onder deze werd aan het Latijn en Grieksch het leeuwendeel
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der lesuren toegekend, zoodat de ontwikkelende kracht van het onderwijs in die talen
bij leerlingen van goeden aanleg en flinken werklust tot hare volle recht kon komen
en bij hen uitmuntende grondslagen leggen, waarop men later met goed gevolg zou
kunnen voortbouwen. Onder dat soort leerlingen behoorde onze Overman. Evenals
op de lagere school onderscheidde hij zich door een helderen geest, grooten ijver,
een sterk geheugen, onvermoeiden werklust, maar ook door een opmerkelijke
vlugheid, die hem tijd genoeg liet voor lectuur en uitspanningen.
Zijne leermeesters koesterden van hem de beste verwachtingen. Gemeenlijk duurde
de cursus op de Latijnsche school zes jaren. Maar tot tweemaal toe werd Overman
extra-gepromoveerd tot een hoogere klasse. Vier jaren had hij de school bezocht,
toen op advies van den rector zijn vader besloot hem naar Leiden te zenden, waar
nog een zijner broeders sedert drie jaren zich aan de studie der godgeleerdheid wijdde.
Met dezen zou hij samenwonen. Lodewijk werd den 16den Mei 1853 als student in
de theologie ingeschreven. Niet lang daarna, den 14den Aug., verscheen echter een
Kon. Besl., dat een toelatingsexamen tot het volgen der Academische lessen instelde
voor degenen, die den cursus op een gymnasium of een Latijnsche school niet geheel
hadden afgeloopen. Met goeden uitslag onderwierp Overman zich aan dat examen,
den 25sten Febr. Spoedig daarop, den 1sten April 1854, deed hij zijn klein
Mathesis-examen, gevolgd den 18den Mei 1855 door zijn Propaedeutisch in de
Letteren, en den 20sten Nov. 1857 door het Candidaats-examen in de theologie. Zijne
academische loopbaan besloot hij op eervolle wijze den 11den Aug. 1858 te Middelburg
met het Proponents-examen, afgenomen door het Prov. Kerkbestuur van Zeeland.
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Volgens Overman's eigen getuigenis hadden op zijn ontwikkeling grooten invloed
de hoogleeraren in de letteren Cobet, Dozy en M. de Vries en de professoren in de
faculteit der theologie Scholten en Kuenen, terwijl ook de geschriften van den
Utrechtschen hoogleeraar Opzoomer tot zijn vorming als modern theoloog belangrijk
bijdroegen.
Trad hij ook weinig in de studentenwereld op den voorgrond en leefde hij
eenvoudig en stil, de sociëteit bezoekende alleen voor het lezen der nieuwsbladen,
zelden zich een uitstapje naar Den Haag veroorlovende, kalm ging hij zijns weegs.
Zijn persoon, ook in zijn volgend leven, werd, evenals zijn schrift, beheerscht door
orde, netheid an regelmaat. Hij werkte goed en muntte uit, zooals een zijner
academievrienden mij berichtte, ‘door trouw en ijverig college-loopen en het houden
van dictaten, zoo keurig naar vorm en inhoud, als wellicht nooit meer aan een
academie wordt vertoond. Voor slechte college-loopers, zooals ik, waren die dictaten
een uitkomst. Hij stond toen reeds bekend om zijn welwillendheid en behulpzaamheid;
hij was trouw in zijne vriendschap. Ook kon hij zwijgen als het graf.’
Zijn opgeruimdheid en gezellige aard trokken aan. Van de vele vrienden, met wie
hij vertrouwelijken omgang had, zijn nog in leven de HH. R.J. Jungius, P. Peaux,
T.C. van der Kulk, L.R. van den Broek.
Voor vroolijk, opgewekt samenzijn met hen toonde hij zich als geknipt, niet minder
dan voor ernstige gedachtenwisselingen. Door hen werd hem reeds toen voorspeld,
dat hij nog eens secreteris der Synode zou worden. Die voorspelling grondden zij op
zijn nauwkeurigheid en vooral op zijn geschiktheid voor het ontwerpen van
reglementen voor hun lees- en dispuutgezelschappen.
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Schrander en altoos gevat, helder in de mededeeling zijner gedachten, oefende hij
in den kring zijner clubgenooten zijn geest, louterde zijn smaak, ontwikkelde zijn
gemoedsleven, niet minder dan door den invloed, dien hij onderging van zijne
hierboven genoemde leermeesters en van zijn lectuur, en vormde zich tot den
degelijken, bekwamen man, die hij bij het verlaten der Leidsche hoogeschool
geworden was: een man toegerust met begeerlijke gaven van verstand en hart, van
een kinderlijk, rein, warm en oprecht gemoed, en te gader een wakker strijder voor
wat hij als waarheid en recht beschouwde. Wel niet een geleerde in den eigenlijken
zin des woords, voor wien de wetenschap niet middel maar doel was. Hiermede
willen wij niet zeggen, men begrijpe ons wel, dat Overman geen wetenschappelijk
man is geweest. Daarvoor had hij te goede en te ernstige studiën gemaakt. Al stak
hij nu niet zoo heel ver boven de middelmaat uit en kon hij geen fijne geest genoemd
worden, een schat van algemeene kennis had hij verworven, en was een goed, degelijk
theoloog geworden, die grooten aanleg toonde voor de beoefening van het Kerkrecht
der Nederl. Herv. Kerk. En ware in ons land de gelegenheid geweest het doctoraat
in dit vak van wetenschap te behalen, waarschijnlijk zou het vroeg of laat hem honoris
causa zijn verleend. Zijn bekwaamheid op dit gebied kwam reeds, kort na zijn
optreden als secretaris der Synode, bij het uitbreken der Doleantie in het begin van
1886, op schitterende wijze aan den dag en werd door allen, die met hem over
kerkelijke aangelegenheden kwamen handelen, ook door de verschillende juridische
adviseurs der Synode hoogelijk gewaardeerd en genoemd. Zooals men van een
vereerder en aanhankelijk discipel van Scholten en Kuenen verwachten kon, was
Overman bij het ver-
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laten der Universiteit met hart en ziel de zich baanbrekende moderne richting op
godsdienstig gebied toegedaan, en verlangde niets liever dan zich aan de
Evangeliebediening te kunnen wijden.
Niet spoedig evenwel zou die hartewensch in vervulling komen.
De tijden waren niet gunstig voor de proponenten. Er was daarvan een groote
overvloed. Niet zelden gebeurde het in die dagen, dat er een zeventig om een
preekbeurt naar één vakante gemeente schreven, en beschouwde men het als een
buitenkans een uitnoodiging te ontvangen om zich te laten hooren op beroep. Men
klopte dus overal maar aan, zonder zich al te keurig te betoonen.
Ten laatste gelukte het Overman een beroep te krijgen, wel is waar naar een streng
orthodoxe gemeente, die van Langerak bezuiden de Lek, waar hij door zijn vader
den 3den Juni 1860 werd bovestigd, terwijl aan de plechtigheid der handoplegging
door zijn drie broeders, predikanten onderscheidenlijk te Sluipwijk, Rijsoort en
Heinkenszand, werd deelgenomen.
Zoo nam Overman's openbaar leven te Langerak een aanvang. Door bijzondere
gebeurtenissen werd het daar, evenmin als te Spijkenisse, waarheen hij 3 jaren later
vertrok, gekenmerkt. Maar hij vond er gelegenheid te toonen hoe hoog hij zijn ambt
stelde en met welk een ijver en trouw hij zijne beste krachten en de vele gaven,
waarover hij beschikken kon, aan de vervulling der daaraan verbonden plichten
wijdde.
Er ging geen roep van hem uit als kanselredenaar, wien men van elders kwam
hooren. Uiterlijke welsprekendheid was hem dan ook niet in opvallende mate
geschonken. Zijn voordracht was kalm, rustig, eenigszins
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droog, sober in gebaren en dus volkomen in overeenstemming met zijn karakter. Aan
effektmakerij deed hij niet om daarvoor gemis aan natuurlijk oratorisch talent te
verbergen. Maar groote zorg besteedde hij aan zijn preeken, die hij geheel schreef
en memoriseerde. Uitnemend, beide van vorm en inhoud, waren zij bepaaldelijk
gericht op de aankweeking van godsdienstig leven. Een groote ijver voor de
behartiging der belangen zijner gemeentenaren wat hun geestelijken welstand betrof,
bezielde hem. In zijn gesprekken bij zijn huisbezoek, dat hij met groote getrouwheid
verrichtte, trachtte hij bij de leden zijner kudde het bewustzijn van hun verwantschap
met een hoogere en betere wereld en van hun geboorte daarvoor te doen ontwaken
of te versterken en hen boven het lagere en alledaagsche te verheffen. En dat was
daar een onafwijsbare eisch voor den Evangeliedienaar, die zich doordrongen gevoelde
van het besef zijner roeping.
De kleine gemeente Langerak bestond destijds uitsluitend uit boeren, die bijna
nooit afkwamen van de plaats hunner woning en voor wie de buitenwereld dus vrijwel
een gesloten boek was. Bijgeloof en vooroordeel tierden welig onder hen, terwijl
ook de beschaving der dorpelingen destijds heel veel te wenschen overliet. Er werden
geen notabelen aangetroffen. De burgemeester, ook een boer, woonde in een naburige
gemeente, waarmede die van Langerak burgerlijk verbonden was. De eenige, met
wien Overman nog eens over iets anders kon spreken dan over landbouw en veeteelt
en over hun godsdienstige belangen, was de dorpsonderwijzer, de heer C.W. du
Boeuff, een voor zijn tijd veelzijdig ontwikkeld man, met helder hoofd en beschaafde
vormen, en met wien hij uiteraard dus veel in aanraking kwam, tal van avon-
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den gezellig doorbracht en steeds in de meest aangename verhouding mocht staan.
Geen wonder evenwel, dat hij buiten zijne naaste omgeving nog afleiding zocht en
voedsel voor zijn rijken geest ook in verband met zijn wetenschappelijke vorming,
terwijl daarenboven de groote holle pastorie, die hij, als ongehuwd, met een
meid-huishoudster bewoonde, hem heel weinig gezelligheid aanbood. Hij bezocht
dan ook dikwijls naburige ringbroeders, voornamelijk Ds. Verburg te Nieuwpoort
en Ds. Ott te Groot-Ammers, toen reeds op leeftijd en vermaard als een man van
buitengewone kennis en geleerdheid. Ook in het tegenover Langerak gelegen
Schoonhoven kwam hij veel en was altoos welkom in de gastvrije woningen van den
daar gevestigden predikant De Wijs en den bekenden uitgever Van Nooten, waar hij
soms door zijne anecdoten, woordspelingen en raadsels een heel gezelschap
aangenaam bezig hield, niet minder dan door zijn levendig gesprek en vernuftige
invallen. Het was in den tijd, dat de moderne theologie nog in haar opkomst was, ten
minste dat de scherpe afscheiding tusschen de beide richtingen nog niet tot de
plattelandsgemeenten doorgedrongen scheen. Anders zou het onbegrijpelijk wezen
dat de steil-orthodoxe kerkeraad van Langerak zijn keuze op den modernen Overman
gevestigd had. Doch hoe dit zij, ook door zijn conscientieus opgevatten pastoralen
arbeid mocht hij daar de harten van het meerendeel zijner gemeentenaren winnen.
Zonder eigen beginselen te verloochenen, eerbiedigde hij de bij hen heerschende
begrippen, doch trachtte tevens door een bezadigd woord en kalme overreding hen
tot andere, helderder denkbeelden te brengen, wat hem niet zelden mocht gelukken.
Met liefde en uit plichtgevoel zijn taak vervullende,
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waren er voor Overman drie jaren voorbijgegaan, toen hij zich tot uitgebreider
werkkring geroepen zag te Spijkenisse, waar hij in October 1863 bevestigd werd.
Ook deze gemeente had den naam van orthodox. In denzelfden geest als te Langerak
was hij daar werkzaam. Maar over het geheel stond het peil der beschaving er hooger.
Toch wachtte hij zich echter zorgvuldig op den kansel te ijveren voor beginselen,
die hij van harte toegedaan was, waar hij overtuigd kon zijn, dat zij, met wie hij te
doen had, nog niet rijp waren om ze te vatten. Door zijn kalm en beleidvol optreden
wist hij zijne gemeente langzamerhand te brengen tot een verdraagzaam aanhooren
der moderne gedachten, zonder zich er aan te ergeren of er door geschokt te worden.
Hij voedde haar op, voorzichtig en omzichtig, met melk. De vaste spijze, meende
hij, zou wel later komen.
En hij had juist gezien. Zijn arbeid werd met goeden uitslag bekroond bij velen,
niet het minst door zijn drukke pastorale bezoeken, waarvoor zijn ongehuwd gebleven
leven hem den noodigen tijd gunde. Door persoonlijk onderhoud trachtte hij zijne
gemeentenaren geestelijk te ontwikkelen, maar ook hun stoffelijke belangen behartigde
hij naar vermogen. In heugenis bleef te Spijkenisse tot op den huidigen dag de
toewijding en zelfverloochening, waarmede hij bij een pokken-epidemie de lijders
bezocht om hen niet alleen godsdienstigen maar ook stoffelijken bijstand te verleenen.
Met zijn onaanzienlijk tractement, en zonder eigen middelen van eenige beteekenis,
wist hij toch veel goed te doen. De wijze, waarop hij zich beijverde zijn ambt hoog
te houden, werd te Spijkenisse zeer gewaardeerd, ook door degenen die niet tot zijn
geestverwanten behoorden. Dit bleek uit de achting, waarmede men hem bejegende,
en de waardee-
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ring, met welke er nog altoos over ‘Dominé Overman’ gesproken wordt.
Overman's behoefte aan gezelligen en vriendschappelijken omgang vond daar ook
ruime bevrediging. Er woonden verscheidene notabelen, met wie hij druk verkeerde
en in wier woning hij altoos tot het laatste een welkome gast was, en met wie hij, na
zijn vertrek, een hartelijke betrekking door jaarlijksche bezoeken bleef onderhouden.
Ik noem hier de HH. de Lint, burgemeester, de Mey Mecima, secretaris, Stakman,
rijks-ontvanger, (tot diens vertrek naar elders) en Dr. Peppink, die dan ook gewoon
waren beurtelings voor hem hunne gastvrije woning open te stellen.
Tijdens zijn verblijf te Spijkenisse ontving hij verschillende beroepingen.
Achtereenvolgens begeerden de gemeenten Hem, Oudshoorn en Heinkenszand hem
tot haar leeraar. Hij kon er echter niet toe besluiten zijn aangenaam leven te
Spijkenisse voor een onzekere toekomst elders prijs te geven, te minder nog omdat
hij in 1869 tot lid van het Class. Bestuur van Brielle benoemd was, waarin hij zich
van stonde aan onderscheidde door zijn kennis van de kerkelijke reglementen, een
kennis, die hem reeds 2 jaren later den toegang opende tot het Provinciaal Kerkbestuur
van Zuid-Holland. Door zijne medeleden in dat college werd zijn bekwaamheid en
ijver zeer gewaardeerd, zoodat hij bij het openvallen der betrekking van secundus
van den secretaris Krabbe, emeritus-predikant van Leiden, daartoe benoemd werd
en na diens aftreding in Mei 1880 tot zijn opvolger aangewezen. In laatstgenoemde
bediening had hij ruimschoots gelegenheid te woekeren met zijne gaven. - Hij had
de eer in 1873 op vrij jeugdigen leeftijd, hij was toen nog geen 40 jaren, tot een der
twee vertegenwoordigers van het
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Provinciaal Kerkbestuur in de Algemeene Synode te worden gekozen. Daar ook
werden zijne adviezen op prijs gesteld. O.m. diende hij er in de zitting van 15 Juli
het bekende, allerbelangrijkste voorstel in, betreffende de benoeming van een
commissie van advies over de reorganisatie der Kerk. De wenschelijkheid van een
reorganisatie was reeds uitgesproken. Overman's voorstel luidde aldus: ‘De Synode
besluite een commissie van negen mannen te benoemen van verschillende richting,
aan wie worde opgedragen een reorganisatie van de Kerk te ontwerpen, waarin het
beginsel van gewetensvrijheid gehandhaafd en de vrije outwikkeling van alle
godsdienstige richtingen, in den boezem der Hervormde Kerk bevorderd wordt, met
bepaling om haar werk (in overleg met de Syn. Commissie) binnen den termijn van
6 maanden te volbrengen, opdat het door deze Synode, na recès weder bijeengekomen,
behandeld en naar eigen oordeel voorloopig gearresteerd kan worden’. Na lange
discussiën had Overman de voldoening het met groote meerderheid van stemmen
aangenomen te zien, zoodat tot de benoeming dier commissie, te dier tijde in de
wandeling ‘de commissie van de negen mannen’, drie voor elke der drie
hoofdrichtingen, werd, overgegaan. Het is hier de plaats niet om in verdere
bijzonderheden nopens dit voorstel te treden, dat, helaas! evenmin als pogingen, later
aangewend tot bereiking van hetzelfde doel, tot een goeden uitslag mocht leiden. Dit
neemt echter niets weg van Overman's verdienste het ingediend te hebben.
In die 5 of 6 weken door hem tot bijwoning der Synode in de residentie
doorgebracht, ging hij na afloop der zitting iederen Zaterdag naar huis om den
volgenden dag zijn dienst waar te nemen. Voor zijn vertrek had hij zijne preeken
gereed gemaakt, zoodat hij ze slechts
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moest memoriseeren. Met zijne aangeboren vlugheid kostte hem dit niet te groote
inspanning en behoefde hij op deze wijze zijn ringbroeders niet lastig te vallen met
het verzoek om zijne beurten te vervullen.
In 1878 diende hij bij de Synode een, door de classicale vergaderingen van Brielle
en Zierikzee ondersteund adres in, waarin, na een overzicht van hetgeen door de
Synode in de laatste jaren tot regeling van het beheer der kerkelijke goederen of van
het toezicht daarop, te vergeefs beproefd was, en bij de onderstelling dat van de
regeering zelve geen wettelijke regeling van de bescherming der kerkegoederen te
wachten zou zijn, een uitbreiding van het Algemeen Reglement werd voorgesteld.
Deze uitbreiding strekte om bij eerbiediging van de autonomie der gemeenten ten
aanzien van het beheer harer goederen, in overleg met het Algemeen College en de
Prov. Colleges van Toezicht, een zelfstandig, algemeen bindend toezicht op het
beheer der kerkelijke goederen in het leven te roepen. Dit adres en andere te dier
zake ingekomen, werd evenwel aangehouden, naar het voorstel van den president
om geen besluit te nemen, voordat onderzocht was of van den toenmaligen minister
van justitie nog het ontwerpen van een wet tot regeling der bestemming van de
kerkelijke goederen te verwachten was en dat onderzoek aan het moderamen op te
dragen. Ook deze zeer verdienstelijke poging van Overman, die bewijst dat hij een
open oog en hart had voor de behoeften en belangen der Kerk nog eer hij tot de
betrekking van secretaris der Synode geroepen werd, deze poging, hoewel in het
vervolg van tijd op verschillende wijzen door anderen hernieuwd, bleef tot op den
huidigen dag, gelijk men weet, vruchteloos.
Als secretaris van het Prov. Kerkbestuur van Zuid-
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Holland kreeg hij een voortreffelijken naam, vooral toen hij het in Den Haag bewaarde
archief van dat College op uitnemende wijze geordend had. Niet te verwonderen was
het dus, dat op hem hare keus viel, toen de Synode in 1882 besloot een Amanuensis
te benoemen, hoofdzakelijk belast met het nazien en behoorlijk rangschikken van
het Synodale archief van 1816 tot 1882. Hiertoe begaf hij zich in het tijdperk van 11
April tot 26 Oct. 1882 en van April tot Jan. 1883 twee of drie dagen per week naar
de residentie en stelde een doorloopenden catalogus van de in allerlei portefeuilles
bijeengebrachte stukken op, onder veertien rubrieken ingedeeld, en dien men slechts
behoefde bij te houden om jaren te kunnen dienen. De waardeering van dezen zijnen
arbeid leidde er waarschijnlijk de meerderheid der Synode toe om hem bij het vacant
worden der betrekking van secundus-secretaris, daartoe te benoemen, met ingang
van den 1sten Aug. 1884.
Een maand daarna zag Overman zich door een ernstige ongesteldheid van den
secretaris, zijn broeder B.A. Overman, geroepen diens gewichtige betrekking in haar
ganschen omvang waar te nemen, en vestigde zich mitsdien voorloopig te
's-Gravenhage. Maar hij bleef zijn ambtsplichten te Spijkenisse geregeld vervullen.
Als waarnemend secretaris woonde hij ook, na het inmiddels voorgevallen
overlijden zijns verdienstelijken broeders, de synodale vergadering van Juli-Aug.
1885 bij. Daar had ik het voorrecht hem te leeren kennen en te kunnen medewerken
tot zijne eenparige benoeming als secretaris, op zijn verzoek eerst met ingang van
den 1sten Oct. daaraanvolgende.
Bij de vermelding dier benoeming in het Weekblad van Voorne, Putten,
Overflakkee en Goedereede van 28
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Juli 1885 werd daarbij van Overman door de redactie deze benijdenswaardige
getuigenis gegeven: ‘een man, die door zijn karakter eerbied afdwong, door zijn
woord overreedde, door zijn praktischen geest, zijn gematigdheid en waardeering
van anderen de toestanden wist te beheerschen.’
De Kerkelijke Courant van den 10den October daaraanvolgende bevatte het bericht
van Overman's afscheid als predikant van Spijkenisse. Hierin kwamen deze
beteekenisvolle woorden voor: ‘Heden was het voor onze gemeente een droevige
dag. Ds. Overman sprak tot eene, ook uit naburige gemeenten talrijk opgekomen
schare, naar Efez. III : 20, 21, over het verleden, dat hij in de gemeente doorleefd
had. 't Was zoowel den spreker als hoorders aan te zien, dat hier een scheiden plaats
had, waaraan men zich slechts noode onderwerpen kon.
Alleen de gedachte dat onze voormalige leeraar, in hooger ambt geroepen de Ned.
Herv. Kerk zal blijven dienen, kan ons eenige troost geven.’
Tot het laatst van zijn leven bleef Overman gehecht aan de gemeente Spijkenisse,
die hij 22 jaren lang met groote toewijding gediend had en onderhield door de
jaarlijksche bezoeken aan zijne hierboven genoemde vrienden, zijne betrekkingen
met haar. Van zijn belangstelling in haar gaf hij o.a. een bewijs door aan hare diaconie
een legaat van ƒ 500 te vermaken. Ook vond men na zijn dood onder zijne papieren,
van enkele zijner voormalige gemeentenaren aldaar schuldbekentenissen, die, naar
aanleiding van een vroeger aan verwanten geuiten wensch, vernietigd werden.
Voor goed verliet Overman, na zijn afscheidsrede,
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Spijkenisse en vestigde zich in de residentie, waar hij in het pand Prinsegracht no.
13 de door hem tot zijn dood bewoonde kamers betrok, en gebruikte aan de tafel van
de Witte Sociëteit geregeld zijn maaltijden.
Al spoedig brachten de omstandigheden de gelegenheid mede om zijn buitengewone
bekwaamheid en scherpzinnigheid, en tevens zijn geest- en werkkracht te doen
uitkomen. Dit gebeurde in de dagen der Doleantie.
Hoe belangwekkend zou het geweest zijn, indien Overman, in die dagen vooral,
de vraagbaak en raadsman van vele kerkelijke besturen, en die van den beginne af,
met den toenmaligen president der Synode, Dr. J.K. Koch, pred. te 's-Hertogenbosch,
zoo nauw betrokken was bij de geheele beweging, hare geschiedenis te boek gesteld
had. Meer dan een zijner vrienden heeft hem daartoe opgewekt. Jammer genoeg
zonder hem er toe te hebben kunnen bewegen.
De betrekking der Synode van de Nederlandsche Hervormde Kerk met de Indische
Protestantsche Kerken, die een voorwerp zijn van hare aanhoudende zorg, worden,
krachtens art. 4 van het Algemeen Reglement (de Grondwet der Kerk), zoolang zij
niet verder geregeld zijn, onderhouden door tusschenkomst van den secretaris der
Synode als lid der Commissie voor de zaken der Protestantsche kerken in Ned. Indië.
Bij Koninkl. Besluit van 15 Sept. 1885, werd Overman dan ook benoemd tot lid der
Commissie; bij dat van 20 Juli 1894 tot haar vice-president, en dat van 17 Aug. 1898
tot haar president. Tot zijn dood bleef hij deze eervolle betrekking bekleeden.
Nog andere onderscheidingen vielen hem als erkenning zijner verdiensten ten deel.
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubilé der regeering van Koning Willem III in Mei
1889 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van den Nederl.
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Leeuw. In 1888 zag hij zich het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederl.
Letterkunde te Leiden opdragen, daarna nog dat van het Provinciaal Friesch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, en trad ook in de Commissie van
toezicht op den druk en de uitgave der Evangelische Gezangen.
Met een onuitputtelijke werkkracht toegerust, bleef hij 17 jaren lang zijn
omvangrijke taak vervullen, nauwkeurig, onvermoeid, rustig en nooit gejaagd, met
bedaardheid en overleg doende wat zijn hand vond te doen. Methodisch, gelijk zijn
geheele leven, was zijn arbeid. 's Morgens vroeg aan zijn schrijftafel tot een goed
eind in den namiddag, alleen in spoedeischende gevallen nog des avonds aan het
werk, doch zelden laat naar bed. Zoo ging het dag aan dag. Met een merkwaardig
redigeertalent, waarvan hij in zijn studententijd reeds de blijken gaf, toegerust, kon
hij, dank zij ook zijn aangeboren vlugheid, onbegrijpelijk veel doen.
Omtrent zijn arbeid als secretaris der Synode kunnen wij echter niet in
bijzonderheden treden, zooals wij reeds opmerkten. Slechts voor zoover hierdoor
een bijdrage kan worden geleverd tot de kennis van zijn persoon en karakter, meenen
wij een uitzondering te moeten maken.
Aan Overman komt de eer toe van de regeling, die in 1891 tot stand kwam
betreffende den terugkeer tot de Herv. Kerk van de Doleerenden, nopens wie krachtens
art. 3 van het Alg. Reglement door de Hoogere Besturen verklaard was, dat zij door
woord of daad ten duidelijkste getoond hadden zich van de Herv. Kerk af te scheiden;
en ook van de handhaving der rechten van die Kerk, in verband met een vonnis, door
de Arrond. Rechtbank te 's-Gravenhage tegen een predikant gewezen.
Op de bres stond hij altoos ter verdediging der liberale
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beginselen, waar kwestiën, betreffende de Leer, de Belijdenis, de Rechten der
minderheden, de Wettelijke handhaving der Doopsformule aan de orde kwamen en
kon dan in vuur geraken. In het debat betoonde hij zich in den regel een meester, die
nooit de parlementaire vormen uit het oog verloor, een gemakkelijk, ongekunsteld
spreker, zijne meeningen rondweg uitende, vlug denker, geleidelijk in gedachtengang,
helder en duidelijk in zijn voorstelling, rustig, soms wat breed in zijn betoog; vaak
met groote gevatheid de zwakheden in de redeneering zijner bestrijders opmerkende
en aanwijzende; menigmaal forsch, nooit scherp; nooit met bewustheid woorden of
denkbeelden zijner tegenstanders verdraaiende; steeds de gevoelens van
andersdenkenden, van wier oprechtheid hij overtuigd was, ten volle eerbiedigende.
En in den omgang, buiten de vergaderingen, aan de open tafel in de Witte Sociëteit,
waar verschillende leden der Synode met mij gewoonlijk hun maaltijden gebruikten,
en hij zorgde plaatsen in zijn buurt voor ons te doen bewaren; des Woensdagsavonds
bij de concerten in de Tent, of te Scheveningen op het terras van het Kurhaus; bij
onze wederkeerige bezoeken in onze woningen; op onze officiëele reizen met den
vice-president Dr. G.J.v.d. Flier ter vertegenwoordiging der Nederl. Herv. Kerk bij
de inwijding der herstelde Willebrordskerk te Wezel in Augustus 1896, en twee jaren
later, 31 Oct. te Jeruzalem bij die van de Verlosserskerk aldaar; in den omgang buiten
de vergaderingen, altoos hartelijk, opgeruimd, stipt en een man van de klok, die zich
zelden of nooit liet wachten; vrij van heb- en eerzucht; afgestooten door al wat
pedanterie, opgeschroefdheid, aanstellerij, vooral wat huichelarij was; afkeerig van
kwaadspreken; nooit klagend over miskenning; nooit
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week, wel gevoelig; nooit uitgelaten vroolijk, maar ook niet bovenmate somber;
gelijkmatig van humeur, gezellig verteller van grappen en anecdoten, die wel niet
altoos even fijn waren, soms zelfs wel op het kantje af en waarvan vele door mij in
al die jaren herhaaldelijk zijn aangehoord; nooit, voor zoover ik mij ten minste
herinner, zelfs niet wanneer hij met recht verontwaardigd was, nooit een hard, veel
minder een beleedigend woord uitende.
Zoo heb ik Overman persoonlijk gekend in de 15 jaren, dat ik met hem in de
Synode zitting had, en vooral gedurende het laatste dozijn daarvan, toen ik als
president met hem in de nauwste en vriendschappelijkste betrekking stond, een
betrekking die ook na mijn aftreding in stand bleef.
Nog een andere goede eigenschap mag ik niet verzuimen hier te vermelden.
Prof. M. de Vries, van wiens colleges hij altoos met hooge waardeering gewag
maakte, had bij hem in zijn studententijd groote liefde voor onze taal opgewekt en
hem de zucht medegedeeld om voor hare zuiverheid te waken. Dat deed Overman
dan ook trouw, ook in onze vergaderingen en op gansch eigenaardige wijze. Hoe
dikwijls, wanneer in een debat, een spreker zich bezondigde aan een, trouwens in de
pers en in ons Parlement zeer gebruikelijk Gallicisme als: ‘eene meening of gevoelen
deelen’ of een Germanisme als: ‘op iets ingaan’, hoe dikwijls heb ik hem, zonder
zich een schoolmeesterachtige opmerking te veroorloven, zijne afkeuring zien te
kennen geven door het gebaar te waken van iemand, die iets in stukken houwt of die
een lans of ander voorwerp opneemt om daarmeê zijn tegenstander te lijf te gaan!
Ter voltooiing van Overman's beeld of ter verscher-
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ping van sommige trekken daarvan veroorlove men mij nog eenige flinke
penseelstreeken aan te brengen. Dat ik hiertoe in staat ben, dank ik aan een van zijn
oudste Haagsche vrienden. In een schrijven, waaraan ik reeds enkele bijzonderheden
ontleende, deelde deze mij nog het volgende mede:
‘Hij deed gaarne anderen genoegen. Vandaar ook zijn zucht om aardigheden te
vertellen, waardoor hij een ander in een prettige stemming hoopte te brengen. Van
al wat die stemming bij hem zelven kon bederven, was hij afkeerig, vandaar dat hij
niet goed verdragen kon, dat iemand klaagde over zijne gezondheid of over het
weêr......
Het vroolijke trok hem altijd aan, ook in de literatuur. Van het overgevoelige was
hij afkeerig. Voor de nieuwste poëzy en de modernste letterkunde voelde hij niet
veel: gevoelsuitpluizing leek hem weinig belangrijk. Kwam hier misschien een zekere
vrees bij voor melancholie? En was zijn aard niet zoo vroolijk als hij scheen? Ik zou
hierop wel bevestigend durven antwoorden. Zijne behoefte aan afleiding, aan
menschen zien en spreken, wijst wel dien kant uit. Op een stillen stand zou hij dan
ook niet gaarne gewoond hebben. Hij bezat wel opgeruimdheid, vroolijkheid, maar
niet genoog, dunkt mij, om die ook in een sombere omgeving te behouden.......
Van kinderen hield hij veel, ook van dieren. De onschuld van het kind trok hem
aan. Geen klein kind kon hij zien zonder het aan te halen, te liefkoozen of maar even
toe te knikken. Dat was wel eens vervelend als men met hem liep......
Niemand scheen hem meer verachting te verdienen dan de verleider van een rein,
onschuldig meisje. ‘Zoo iets, zeide hij mij eens - zoo iets is erger dan een moord’......
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Een groote mate van algemeene kennis maakte zijn onderhoud vaak belangwekkend.
Op godgeleerd gebied kon hij zijn meeningen met groote helderheid uiteenzetten’......
Had Overman dan geen gebreken in den eigenlijken zin des woords? hoor ik een
belangstellenden lezer vragen, die hem niet of maar ter nauwernood gekend heeft.
Wie heeft er niet? antwoord ik, en als eerlijk levensbeschrijver wil ik dan ook in
mijn karakterschets de zijne niet wegdoezelen.
Hij was autoritair aangelegd en daardoor wel eens wat lichtgeraakt,
kortaangebonden, driftig en bij tegenspraak ongeduldig. Vreemd genoeg bij iemand,
die onder het debat in een vergadering zich meestal zoo sterk wist te beheerschen!
Soms scheen hij wel wat te vergeten dat hij als secretaris, de dienaar der Synode
was en niet haar leider. Uit waardeering van zijn bekwaamheid en arbeid duidde men
hem dit niet al te euvel. En ook de aard der vragen, waarmede men hem kwam lastig
vallen, - doch tijdens de zittingen der Synode moest men hem daarmee niet aankomen!
- verklaart de gemelijkheid, die zij wel eens bij hem opwekten. Zoo kwam iemand
hem om inlichting verzoeken over ‘het recht van een ambachtsheer om zich met de
beroeping te bemoeien’, een ander ‘over dat van een kerkeraad om de Zondagsschool
te verbieden.’1
Wat kon hij soms ook korzelig zijn, wanneer hem een stuk werd toegezonden of
overhandigd, dat in het archief bewaard moest blijven, en niet geschreven was op
een folio-blad, zoodat het gemakkelijk onder al de

1

Algemeen Christelijk Maandblad. Theologische Revue. Uitgever Ds. R.J.v.d. Meulen, Welsum
bij Olst, 20 Jan. 1909.
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andere bescheiden verloren kon raken. Die booze buien, die, ik haast mij dat er bij
te voegen, spoedig overdreven, maakten wel eens op de omstanders een komischen
indruk. Intusschen, als nauwkeurige secretaris-archivaris, had hij gelijk met die
onachtzaamheid af te keuren.
Zooals van zelf spreekt was niet ieder, en ook ik niet, het steeds met alle
opvattingen van Overman eens. Bij eenig belangrijk verschil van meening, of bij een
eenvoudige volgehouden tegenspraak, kon hij zich soms danig ongeduldig en kregel
toonen.
Gelukkig, al hinderde of ontstemde mij nu en dan zijn heftigheid wel eens, gelukkig
gaf deze nooit aanleiding tot een ernstige botsing. Ik behield mijn kalmte en meestal
keerde bij hem de normale stemming spoedig terug. En ‘vrienden moet men
beoordeelen’, zooals ik eens ergens heb gelezen ‘naar hetgeen zij doen, niet naar
hetgeen zij zeggen.’
Daarenboven behoort men bij zulke karakters in het oog te houden dat die gebreken
uit een- en dezelfde bron voortkomen: een zekere kinderlijke zelfzucht, die, - er zijn
natuurlijk eervolle uitzonderingen, - vooral bij het klimmen hunner jaren, bij
celibatairs naar voren treedt. En de verklaring van dat verschijnsel ligt voor de hand.
Hebben zij wel ooit kunnen leeren zich een weinig te schikken en te plooien naar
anderen, zich zelf te verloochenen en op het altaar van huiselijke harmonie en rust
eigen wenschen, neigingen of hebbelijkheden ten offer te brengen?
Had Overman het geluk bezeten vrouw en kinderen te hebben, - maar een goede
vrouw en aanhankelijke kinderen, anders ware hij diep rampzalig geweest! - hij zou
stellig in menig opzicht een ander man geweest zijn.
Ondanks die schaduwzijde van zijn karakter, was hij,
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naar mijn oordeel zooals ook uit de voorgaande bladzijden blijkt, een zeer humaan,
over het geheel sympathiek man, die gaarne iemand genoegen deed, een trouwe en
bekwame dienaar der Nederl. Herv. Kerk, aan welke hij zijn volle liefde had verpand.
En daarom was het den vice-president der Synode en mij een behoefte den eersten
stoot te geven aan een betooging te zijner eer, op den 3den Juni 1900, den dag, waarop
hij 40 jaren geleden in dienst onzer Kerk was getreden en als predikant te Langerak
bevestigd. Wij meenden dien feestdag niet onopgemerkt te moeten laten voorbijgaan,
maar den vrienden en vereerders van den jubilaris de gelegenheid aanbieden door
een stoffelijk blijk de gevoelens van genegenheid en waardeering te vertolken, die
zij hem toedroegen. Onze uitnoodiging tot deelneming vond een open oor bij velen,
die met Overman in rechtstreeksche betrekking hadden gestaan of nog stonden en
van nabij zijn dienstvaardigheid, werkkracht en bekwaamheid mochten hebben leeren
kennen: leden en oud-leden der Synode en der Synodale Commissie, secretarissen
van provinciale kerkbesturen, scriba's van classicale besturen, leden der Commissie
tot de zaken der Protestantsche Kerken in Nederl. O.- en W.-Indië, der Commissie
van toezicht op de Uitgave der Evangelische Gezangen, hoogleeraren in de
godgeleerdheid van wege de Nederl. Herv. Kerk aan de Staats-Universiteiten, en
anderen.
Op den feestdag waren des namiddags Dr. Van der Flier en ik de eersten, die, na
voor onze personen als oude en getrouwe vrienden onze gelukwenschen te hebben
ontboezemd, ons kweten van de ons door de Synodale Commissie opgedragen taak.
Deze was om haren bekwamen
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en ijverigen secretaris te huldigen en hem te danken voor de gewichtige diensten,
door hem aan haar, aan de Synode en aan de geheele Kerk een reeks van jaren
bewezen, ook in allermoeilijkste omstandigheden, en ten slotte, als vertegenwoordigers
van ruim honderd vrienden en vereerders, wier namen in een smaakvol bewerkt
album opgenomen waren, hem het in den loop van den morgen te zijnen huize reeds
bezorgde bronzen beeld aan te bieden, voorstellende David na zijne zege op Goliath
en geplaatst op een keurig zwart-ebbenhouten voetstuk. Talrijk waren verder de
vrienden en belangstellenden, die den jubilaris in den loop van den middag hunne
opwachting kwamen maken in zijn met een schat van bloemstukken versierde kamers.
Daaronder ook deputatiën van verschillande Commissiën, wier toespraken om strijd
getuigende van bijzondere waardeering, evenals die der vertegenwoordigers van de
Synodale Commissie door hem op waardige, hartelijke wijze werden beantwoord.
De bij die gelegenheid herhaaldelijk uitgesproken wensch, dat Overman nog een
reeks van jaren in goede gezondheid en met denzelfden ijver en onverflauwde
opgewektheid de Kerk mocht blijven dienen, werd, helaas! niet vervuld.
Niet lang meer zou dit slechts het geval zijn.
Reeds een paar jaren voor zijn jubilé had hij in den loop der Synodale vergadering
geklaagd over vermoeidheid en ter verlichting van zijn taak, bij de behandeling van
gewichtige aangelegenheden en bij lange discussies de leden, die het woord zouden
voeren, te voren verzocht hun adviezen in extenso of beknopt saamgevat naar
verkiezing, op te schrijven, om die bescheiden dan op hun plaats met een ‘fiat insertio’
en het cijfer van hun volgnummer tusschen zijn notulen in te leggen. Dit onthief hem
van de
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zware inspanning om dien dag onder het luisteren, gelijk vroeger altoos zijn gewoonte
geweest was, zelf aanteekeningen te maken. Zoo kon hij toch zijne notulen bij het
sluiten der zitting gereed en persklaar hebben.
Nochtans na afloop der vergadering voelde hij zich altoos zeer afgemat en moest
hij rust nemen. In 1900, na zijn jubilé, had hij op voorstel van drie leven, de
machtiging bekomen zijn pas benoemden secundus, Ds. J. Knottenbelt te Groningen
op te roepen om hem bij te staan in de vervulling zijner loopende werkzaamheden,
terwijl hij zelf de zittingen der Synode zou waarnemen. Dit is hij dan ook, met
uitzondering van een paar dagen, blijven doen.
De vermoeidheid bleef echter aanhouden. - Ook in 1901 kwam dus zijn secundus
hem ter zijne staan, evenals bij de voorjaarsvergaderingen der Syn. Commissie in
dat jaar en in het volgende. Maar, zooals hij zelf, een paar jaren na zijn ontslag aan
een ouden vriend, dien hij ontmoette, mededeelde, zijn geneesheer raadde hem aan,
zijn betrekking neder te leggen, indien hij nog wat wilde blijven leven, daar hij tijdens
de vergaderingen der Synode en der Syn. Commissie dagelijks een arbeid van tien
uren niet kon volhouden.
Het gevolg was dan ook, dat hij vóór den aanvang der vergadering van 1902, bij
de Synode deze missive inzond:
3 Juni 1902.
Tot mijn groot leedwezen zie ik mij genoodzaakt Uwe Vergadering te verzoeken
mij met ingang van 1 Aug. 1902, na meer dan 42-jarigen dienst eervol ontslag te
willen verleenen uit mijne betrekking van Secretaris van de Algemeene Synode der
Nederlandsche Hervormde Kerk, met toekenning van pensioen.
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De ervaring van de laatste jaren, waarin de werkzaamheden belangrijk toenamen,
heeft mij geleerd, dat in het belang van de Kerk de omvangrijke arbeid van Secretaris
aan jeugdiger krachten moet worden overgelaten, en dat mijn lichaamsgestel er niet
meer tegen bestand is.
Met dankbaarheid aan God, die mij steeds nabij was en voor de medewerking,
welke ik altijd van Uwe Vergadering en van de Kerkelijke Besturen heb mogen
ondervinden, bid ik Uwe Vergadering de wijsheid toe, die van Boven is, tot
bevordering van den bloei onzer Vaderlandsche Kerk, opdat door haar het Koninkrijk
Gods steeds meer en meer kome!
De Secretaris enz.
In de tweede zitting, den 17den Juli, kwam deze missive aan de orde. Onder
dankbetuiging voor de vele diensten door den secretaris bewezen, besloot de
vergadering, met eerbiediging der opgegeven reden, het ontslag op de meest eervolle
wijze te verleenen, en stelde het bedrag van het pensioen vast. Gedurende deze
besprekingen had Overman de zitting niet bijgewoond.
Ter vergadering verschenen, werd hem door den president Dr. v.d. Flier het
leedwezen der Synode over zijn ontslag kenbaar gemaakt, en tevens het besluit, dat
zij te zijnen aanzien genomen had. Daarbij herdacht de president de moeilijkheden,
die de Kerk tijdens het secretariaat van den heer Overman doorleefd heeft en betuigde,
dat dankbaar de trouwe diensten zouden worden herdacht, door hem aan de Kerk
bewezen, en wenschte hem nog menig jaar van aangename rust toe van zijn werkdadig
en gezegend leven, en de nabijheid van Gods genade.
De heer Overman bracht daarop den president en in hem der vergadering zijn
hartelijken dank voor de heusche
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woorden hem toegesproken bij het nederleggen van zijn arbeid, hetwelk hij noode
deed, beval zich in aller vriendschap aan en verklaarde zich gaarne bereid om, naar
vermogen wie dat wenschte ten dienste te staan met zijn raad en voorlichting.
Het preadviseerende lid Prof. Dr. J. Offerhaus Lz. voegde daaraan nog eenige
hartelijke woorden toe, en wenschte den scheidenden secretaris Gods besten zegen
op zijn verderen levensweg.
Overman woonde de zittingen, die nog voor den ingang van zijn ontslag op 1 Aug.
daaraanvolgende moesten plaats hebben, niet meer bij, en werd vervangen door zijn
Secundus, Ds. J. Knottenbelt, die ook tot zijn opvolger gekozen werd. Op uitnoodiging
van den president, verscheen hij den 31sten Juli ter vergadering. Het was om afscheid
te nemen.
Ziehier wat de Handelingen daaromtrent mededeelen:
‘Nu brak een treffend oogenblik aan. De secretaris L. Overman stond gereed
afscheid te nemen van het werk, waaraan hij zoovele jaren al zijn krachten en liefde
had gewijd. Hartelijke woorden van waardeering, dank en vriendschap werden tot
hem gesproken door den president, en verder door den heer Loeff als oudste der drie
aanwezige secretarissen van Provinciale Kerkbesturen, door Dr. Bronsveld als een
der Scriba's van class. besturen en door den waarnemenden secretaris Ds. Knottenbelt,
in de zitting van 18 Juli met eenparige stemmen tot Overman's opvolger benoemd,
terwijl de president uit naam der leden van deze Synode, waarbij zich ook de
Quaestorgeneraal gevoegd had, den scheidenden vriend een aandenken aanbood een Avond voorstellende -, met den wensch, dat zijn levensavond nog lang en schoon
mocht
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zijn. Getroffen door deze onverwachte hulde sprak de heer Overman een warm woord
van dank, zich aanbevelende in de vriendschappelijke herinnering der Synode.’
En Overman heeft woord gehouden. Tot het laatste oogenblik dat hij daartoe in staat
was, bleef hij met zijn raad en voorlichting allen dienen, die er een beroep op kwamen
doen.
Van de beslommeringen, aan zijn moeilijk en veelomvattende betrekking
verbonden, ontheven, herstelde zich vrij spoedig zijne geschokte gezondheid. Eenige
maanden rust waren voldoende om zijn gevoel van afmatting geheel te doen
verdwijnen.
Gehecht aan zijn gewoonten, waarvan hij niet gaarne afweek, bracht hij in den
regel dagelijks eenige uren door op de Leeskamer der Witte Sociëteit om kennis te
nemen van onze Periodieken en de belangrijkste uitgaven op verschillend gebied,
deze steeds zelfstandig, zonder daarbij af te gaan op anderer gezag, beoordeelende.
Bij eenigszins gunstig weder zag men hem altoos correct, net gekleed, altoos met
gekleurde glacé-handschoenen aan en een glinsterenden cylinder op het hoofd, 's
winters in zijn pels, met korte, driftige stappen, als een kittig, eenigszins fattig oud
heertje, de stad doorloopen om bij goed weder wat frissche lucht te gaan scheppen
in het Bosch of de Scheveningsche boschjes. Behalve de bezoeken aan de Spijkenisser
vrienden en zijne verwanten in Zeeland, die 's winters in Den Haag woonden, een
dochter van zijn broeder en voorganger in het secretariaat, den heer B.A. Overman,
- de eenige van de vijf gebroeders die gehuwd was geweest, - en haar echtgenoot,
den Heer J.J. van Weel, en bij wie hij iederen Zondag dan het
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middagmaal gebruikte, - bleef hij trouw zijn zomerreisjes ondernemen in gezelschap
van een paar vrienden of een jeugdig familielid. Hij had te veel behoefte aan
gezelligheid om alleen in den vreemde te gaan zwerven.
Met eenige andere emeriti-predikanten1 kwam hij eens per week, des Donderdags
van half vier tot vijf uren in een der lokalen van de Witte Sociëteit bijeen, om wat
samen te praten en van gedachten te wisselen over allerlei wat de dag aan de orde
bracht. De onderwerpen, dan behandeld, waren wel eens van wetenschappelijken
aard, maar gingen meestal over den loop der gebeurtenissen op politiek, kerkelijk
en letterkundig gebied. Overman nam daaraan steeds levendig deel. Hij kon over
belangrijke zaken altoos onderhoudend spreken. Maar ook in dien kring bleef hij
onuitputtelijk in woordspelingen en andere aardigheden.
Trouw maakte hij ook gebruik van de concerten in de Tent. Des Woensdagavonds
ging hij er al vroeg heen om een goed tafeltje uit te zoeken voor familie of kennissen,
met wie hij afspraak gemaakt had. Waar hij kwam, had hij trouwens gaarne een goed
plaatsje voor zich zelf en voor wie bij hem behoorden. Maar hij gaf zich dan ook
daarvoor de moeite!
Tooneelvoorstellingen bezocht hij zelden. En dan nog alleen maar, wanneer er
een vroolijk stuk gegeven werd en hij dat kon gaan zien in gezelschap van een
bevriende familie.
In ‘Oefening kweekt Kennis’, dat hem in den kring der werkende leden opgenomen
had, kwam hij zeer ge-

1

De Heeren emeriti-kerkelijke hoogleeraren Offerhaus en Kruijf en de oud-predikanten Baart
de la Faille, Carpentier Alting, Dyserinck, Kutsch Lojenga, v.d. Meer van Kuffeler, Oudegeest,
Royaards, Simon van der Aa en Singels.
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regeld en nam dan ook meestal deel aan het zoogenaamde ‘Servetje’. Hij bleef alleen
weg, wanneer er een spreker moest optreden, tegen wien hij zekere antipathie had.
Meest was hij een der eersten in de Bestuurskamer. Gewoonlijk ging hij direct na
tafel er heen, vaak gewapend met een courant, die hij in het voorbijgaan kocht. Die
zorg van vroeg aanwezig te zijn, wordt verklaard door zijn voorkomendheid en
vriendelijkheid. Hij vond het niet aardig tegenover den spreker als deze bij zijn komst
niemand in de Bestuurskamer aantrof om hem te ontvangen. En menigmaal was hij
dan ook met hem alleen, wanneer de andere heeren binnentraden.
Spreekbeurten vervulde hij er zelf niet. Hij had dit evenwel vóór zijn aftreding als
secretaris der Synode, eens bij uitzondering gedaan en alleen uit hulpvaardigheid.
Het was in den winter na onze Jeruzalemsche reis. Kort voor eene lang reeds bepaalde
leesbeurt, ontving men van den verwachten spreker bericht, dat hij verhinderd werd
zijn woord gestand te doen. Daar kwam een der bestuurders op het denkbeeld om
Overman, die zoo smakelijk en belangwekkend over Palestina en Egypte kon vertellen,
uit te noodigen de opengevallen beurt te vervullen. En hij hield over dit onderwerp
een boeiende improvisatie, toegelicht door prachtige platen van hem zelven of door
anderen hem in bruikleen gegeven. Die voordracht beviel zoo, dat hij uitgenoodigd
werd haar te herhalen in een Leesvergadering van het Haagsche Nutsdepartement
en in de Vereeniging De Sphinx, waar hij vroeger in 1892 nog eens was opgetreden
met een causerie over: ‘Specialiteiten en de eerbied der Wetenschap’.
Op gezelligen omgang in familiekringen stelde hij tot het laatst hoogen prijs.
Vooral maakte hij graag er 's winters een partijtje hombre. Het getal zijner goede be-
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kenden had zich allengs zeer uitgebreid, toen ook vele gezinnen met wie hij vroeger
bevriend was, zich in Den Haag kwamen vestigen en de oude betrekkingen vernieuwd
werden. Wanneer het pas gaf, bewees hij hun alle mogelijke beleefdheden. Voor
allen was hij steeds een welkome gast, gezien om zijne hartelijkheid en
opgeruimdheid, en in het bijzonder vol toewijding en genegenheid voor zijne
verwanten, die ‘Oom Lo’, zooals zij hem vertrouwelijk noemden, oprecht liefhadden.
Zoo bracht Overman op aangename wijze zes jaren door in het genot van zijn otium
cum dignitate, tot geheel onverwacht daaraan een einde kwam.
Het was in de tweede helft van Augustus des vorigen jaars. In gezelschap van twee
vrienden had hij een uitstapje naar Thüringen gemaakt en was tevreden en opgewekt
teruggekeerd en bezocht ondanks het vrij gure weder het concert in de Tent. Den
volgenden ochtend, 23 Aug., voelde hij zich zoo ongesteld, dat hij zijn geneesheer
ontbood. Een vergrooting of uitzetting van het hart werd geconstateerd, doch gaf
geen aanleiding tot bezorgdheid. Maar des anderen daags veranderde de toestand
reeds, toen de verschijnselen van een longontsteking zich voordeden, die steeds
verergerde en hem ook het bewustzijn deed verliezen, dat slechts bij tusschenpoozen
terugkeerde. In zijn heldere oogenblikken verlangde hij niemand dan zijn naaste
verwanten te zien, wier trouwe zorgen met die der dadelijk ontboden verpleegster
zijn lijden zooveel mogelijk hebben verlicht. En juist in zoo'n oogenblik, 's
Maandagsmorgens, toen hij, naar het scheen goed bij kennis, zeide te gelooven dat
de crisis gunstig was verloopen en den wensch uitte om op te staan en daartoe een
poging aanwendde,
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toen zonk hij op zijn legerstede terug en, zonder smart of doodstrijd, hield zijn hart
op te kloppen.
Een belangstellend, liefhebbend raadsman was aan zijne verwanten, een beproefd
vriend aan zijn vrienden ontnomen; heengegaan een rechtschapen, humaan,
hulpvaardig man, wiens oogen steeds gericht waren op het goede, een verknocht
aanhanger van ons geliefd Vorstenhuis, een warm vaderlander, een wakker strijder
voor de ware belangen van het Algemeen, voor waarheid, recht en vooruitgang, een
trouw dienaar onzer Hervormde Kerk.
Overman's teraardebestelling, die Vrijdag 21 Aug. overeenkomstig zijn wensch op
Nieuw Eik en Duinen plaats had, getuigde van de waardeering, achting en
genegenheid, door velen hem toegedragen.
Tal van belangstellenden en vrienden waren daar met de enkele verwanten die hij
nog maar bezat, vereenigd. Daaronder vele leden en oud-leden der toen juist in die
dagen vergaderde Synode, die haar Moderamen de eervolle opdracht had verstrekt
haar bij de plechtigheid te vertegenwoordigen en besloten ten teeken van rouw dien
dag hare werkzaamheden te schorsen.
Tot een bloemisten-wedstrijd gaf, gelukkig! Overman's uitvaart geen aanleiding,
evenmin als tot een redenaarstornooi, die niet in zijn geest geweest zouden zijn.
Eenvoud, rust, ernst en hartelijkheid kenmerkten haar. Met gebogen hoofde en het
hart vol weemoed staarden de omstanders in de groeve, waar het stoffelijk overschot
van den voortreffelijken man werd neêrgelaten. En toen die droeve taak volbracht
was, volgde slechts ééne toespraak, maar een dieptreffende, gehouden door den
president, den heer H.A. Leenmans, pred. te Harlingen, die
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de gevoelens van rouw en droefheid, van erkentelijkheid en waardeering, in de eerste
plaats van de Synode en verder van alle aanwezigen op hartelijke en welsprekende
wijze vertolkte.
Onder den indruk zijner woorden, die op last der Synode in de Kerkelijke Courant
van 28 Augustus daaraanvolgende zijn opgenomen om ze in breeden kring bekend
te maken, en waarvoor namens de familie Overman's oudste neef, de heer L.A.
Paardekooper Overman, zijn dank betuigde, evenals voor de hulde, aan de
nagedachtenis van den geliefden oom bewezen, verliet men den Godsakker.
Onuitwischbaar zal mij tot mijn laatste oogenblik de heugenis aan Lodewijk Overman
in het harte geprent blijven.
Wie hem gekend en liefgehad hebben, behoeven slechts hun herinneringen te
raadplegen, om zijne door mij geschetste beeltenis te voltooien, waaraan uiteraard
zoo menige trek die hun lief was, noodwendig moest ontbreken. Mij zal het echter eene heele voldoening wezen, wanneer ik er in geslaagd mag
zijn aan derden, die niet door persoonlijken omgang het voorrecht hadden hem te
leeren waardeeren, den indruk te geven, dat in Overman een man van beteekenis,
bovenal een goed man is verloren, wiens leven een zegen was voor velen, een man,
wiens naam, zooals de heer Leenmans het op zijn graf zoo naar waarheid en kernachtig
uitdrukte, in de geschiedboeken der Nederlandsche Hervormde Kerk met eere zal
blinken.
D e n H a a g , April 1909.
M.A. PERK.
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Levensbericht van Dr. Bo. Tideman.
Van den bekwamen, in menig opzicht zeer eigenaardigen en beminnelijken man,
den Remonstrantschen predikant Dr. Bruno Tideman, wiens Levensbericht hier volgt,
mag veilig gezegd worden, dat èn zijn leven èn zijn werk èn zijn persoonlijkheid
zich hebben bewogen in een en dezelfde lijn. Zijn jeugd en zijn ouderdom, zijn werk
in de gemeente, voor de pers en in het maatschappelijk leven, zijn doen en zijn
inwendig zijn hebben, om zoo te zeggen, zich als in een bond bij elkander aangesloten
tot een goed en liefdevol doel. Moge dit levensbericht toonen wat dat doel was en
hoe hij daarin zijn geluk heeft gezocht en gevonden.
Bruno Tideman werd op Driekoningendag van het jaar 1837 te Rotterdam geboren.
Zijn vader was Dr. Johannes Tideman, die in 1830 naar Rotterdam was gekomen als
beroepen predikant der Remonstrantsche Gemeente aldaar, en in 1856 tot Hoogleeraar
benoemd werd aan het toen ter tijde nog te Amsterdam gevestigde Seminarie dezer
Broederschap. Zijn moeder was Johanna Petronella van Hall, dochter van den
vermaarden minister Maurits, maar haar moest hij reeds op tienjarigen leeftijd (1848)
verliezen. De beide families zijn in den lande, althans in Holland
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wel bekend. Van de Tidemannen had hij het levendige gestel, zijn levenslust, het
spontane in zijn doen, zijn zin voor gezelligheid en vriendschap, het onbekommerde
en enthousiaste, dat hem kenmerkte. De Predikant en Professor, deftig en waardig
op het eerste gezicht, was de hartelijkheid zelve, jong van hart, vol deelneming in
het spel der jonkheid. Hij was een geliefd leeraar in dien blijmoedigen Evangelischen
geest, die den tijd kenmerkte, en, waren de avondjes aan zijn huis gezellig onder zijn
guitigen, aanmoedigenden blik; het morgenuur deed niet minder goed, wanneer hij
bij den voorgelezen lied en tekst, een kleine toespraak improviseerde, soms naar
aanleiding van wat de dag zou brengen .... of eischen. In deze weldadige omgeving
werd B. Tideman groot gebracht. Terwijl, na 1848, de moederlijke: maar na 1853
eene trouwe zusterlijke leiding hem, nevens zijn vader opvoedde, bezocht Bruno
Tideman de school van den onderwijzer Görlitz en daarna het Erasmiaansch
Gymnasium. Studie en lichaamsbeweging, gymnastiek en roeien wisselden elkander
af. Misschien heeft hij voor een deel daaraan zijn sterk en gezond gestel te danken
gehad. Maar sport was nog geen nationale hartstocht, en de stille arbeid op de
studeerkamer, het vormend verkeer in het huisvertrek en de beroemde leiding van
den rector Schneither werkten mede, om vooral een man van studie van hem te
maken, wat ook zijn jongere broeder Maurits werd.
Vrij gelaten in de levenskeuze, die hij doen zou, volgde Tideman het goede
voorbeeld zijns vaders. Hij zag er ook zooveel goeds van. Het opsommen van
bezwaren bracht geen verandering, en toen hij als elfjarige knaap, na het opzeggen
van een vers, de hand van niemand minder dan Abraham des Amorie van der Hoeven
goedkeurend zich op zijn hoofd voelde leggen, - reciteeren was in de mode,
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en Van der Hoeven het orakel der welsprekendheid - was het hem of een andere
Samuel hem, jongen Saul, had geroepen, en was de zaak beslist. Tideman heeft van
zijn keuze nimmer berouw gehad.
In 1855 werd hij student aan het Seminarie der Remonstranten en van het toenmalig
Amsterdamsch Athenaeum. De scheiding tusschen hem en den huiselijken haard
duurde niet lang. Na een kort verblijf bij zijn oom en naamgenoot, den
Amsterdamschen notaris, zat hij weder aan in het ouderhuis, toen zijn vader, met
Mej. H.C. Loncq hertrouwd (1856), het hoogleeraarsambt aan het Rem. Seminarie
aanvaardde. Tideman moest, gelijk wij allen, voordat hij tot de theologische studiën
werd toegelaten, twee jaren oude talen doorworstelen. Maar aan hem had Prof. Boot
een voortreffelijken leerling, die zelfs den Studentenalmanak van 1859 versierde met
een Grieksch gedicht. In 1857 gingen de deuren van het Theologisch onderwijs voor
hem open. Nu mocht hij zijn ouden vriend Van der Hoeven slechts bij enkele
gelegenheden hooren; maar, nevens zijn vader, vond hij in Amsterdam onzen nooit
volprezen Willem Moll, onzen vriend, den humanen professor bij uitnemendheid,
wiens standaardwerk over de vaderlandsche kerkgeschiedenis wij op onze colleges
zagen worden. Hij organiseerde met een klein aantal jongelui, aan zijn woning,
gezellige studieavonden, en daar droegen wij verhandelingen voor over onderwerpen,
liefst aan de vaderlandsche kerkgeschiedenis ontleend, waarbij wij, onder zijn leiding,
als zelfstandige werkers, de oudste bronnen leerden raadplegen. Hij heeft ons werken
geleerd, die brave man, en ons zoowel voor hem, als voor het werken zelf, een
blijvende liefde ingeboezemd. Hier leverde Tideman zijne verhandelingen over het
Huysboeck van Bullinger en Patrick Hamilton. In Amsterdam was
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voorts, na den dood van Van Gilse, Hoekstra in zijn opkomst en drong, van Leiden
uit, de onweerstaanbare geestdrift door voor Scholtens dogmatiek en Kuenens
bijbelcritiek, beiden door Tideman met zijn zin voor bewondering met liefde gevolgd
en vereerd.
In de studentenwereld ging Tideman gaarne om met de leden van het destijds
onder den invloed en de leiding van H.P.G. Quack, S. Hingst, P. Lijndrayer en anderen
bloeiende Dispuut-gezelschap Unica, waar Quack zijne improvisaties hield over
Shakespeare en de Edda; overigens behoorde hij noch tot Commissies noch tot
Besturen, en ging studeerend zijn eigen weg.
In het voorjaar van 1860 werd hij Proponent en in hetzelfde jaar werd hij benoemd
tot hulpprediker bij de Remonstrantsche Gemeente te Amersfoort, vanwaar hij in
1862 naar Hoorn beroepen werd.
Te Hoorn heeft hij misschien zijn gelukkigsten tijd doorgebracht. Het was zijn
geliefd Hoorn. Hier had hij een gelukkig huiselijk leven aan de zijde van zijn
echtgenoote, Margaretha de Vries, met wie hij 19 September 1862 in het huwelijk
trad, en in het midden van zijne kinderen - hoe heeft hij die, en alle kinderen liefgehad!
Hier ook vond hij goede vrienden in zijne ambtgenooten van Hoorn, Slotemaker,
Aem. Wybrands, in Mr. Van Marle, Mr. Verloren, Mr. A. Van Laer; en ieder, die
weet welk een hartelijk belangstellend vriend hij kon zijn, kan zich begrijpen hoe
hij in de beknopte gezellige samenleving dezer kleine stad heeft genoten. Eindelijk
- en dit is niet het minst, hier vond hij zijn werk. Bruno Tideman was, als zijn vader,
predikant met hart en ziel. Hij was bet, wat meer zegt, in de geanimeerde eerste dagen
van de nieuwe richting (toen nog ‘Moderne Theologie’ geheeten) in de Protestantsche
kerk, van welke richting hij
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een warm voorstander werd, terwijl hij haar met zijne collega's in tal van lezingen
verbreidde. Zijn levendig en bewegelijk karakter drong hem bovendien tot allerlei
andere bemoeiingen. Hij hield volksvoordrachten, bracht het Departement Hoorn
van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen tot leven, deed een Hoornsche Floralia
bloeien, stichtte mede een Westfriesch Museum en was een warm en wakker lid van
de Evangelische Maatschappij, wat hij met zijn Protestantsch hart immer gebleven
is. Dat hij, bij dit alles, gelegenheid had, zijne studiën bij te houden, blijkt wel uit
het feit, dat hij in 1868 te Leiden met den hoogsten lof promoveerde op een degelijke
dissertatie over het Essenisme, in het Theolog. Tijdschrift met eere vermeld. Hij bleef
aan dit onderwerp zijn aandacht wijden, schreef over Esseners en Therapeuten in
1871 in het Theologisch Tijdschrift, en nog in 1892 in hetzelfde Tijdschrift over de
Esseners bij Josefus.
Het Jodendom was altijd voor hem een geliefd onderwerp van studie; ook het
Jodendom van zijn eigen tijd. Zoo werd er zeker gerucht in den lande verwekt door
zijn Ahasverus (de Legende van den Wandelenden Jood), eerst als Nutslezing
gehouden, later, in 1869, gedrukt. De licht- en schaduwzijden van den Joodschen
geest van heden werden in deze verhandeling geschetst, en wegens de aangewezen
schaduwzijden had de schrijver menig bitter woord te hooren. Het wikkelde hem in
een pennestrijd met den Heer Moscoviter te Rotterdam en hij bleef de geliefkoosde
stof behandelen in de Gids met zijn Joodsch Concilie en in Nieuw en Oud met zijn
Een Zending onder Israël en Israël en de Donauvorstendommen.
Na een paar malen een beroep naar de Gem. te Delft te hebben afgewezen, nam
hij in 1878 dat van de Haarlemsche Gemeente aan. Voor de opvoeding zijner kinderen
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was de ruil gewenscht. Toch had ook om andere redenen de Gemeente van Haarlem
veel, dat aantrok. Hier kon hij niet alleen in de Remonstrantsche Gemeente den
nieuwen godsdienst prediken; maar ook haar zelve eerlang tot een toevluchtsoord
maken voor al die leden der Hervormde Kerk, die binnen kort, bij het overlijden van
Ds. Moltzer, in hun eigen gemeente geen stichting of onderwijs voor hunne kinderen
zouden vinden. Die verwachting werd slechts ten deele vervuld. De Haarlemsche
vrijzinnigen gaven den moed niet op en bleven in 't algemeen hun kerk getrouw.
Niettemin kwamen vele leerlingen zijne lessen eischen en werd besloten, de oude,
verborgen Remonstrantsche kerk te vervangen door een andere, aan een der
hoofdwegen van Haarlem, wier inwijding in 1889 het gloriepunt van zijn leden heeft
uitgemaakt. Met een aangroeiende gemeente, met een achttien uren catechisatiën in
de week, met een geregelde zorg voor minder bedeelden, die hij hielp in hun nood
of die door zijn bemiddeling hier een opvoeding, ginds een betrekking erlangden,
met nieuwe vrienden, die zijn gezellige aard hem vinden deed, bleef er voor Tideman
altijd nog tijd over, hier of daar predikbeurten waar te nemen, spreekbeurten te
vervullen o.a. in de samenkomsten van den Protestantenbond, en met groote
bedrijvigheid allerlei bomoeiingen op zich te nemen, in de vervulling van welke de
goede Haarlemmers hem met bewegelijke gebaren, luide stem en breeden groet door
hunne stad hebben zien stuiven. En die hem kenden, hadden er hem lief om. Het was
niet om zichzelven, dat hij zoo draafde.
Ondertusschen werd hij gedurende zijn verblijf in Haarlem zwaar beproefd, eerst
in 1886 door den dood van zijn geliefde dochter Riemke, straks in 1888 door het
overlijden van de vrouw, die hem zoovele jaren ter zijde had
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gestaan, hem èn hulp èn vriendin èn raadsvrouw was geweest. Maar hoe zeer het
verlies hem schokte, het brak hem niet. De veerkracht herstelde zich, en tot het jaar
1900 mocht hij zijn werk met den ouden ijver volbrengen.
Tot dat werk behoorde - hoe kon het anders? - het deelnemen aan allerlei zaken
van meer of minder algemeen belang, die van den Protestantenbond, bij één van
wier Algemeene samenkomsten hij in de godsdienstoefening voorging; die van de
Evangelische Maatschappij, wier doel zoozeer met zijn Protestantschen ijver strookte;
die van de Remonstrantsche Broederschap, van wier Seminarie hij een tijdlang
curator was en aan wier studenten hij zich gaarne gelegen liet liggen.
Maar tot dat werk behoorde ook het opstellen van enkele geschriften en van tal
van artikelen in niet minder dan een 28-tal periodieken en bladen. Zoo gaf hij zijne
medewerking van 1868-1891 aan Geloof en Leven, van 1875-1891 aan de Bibliotheek
van Moderne Theologie, van 1875-1904 aan Onze Godsdienstprediking, van
1877-1906 aan de Tijdspiegel, van 1879-1906 aan het blad de Hervorming, van
1887-1903 aan het Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, van 1871-1903
aan het Theologisch Tijdschritf, van 1890-1906 aan Uit de Remonstrantsche
Broederschap, terwijl hij voor de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden
de Levensberichten schreef in 1894 van M.J. Mees en in 1900 van W. Scheltema.
Behalve aan het oude en nieuwe Jodendom, waarover wij spraken, wijdde hij zijn
pen gaarne aan quaesties omtrent het oudste Christendom: de Apocalypse van Henoch
(Theol. T.), de Christenen te Rome (Ev. Volksk.), Een nieuw Leven van Jezus (Bibl.
mod. T.), Talmud en Evangelie (Bibl. m.T.). Maar vooral was bij hem het
Protestantisme in zijn strijd met het Catholi-
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cisme aan de orde, en met name moesten bij hem de Jezuieten 't ontgelden. Reeds
in 1873 verscheen zijn Het Jezuitisme in strijd met Rome in een afzonderl. uitgave;
straks volgden Spanje en de Roomsche kerk (Nieuw en Oud), Hollandsch
Protestantisme (Godg. Bijdr.), Zedeleer der Jezuieten, Jezuitische Opvoeding (Herv.),
Africhting van den Jezuiet (Tijdspiegel). Nevens het Protestantisme, ja, min of meer
als de beste vertegenwoordigster daarvan, was hem de Remonstrantsche Broederschap
lief, die hij warm verdedigde (Ned. Arch. voor kerkgesch.), in wier geschiedenis hij
zich met zijne Remonstranten te Amsterdam, te Arnhem, te Alkmaar, te Amersfoort
(Uit de Rem. Br.) verdiepte, wier helden Episcopius, Arminius, Wtenbogaard hij in
het uitgeven van een brief of verhandeling, ware 't ook maar in het bespreken van
hun woonhuis eerde (U. de R.B., Die Haghe). Ook aan onderwerpen van den dag
wijdde hij zich, wanneer hij in afzonderlijke uitgaaf Beelden uit de dagen der
Omwenteling of (niet in den handel) Reisindrukken van een tocht naar Weenen gaf
en in ‘Onze Tijd’ over Bismarck, over Van der Linden en de Boekdrukkunst, in de
Teekenen des Tijds over Nietzsche en Ibsen schreef. En telkens, onder al deze kleine
geschriften door, leverde hij bij afzonderlijke uitgave, in ‘Onze Godsdienstprediking’
en elders dat aantal preeken en in zijne Wenken voor het godsdienstig Leven, in de
Hervorming, in het Morgenlicht, ja waar niet? tal van stichtelijke opstellen, die
somstijds diep gevoeld, altijd behartigenswaard, te zamen een stichtelijke lectuur op
zichzelve uitmaken.
Tot het jaar 1900, zeiden wij, zette Tideman geregeld zijn arbeid voort. Hij kon
het doen met dat sterke gestel, dat hem ook in staat stelde, menigen en menigen
Zondagmorgen vroeg op reis te gaan, om door hitte en kou, hier
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of daar, soms ver weg, predikbeurten te vervullen, tot het waarnemen van welke hij
uitgenoodigd was. Maar in October 1900, door een lichten aanval van beroerte
getroffen, werd hij in zijn geregelden arbeid gestuit. Hij kon nog in 1901 voor het
laatst zijde leerlingen aannemen en bevestigen; maar moest na 39 jaren van ijverigen
en trouwen arbeid emeritaat aanvragen. Hij had de rust wel verdiend. Toch was hij
nog voortdurend bezig. Naar den Haag verhuisd, wijdde hij zich aan historische
onderzoekingen, ging hij nog menigmaal uit om predikbeurten te vervullen, schreef
hij nog menig artikel, gaf hij in 1904 een Tweeden druk van de Biografische Naamlijst
der Remonstrantsche Broederschap, die in 1847 door zijn vader was uitgegeven en
door H.C. Rogge was voortgezet. Hij leefde overigens gelukkig en rustig aan de zijde
zijner jongste dochter. Helaas, hier moest hij een andere dochter, de tweede nu, ten
grave dragen. Toen kwam het eervol einde. Na een korte ongesteldheid overleed hij
op 17 September 1908. Vele vrienden volgden den stoet op het kerkhof te Haarlem
en menig hartelijk en waardeerend woord werd daar aan hem en aan zijn werk gewijd.
In het jaar 1879 werd Tideman lid van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te
Leiden. Hij had, behalve het genoemde, in den Spectator iets over Spinoza, in de
Gids van 1871 een boekbeoordeeling geschreven; maar eigenlijk letterkundig werk
was er uit zijn pen niet gevloeid. Tideman was geen schrijver. Hij was een prater,
spreker, redenaar. Men kon er zeker van zijn, dat hij in gezelschap, op een krans, het
gesprek gaande zou houden en zelf een ruim aandeel aan het gesprek zou nemen.
Hij praatte graag, hij deed het onderhoudend, gaf zich, liet zich niet storen, en liet,
bij zijn heengaan, een stilte na.
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Hij had zijn oordeel spoedig klaar, zijn lach gul gereed, gevat zijn antwoord voor de
hand. Er was in de wijze, waarop hij zijne leerreden uitsprak, iets spontaans, als
werden zij hem op het oogenblik zelf ingegeven. Diep en breed welden de gedachten
dadelijk uit het innig gemoedsleven op. Hij haalde de woorden niet uit den
verzamelden voorraad van zijn geheugen op, maar zij stroomden uit de bron. Men
dacht niet aan ‘voordragen’. Er waren, voor wie zijn beurtelings fluisteren en krachtig
uitvallen, zijn gebaar en zijn gelaatsuitdrukking iets hinderlijks hadden, en zij
oordeelden, dat de aandacht met dit alles te veel op zijn persoon werd gevestigd en
daarmee afgeleid; voor anderen en voor mij was er in zijn soms zonderlinge
originaliteit altijd iets, dat door verhevenheid, ernst en warmte aantrok. Het was alles
één bij hem, denken en spreken.
Tideman was meer spreker dan schrijver of letterkundige. Het laatste is hij in den
eigenlijken zin van het woord nooit geweest. De kunst, die hij liefhad was de muziek,
die genoot hij. Zij raakt het naast het gemoed. Voor eigenlijke letterkunde was hij
de man niet. De dingen te nemen zooals zij zijn, het karakteristieke te zien en mee
te voelen, het betrekkelijke te waardeeren - dit zwak der kunst is nimmer het zijne
geweest. Hij was eer een profeet en apostel, gewijd aan wat nu eenmaal groot was
of goed of hem lief. Dat bezag hij van één zijde, van de zijde van zijn voorkeur en
liefde, die allerminst willekeurig was of vaag. Hij had een helder hoofd, een schat
van kennis en wist wat hij wilde. Daarvoor, voor zijne beginselen, ijverde hij en daar
heeft hij zijn pen aan gewijd. Hij had een groote gave van bewondering voor mannen
als Prins Willem van Oranje, zijn Remonstrantsche vaderen, R. Fruin, Kuenen, een
ver-
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klaarde voorkeur voor de Richting van zijn godsdienstig leven, voor het
Protestantisme, voor zijn Remonstrantsche Broederschap. Vol geestdrift voor deze,
was hij een vierkant tegenstander van zijn tegenpartij. Maar het enthousiasme was
warm en zonder persoonlijke hoogheid of trots. Hij is niet allen aangenaam geweest;
maar hij heeft naar zijn aard, gebrekkig als wij allen, op zijn wijs God en de menschen
gediend, recht voortgaande in de lijn, die hem gewezen was. En zoo hebben èn zijn
leven èn zijn werk èn zijn inwendig zijn zich, als in een bond, bij elkander aangesloten,
en zijn zij, met hun feilen en deugden, in een gezegend en nuttig menschenbestaan
waarlijk één geweest.
JERO. DE VRIES.
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Lijst der geschriften van Dr. Bo. Tideman.
AFZONDERLIJKE GESCHRIFTEN.
1868.

Het Essenisme. Academ. Proefschrift.

1869.

Ahasverus. Zwolle: Hoogstraten en
Gorter.

1872.

Oranje's hulp. Hoorn: Boldingh.

1873.

Reisindrukken (niet in den handel).

1873.

Het Jezuitisme in strijd met Rome.
Amsterdam: Stemler.

1879.

Onze Vrijheid. Haarlem: de Graaff.

1880.

Uit het Oudste Christendom. Haarlem:
de Graaff.

1883.

Nieuwe Liederen. Haarlem: de Haan.

1885.

Kinderstemmen. Haarlem: de Haan.

1886.

Toespraak op den Protestantendag te
Nijmegen. Amsterdam: Scheltema en
Holkema.

1887.

De Remonstranten te Haarlem. Haarlem:
de Haan.

1888.

Beelden uit de dagen der Omwenteling.
Haarlem: Tjeen Willink.

1897.

Overzicht van de Geschiedenis der
Remonstranten. Amsterdam: Y. Rogge.

1901.

De Wetenschap der Vroomheid.
Amsterdam: Y. Rogge.

1901.

Laatste woord aan de Gemeente.
Amsterdam: Y. Rogge.

1901.

Wenken voor het Godsdienstig Leven.
Leiden: Adriani.

BIJDRAGEN IN TIJDSCHRIFTEN ENZ.
Amsterdamsche Studenten-Almanak.
1859.

Η εις Ιουν ωδη - Χρονανδης.
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Gevoel, door Bruno.

1860.

Serenade, door Bruno.

Kalender voor Protestanten in Nederland.
1861.

Het Huijsboeck van Bullinger.

1862.

Patrick Hamilton.
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Nieuw en Oud.
1863.

Het onderwijs van Jezus.

1864.

Vervolg.

1865.

Vervolg.

1867.

Godsdienstonderwijs.

1869.

Spanje en de Roomsche Kerk.

1869.

De Esseeners.

1871.

Een zending onder Israël.

1872.

Israël in de Donauverstendommen.

Godgeleerde Bijdragen.
1864.

De Catechese en het onderwijs van Jezus.

1867.

Hollandsch Protestantisme.

Evangeliespiegel.
1866.

Arme menschen.

Volksalmanak, Evangelische Maatschappij.
1867.

Bijgeloof.

Onze Tijd.
1868.

Van der Linden: Over de Boekdrukkunst.

1868.

Bismarck.

1870.

Een nieuw pleidooi voor een oude zaak.

1875.

De Vredebeweging.
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Geloof en Leven.
1868.

De Bijbel.

1871.

Een woord over de Zending.

1874.

Toren van Babel.

1875.

Geest in God.

1876.

Schetsen uit den godsdienst van Israël.

1878.

De Joden buiten Palestina.

1879.

De Legende van den Zondvloed.

1880.

De maatschappelijke waarde van het
Christelijk ideaal.

1880.

Jezus' bloedverwanten.

1881.

Op Hemelvaartsdag.

1881.

Fiere vroomheid.

1881.

Lessing herdacht.

1882.

De kennis der gave Gods.

1883.

Wat op 1 April getuigd wordt.

1883.

Op Sint Nicolaas.

1883.

Door een ander gegord.

1884.

Vooruitgang.

1884.

Onze Nederlandsche volksaard.
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1887.

Wat is waarheid?

1888.

Opgevangen in de kerk door Mary.

1889.

Jezus' tranen.

1889.

Verlossing.

1889.

Doe u zelven geen kwaad.

1890.

Een Noodkreet.

1891.

Levensverzekerdheid.

Vaderlandsche Letteroefeningen.
1870.

Robert Hamerling.

Gids.
1871.

Joodsch Concilie. Afl. v. Mei.

1871.

Boekbeoordeeling. Afl. v. Nov.

Theologisch Tijdschrift.
1871.

De veroordeeling van Jezus.

1871.

Esseneers en Therapeuten.

1875.

De Apocalypse van Henoch.

1892.

De Esseeners bij Jozefus.

1894.

Hellemans critische beschouwing.

1900.

De jeugd van Calvijn.

1903.

Dr. Plooy's Proefschrift: Bronnen over
de Esseeners.
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Evangelische Volksalmanak.
1872.

Een Evangelisch kerkvorst.

1873.

Een bladzijde uit de zedeleer der Jezuiten.

1875.

De Christenen te Rome.

1880.

De macht van Rome over de zielen.

Taal des geloofs.
1874.

Jezus' moeder.

Bibliotheek van Moderne Theologie.
1875.

Een oorkonde van Jezus' godsdienst.

1875.

De Talmud.

1875.

Het ‘Onze Vader’.

1876.

De omwenteling van 1789 en de
godsdienst.

1880.

Een Anti-Joodsche beweging.

1881.

Talmud en Evangelie.

1883.

Een nieuw Leven van Jezus.

1885.

Godsdienst in kleurendruk.

1886.

De nieuwste kritiek gewaardeerd.

1887.

Uit America.

1891.

Een onzuiver dilemma.
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Onze Godsdienstprediking.
1875.

De akker is de wereld.

1875.

Jezus' Wederkomst.

1879.

Heiligschennis.

1880.

Rusteloos voorwaarts.

1881.

Jezus door de Heidenen gehuldigd.

1882.

De zegen der beproeving.

1884.

De ark des Behouds.

1885.

Weggeworpen idealen.

1886.

Levenskracht.

1888.

Een gewetensvraag.

1891.

Bij den dood des Konings.

1893.

Levensgevaar.

1894.

Levensvernieuwing.

1895.

Erfgenamen.

1896.

Paaschfeest.

1897.

Zaligheid.

1901.

Sterke menschen.

1901.

Ons licht.

1903.

Schipbreuk in het geloof.

1904.

Kinderzin.

De Spectator.
1876.

Spinoza. 15 April.

1877.

Herinneringen aan Bossu. 4 Septr.

1877.

De ontwikkeling van Jezus. 10 Maart.

1897.

Van Manen's ‘Paulus’.

1903.

Ultramontaansch Oorkondenboek. 4
April.
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De Tijdspiegel.
1877.

Het Coelibaat.

1896.

Africhting van den Jezuiet.

1897.

Van Otterloo, Johannes Ruyschbroeck.

1902.

Oud katholieke wetenschap.

1903.

Rijpe vruchten van een rijkbegaafden
geest.

1903.

Felix Ortt. Brieven.

1905.

Nieuwe Vruchten van een rijkbegaafden
geest.

1906.

Piersons feuilleton.

De Banier.
1878.

Hedendaagsche Romeinen.

1878.

Een aantrekkelijke Gids.

1879.

Theologisch Leedvermaak II, III.

1879.

Het onzijdig geslacht.

1879.

Marie Antoinette.
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Los en Vast.
1879.

Niet zuiver. Afl. 3.

Hervorming.
1879.

Een afscheid. 29 Septr.

1881.

Een priester in de Kamer. 20 Sept.

1882.

Henri de Capello. 25 Febr.

1883.

Waar is de achterhoede? 15 Oct., Ketterij
der Ned. Catholieken 26 Nov.,
Heidensche levenswijsheid 1 Dec.,
Moeielijke keus 1 Dec.

1885.

Thorbecke's verdraagzaamheid. Over
godsdienstonderwijs. De Buccholsen.
Levensgevaar voor alle nationaliteit 8
Dec.

1886.

Chrysanticus.

1887.

Meimaand. Staat en kerk 7 mei.

1888.

Langs het korenveld. De Wet vervuld.
Nieuwe Liederen. Een zondagsbede.
Opgevangen in de kerk.

1889.

Voor alles goed. 6 Jan. Nuntius in den
Haag. 12 Jan. Een Protest. 11 Nov.

1890.

Het oordeel eeniger Waterlanders 8 Jan.
In den Winter 2 Mrt. De fout der
Oud-Liberalen 9 Mrt. Is ieder zedelijk
streven godsdienst? April. Het inwendige
woord 10 Aug. Een merkwaardige
verklaring 13 Sept. Een verblijdend
teeken 3 Nov.

1891.

Protestantsch verweer 5 Dec. De naam 2
Febr.

1892.

Scheiding van kerk en Staat 24 Jan. In
een andere gedaante. Geschiedenis eener
zoekende ziel.

1893.

Alles komt terecht. Nedergeworpen, niet
ontroerd 13 Mrt. Een Levensteeken 30
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April. Niet ontbinden, maar vervullen 9
Juni. Zedeleer der Jezuieten 29 Juni.
Geschiedenis van Jezus en het eerste
Christendom 2 Sept.
1894.

Het oog des Geloofs 23 Juni. Dankbaar
9 Juli. Prof. Fruins Artikel over de Herv.
kerk 21 Juli. Nieuwe Leerschool voor het
denken 13 Oct.

1895.

Jezuietische Opvoeding 6 April. Een
nieuw Evangelie 4 Mei. Een preek van
de Hoog 26 Juni. Pierson's Afscheid 27
Juli. Levensteeken uit het M.O. 14 Sept.
Onze lengte en breedte 12 Oct.

1896.

Honig uit den muil des leeuws 15 Febr.
Het kruis 18 Maart. Een levensdoel 25
Apr. Ouden en jongeren 16 Mei. De prijs
der wijsheid 25 Juli. Kentering 1 Aug.

1901.

Feringa's ‘Godskinderen’ 17 Aug.
Beoordeeling van Bählers: Mijn Jezus.
Een vervalscht N.T. 15 Mrt. Paschen 30
Mrt. Is dat nu onze troost 13 Sept.

1903.

Zeven Maart 1853. 7 Mrt.

1904.

Het leven van een denker 30 April. A.W.
Scheltema, Tideman.

1906.

Jelgersma's Open Brief.
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Bijblad.
1886.

De Staat en de kerkelijke finanties. Het
Naturalisme.

1889.

Vroomheid in het O.T. (La religion dans
la Bible).

1890.

Een Leven van Jezus. - Een beoordeeling
en een vraag. - Ons godsdienstonderwijs.

1892.

De Kosmodoxen.

1894.

Kunnen. - Leven van St. Franciscus. Duker's Voetius.

1895.

Duker's Voetius.

1896.

Een nieuw Hoofdstuk van Franciscus van
Assisi.

Eigen Haard.
1880.

Onze Courant 44 en 45.

Ned. Archief voor kerkgeschiedenis.
1887.

Onuitgegeven brief van Episcopius.

1880.

Daniel de Breen.

1897.

Gebeden van Poppius.

1902.

Verklaring van den Haagschen kerkeraad
in 1618.

1903.

Brief van Episcopius.

Uit de Remonstrantsche Broederschap.
1890.

De Remonstranten onzer dagen.

1891.

Johannes Tideman herdacht.

1893.

Geduld.
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1894.

Roomschen en Protestanten.

1896.

Jacobus Arminius.

1897.

Dominicus en Benjamin Sapma.

1898.

De Remonstranten te Amsterdam.

1898.

Iets bizonders. - De Remonstranten te
Arnhem.

1899.

De Remonstranten te Alkmaar. - De R.
te Amersfoort. - Onze naam. - Jezuitisme.
- Een openbare uitgave. - Van de Wetten
der Rem. broederschap.

1901.

Het eenige noodige. - Stemmen der
Natuur. - Een nieuwe Jezusroman. - Van
voor 50 jaren. - Oude verkeermiddelen.
- Ter inleiding van Dr. H.A. Haentjens.

1902.

Het wonder. - Een professoraal advies.

1903.

Instructie voor de Proponenten. - De
overgang van Amersfoort in 1629.

1904.

Varia. - Abraham Anthonissen. - Gist. De huwelijken van Assuerus Mathisius.
- M.W. Scheltema herdacht.

1905.

Ter gedachtenis van G. van Gorkom Levensber. van H.C. Rogge.

1906.

Kruisgedachten.
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Haarlemsch Dagblad.
1890.

Voorbereidend lager onderwijs te
Haarlem. 1 Oct.

1894.

De Negende Symphonie van Beethoven.
1 April.

Stemmen der Vrije Gemeente.
1893.

Over godsdienstonderwijs.

1894.

Oude Vloedlegenden.

Levensberichten Maatsch. d.N. Letterkunde.
1894.

Levensber. van M.J. Mees.

1900.

Levensber. van W. Scheltema.

Nieuwe Courant.
1902.

Uitvoering van oud-Nederl. muziek.

Het Vaderland.
1902.

Ter gedachtenis van C.P. Tiele. 15 Jan.

1902.

Nieuw kerkelijk Handboek.

Oud Holland.
1903.

Portretten van Wttenbogaerd.
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Die Haghe.
1903.

Het Huis van Wttenbogaerd.

1903.

Remonstranten te 's Hage in de 17de
Eeuw.

Teekenen des Tijds.
1903.

Roeping en verkiezing.

1904.

Nietzsche en Ibsen.

Stemmen Remonstr. Gem. Haarlem.
1905.

Aan mijne Oude Gemeente. 27 Oct.

Handelsblad.
1905.

Ter gedachtenis van G. van Gorkum. 21
Jan. Av. bl.
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Levensbericht van P. Louwerse.
Pieter Louwerse werd geboren te Oost-Souburg, gemeente O. en W. Souburg op het
eiland Walcheren, 23 Januari 1840. Onwillekeurig denkt men hier aan Filips van
Marnix, Heer van St. Aldegonde, die op zijn slot te West-Souburg, althans eenigszins,
zijn ‘repos’ vond. Maar wat heeft de gemoedelijke en niemand hinderende schrijver
gemeen met den strijdlustigen, heeten, ja venijnigen Marnix? Alleen de zuiverheid
van onze taal, waartoe Marnix den krachtigen stoot gaf, en welke hij met groot talent
bevorderde, vierde triomfen in den gewaardeerden schrijver voor kinderen en volk.
De ouders van Pieter waren eerst welgestelde boeren. Zijn vader was eenigen tijd
assessor in het dorpshuis en ouderling in de kerk. Maar tegenspoed deed hen, zonder
hunne schuld, dalen en schrapte hen uit de rij van Souburgs notabelen. Die tegenspoed
trof hen diep, maar ontmoedigde hen niet. Zij hadden veerkracht genoeg om den
omstandigheden het hoofd te bieden en te werken voor het geluk van hun gezin.
Vooral ging de opvoeding hunner kinderen hun ter harte; de opofferingen, welke zij
zich daarvoor moesten getroosten, waren groot, maar werden blijmoedig aanvaard.
Reeds spoedig vertoonde zich bij onzen schrijver een meer dan gewone aanleg.
Als kind van vijf jaren zei hij in het dialect van Walcheren het versje: ‘De Utertsche
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Schuut’ op. Zijn vader zond hem dan ook vroegtijdig naar de dorpsschool. Daar werd
hij ingeleid door eene oudere zuster en ontvangen door ‘Meneer’ den bovenmeester,
die, een type, met zijn staf van ondermeesters de school al zeer eigenaardig bestuurde.
Bij het lezen van het verhaal, dat hij zelf gaf in eene lezing, gehouden voor de
Scheveningsche afdeeling van het ‘Nut van 't Algemeen’, kan men moeilijk begrijpen,
dat zulk een toestand op eene school nog zoo betrekkelijk kort geleden is. Den
voorvaderlijken handelsgeest had ‘Meneer’ in buitengewone mate geërfd. Hij was
zeer mercantiel van aard. Niet alleen, dat hij zijn voordeel zocht in het verkoopen
der benoodigdheden; maar hij dreef ook handel in prenten, welke nu juist niet
berekend waren om het kunstgevoel te ontwikkelen, en de wijze, waarop hij zijn
waren sleet, bewees wel, dat hij de grootste heldendaad onzer vaderen zag in de
verovering van de zilveren vloot. Op de penning, betaalde hij later Louwerse voor
het volledig en keurig inbinden van een boek met 15 centen, terwijl Pieter gedroomd
had een aardig duitje te krijgen voor de kermis. Daarbij heerschte de bovenmeester
zeer despotiek en werd daarin ijverig bijgestaan door de ondermeesters.
Niettegenstaande dat alles, blijkt er van ‘Meneer’ eene groote, opvoedende kracht
te zijn uitgegaan en werd er op zijne school degelijk geleerd. Vooral was hij een
uitstekende meester in het lezen. Daaraan hechtte hij een bijzonder gewicht, zijn
theorie omtrent dat veelbeheerschende schoolvak was uiterst verstandig, en de praktijk
beantwoordde zoo goed aan de theorie, dat zijne leerlingen hem in later lezen dankbaar
bleven bij den meester zoo uitstekend lezen te hebben geleerd.
Inzonderheid was Louwerse vurig dankbaar, en geen wonder! het verstandige
lezen hielp uitmuntend zijn aanleg
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ontwikkelen. Pieter was een geboren verteller. Hij had het van geen vreemde. Zijn
vader vond zijn vermaak in boeiende verhalen, waarnaar zijne kinderen aandachtig
luisterden. Een zekere mate van vrijmoedigheid maakte Pieter tot den verteller op
de school. De kinderen kropen dikwijls met Pieter op een boerenwagen, en konden
niet moede worden Pieter vaders verhalen te hooren voordragen. Vooral ‘mooi Pietje’
was er zeer door geboeid, zoodat Louwerse later dankbaar zeide; ‘Vader bouwde
den tempel; mooi Pietje bracht er de beelden in’. Hier zien wij voor het eerst de
eerste, zij het dan kleine zegepraal van eene gave, welke de voornaamste karaktertrek
van den schrijver Louwerse eenmaal zou worden, en welke hem nog jaren en jaren
in herinnering zal roepen bij het Nederlandsche volk. Hij is geworden de verteller
bij uitnemendheid, die zich wel in de eerste plaats gaf aan de jeugd, maar oud
Nederland zoo goed als jong aan zich verplichtte.
In dien tijd begroeten wij ook den eersten lentebloesem van zijne poëzie in een
ongekunsteld innig gevoeld versje aan de nagedachtenis van zijne diep betreurde
moeder, die kort tevoren overleden was, gewijd. Aandoenlijk verhaalde hij zelf vele
jaren daarna: ‘De dichter in woord en toon werd meester over hem: Hij schreef op
een stuk papier een liedje aan zijne Moeder, en toen dat af was, ging hij naar het
kerkhof, sneed een stokje, spleet dat, stak in dat spleetje zijn jongens-gedicht, plantte
het op het graf zijner moeder en neuriede het op eene zelfgemaakte wijze.’
Op tweeden Kerstdag 1851 stierf Pieters vader. De oudste broeder van Pieter werd
voogd en een oom te Vlissingen toeziende. Deze stond aan het hoofd van eene zeer
bloeiende school; hij was in vele opzichten een zonderling man; maar als onderwijzer
was hij uitstekend.
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Zijne denkbeelden omtrent het onderwijs waren zeer gezond. Hij leefde alleen voor
zijne school en de hem toevertrouwde jeugd. Ook bezat de schrandere man eene
groote vaardigheid spoedig een oordeel te kunnen vellen over de geschiktheid zijner
leerlingen voor onderwijzer, een oordeel, dat de toekomst zeer zelden tegensprak.
In huis kwam de zonderling boven, en Pieter moest het ondervinden. Maar toen neef
zijn verlangen openbaarde ook onderwijzer te worden, vond hij bij oom gunstig
gehoor. Oom zag, dat dit hout wel timmerhout was. Zelf leidde hij hem op en met
het beste gevolg.
Zijn leven lang is Louwerse den oom te Vlissingen dankbaar geweest voor de
voortreffelijke opleiding.
Pieter ging den 3den April 1856 zijn eerste examen doen. Hij trof het. Er weed een
jubilé gevierd, en wel het gouden van Schimmelpennincks Schoolwet. De heeren
examinatoren vierden het zeer huiselijk. Zij onthaalden zich zelven en de kandidaten
op een glas madera, brood en koffie. Pieter slaagde in zijn examen. In den middag
van dat gouden feest kreeg hij eene ‘Akte van algemeene toelating tot
schoolonderwijzer van den vierden of laagsten rang’. Den 16den Juni 1858 bekwam
hij volgens de nieuwe wet de akte van bekwaamheid als hulponderwijzer, en 1
September van hetzelfde jaar werd hij benoemd tot onderwijzer te Dirksland.
Financieel trof Pieter het in den beginne niet. In de gemeente Dirksland werd de Wet
van -57 pas in -60 ingevoerd. Hij kreeg daar als loon boven kost en inwoning - schrik
niet! - 40 gulden 's jaars, welke fabelachtige som nog verminderd werd met zeven
rijksdaalders per jaar aan waschgeld. Toch was hij tevreden en blij. Zijn dichterlijke
zin deed hem niet veel aan geldelijk voordeel denken, een eigenschap, welke hem
geheel zijn leven is bijge-
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bleven. Natuurlijk verbeterde reeds spoedig zijne positie te Dirksland. Die verbetering
nam zelfs steeds toe, en dat strekt den onderwijzer Louwerse tot eer, want telkens
was de verhooging van de jaarwedde een bewijs van de groote waardeering, welke
het gemeente-bestuur den uitmuntenden onderwijzer toedroeg. Den 21sten October
1863 verkreeg hij de Akte van bekwaamheid als Hoofdonderwijzer. Na negen jaren
met veel lust en veel vrucht te Dirksland te hebben gewerkt, wilde Louwerse wel
eens veranderen. Hij verkreeg eervol ontslag 10 Maart 1867 en werd benoemd tot
waarnemend hoofdonderwijzer aan de openbare gemeenteschool van de tweede
klasse te Goes voor den tijd van drie maanden. Tevens werd hij leeraar aan de
burger-avondschool te Goes in de geschiedenis en aardrijkskunde. Maar Dirksland
miste niet gaarne de leerkracht van Louwerse, en wederkeerig Louwerse kon Dirksland
nog niet vergeten. 22 Februari 1868 zien we hem terug in het dorp. Toch begreep
hij, dat in dezelfde standplaats zijne toekomst niet lag. Hij vroeg daarom en verkreeg
voor de tweede maal eervol ontslag - 29 Mei 1868 - en werd 10 October van hetzelfde
jaar benoemd tot hulponderwijzer te Hazerswoude. Louwerse was een voortreffelijk
onderwijzer, het blijkt herhaaldelijk uit verklaringen van deskundigen. Hij had de
wijze lessen van zijn oom te Vlissingen ter harte genomen en bracht ze schitterend
in praktijk. Hij ging geheel op in de vorming der kinderen, hem toevertrouwd, en
gaf zich geheel aan die kinderen. Een treffend bewijs daarvoor vinden wij in een
brief, welken vele ouders hem zonden, toen hij reeds onderwijzer te 's-Gravenhage
was en de betrekking van hulponderwijzer te Hazerswoude wederom vacant. ‘Nu
hebben wij een vriendelijk verzoek - zoo schrijven de ouders - of gij niet zoo goed
zoudt willen zijn om
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U benoembaar te stellen. Wij als ouders van het kleine volkje, dat U zoo aan het
harte ligt, wij zouden niets vuriger wenschen dan dat U weêr in ons midden kwam.
Daarom zijn wij zoo vrij om onzen wensch U kenbaar te maken, hopende, dat aan
ons verzoek door U gevolg gegeven worde, want Gij weet, Vriend, welk leed het
ons deed, toen Gij vertrokt. Daarom, vriend, daarom, Louwerse, kom weerom.’ Die
brief is in zijn soort welsprekend. Te Hazerswoude maakte hij kennis met Lena Maria
Brouwer, dochter van den hoofdonderwijzer te Ridderkerk en koos haar tot
levensgezellin. Zijn keuze was uitstekend. De stille, bescheiden vrouw, met gezond
oordeel en diep gevoel begaafd, is steeds gebleken zijne bezielende en zorgzame
echtgenoote en der kinderen teedere en verstandige moeder. 30 Januari 1872 trad hij
op als hulponderwijzer te 's-Gravenhage. De hofstad trok hem aan, niet om de
deftigheid, waarvoor Louwerse onverschillig was, maar wel om haar historisch
verleden, en wijl zij zooveel gelegenheid aanbiedt om den geest te verrijken. Hoe
lief hij den Haag had, blijkt uit zijne geestige lezing, eens voor de leden van ‘die
Haghe’ gehouden: ‘den Haag, bezien door den bril van een geïmporteerden Hagenaar’.
Hij weigerde dan ook beleefd aan het verzoek der ouders van Hazerswoude te voldoen.
De hofstad bleef tot zijn dood het tooneel van zijn onverstoorbare werkkracht. Met
zijn rijke gaven van geest en hart heeft hij als hulponderwijzer en later als
plaatsvervangend hoofd in verschillende scholen weldadig gewerkt, en zijn dankbare
leerlingen zullen den talentvollen en sympathieken meester nooit vergeten. Hoe innig
smartte het hem dien geliefden werkkring om zijne toenemende doofheid te moeten
verlaten! 1 Juli 1888 werd hij op zijn verzoek eervol ontslagen ten gevolge van
lichaams-
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gebreken en wel speciaal hardnekkige zenuwachtige doofheid. Toch bleef Louwerse
werken aan de vorming van kinderen, en wel van duizenden en duizenden door zijn
talrijke kinderboeken en niet minder door zijn nog talrijker opstellen in
kindertijdschriften. Zijn mooie gaven als dichter en prozaschrijver dienstbaar te
maken aan de opleiding der jeugd, was hem eene behoefte; met de kinderen in zijn
tijdschriften te correspondeeren was hem een lust. Hij was een ware kindervriend.
Men verhaalt van een anderen dichter, die heel wat versjes voor kinderen schreef,
dat hij zoo weinig om kinderen gaf, dat hij hun gezelschap gaarne miste. De vrienden,
bij wie hij op visite kwam, zorgden trouw, dat de kinderen niet daar waren, waar
Mijnheer werd ontvangen. Niet aldus Louwerse. Hij had de kinderen hartelijk lief,
en met hen niet meer kunnende spreken wegens zijne doofheid, correspondeerde hij
met hen en toonde steeds, wie hij was. Te 's-Gravenhage ontwikkelde zich heerlijk
zijn letterkundige aanleg. Reeds had hij zijn eersteling het Nederlandsche Volk
aangeboden met den eigenaardigen titel: ‘Lachen en Leeren’. Daarop was gevolgd:
‘De pastorieengel’ en ‘Veel goeds te midden van veel kwaads, een kindervertelling
van een hulponderwijzer ten voordeele van 't Roode Kruis.’ Wij zijn in het jaar van
den Fransch-Duitschen oorlog. Louwerse schreef het werk belangloos en de zuivere
opbrengst voor het liefdadige doel was 600 gld.
Toen hij in den Haag geplaatst was, kon het niet anders of het opgewekte
geestesleven van de hofstad en de omgang met zoo vele mannen, bekend op het
gebied der letteren en in de onderwijs-wereld moest zijn talenten tot middaghoogte
brengen. Louwerse was een echte dichter. Hij zong wel geen liederen, die de wereld
hebben verbaasd, maar hij zong toch mooi, hij zong, wat hij
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gevoelde, en hij gevoelde diep en fijn. Zijne verbeelding liet hem alles zien in het
gulden zonnelicht. In letterlijken zin had hij de zon zoo lief, dat hij de schaduw
ontweek. In dichterlijken zin zag hij de wereld, vooral de kinderwereld van zonnelicht
bestraald. Het blijkt inzonderheid uit zijn bundel ‘Alles zingt’ van 1878, later
uitgebreid nogmaals uitgegeven. Louwerse was een keurig prozaschrijver. Zijn
kristalheldere stijl en zijn meesterschap over den vorm waken zijn werken
aantrekkelijk. Zijne groote kennis en belezenheid kwamen hem altijd te hulp, en
daardoor heeft hij zeer veel geschreven wat voor anderen een goudmijn van kennis
werd. Louwerse was een vurige vaderlander. Ons roemruchtig verleden en de grootste
gebeurtenissen van onzen tijd in Vorstenhuis en Volk bezielden hem tot menig
geestdriftig lied, tot vele opstellen, tintelend van vaderlandsliefde. Voor 't Brielsche
zeemanshuis (Asyl voor oude en gebrekkige zeelieden), zeker den onschuldigsten
vorm, waarin het feest van 1872 werd gevierd, gaf hij ‘een Bouwsteentje’ in ‘De
Oude Veerschipper’. Het steentje bracht zuiver ƒ 534.77 op. Het eeuwfeest van
Leidens Ontzet vond weerklank in ‘De Schippersjongen, of Leiden in strijd en nood.’
Het zilveren jubelfeest van Nederlands Koning in 1874 ontlokte zijn lier
feestliederen voor de Nederlandsche jeugd ‘Uit rein Gemoed’. De immer
gedenkwaardige Verlossing van Nederland in 1813 gaf hem in de pen: ‘Een Werk
van Lijden en Moed of Nederlands herstel’. Het bezoek der Koninginnen aan zijn
Walcheren vierde hij in een keurig, fraai geïllustreerd boekje, en het Kroningsjaar
1898 bezielde zijn: ‘Een met het volk, de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau
in Nederland’, terwijl hij het Nederlandsche Volk bij het Huldigingsfeest van H.M.
Koningin Wilhelmina tien liederen voorzong: ‘Uit Oude en Jonge Harten’.
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In ‘Vóór vier Eeuwen, een volksboek over de ontdekking van Amerika’ geeft hij een
leerzaam en flink geschreven verhaal, waaraan hij een belangrijk hoofdstuk toevoegt
over de ontdekkingstochten der Nederlanders.
Een groot aandeel in het onafgebroken werken van Louwerse vorderden de
tijdschriften. Eerst werkte hij mede in de Kinder-Courant van Joh. Gram. Later werd
hij redacteur van ‘De Kleine Huisvriend’ met medewerking van bekende
letterkundigen. Daarin werkte hij in de jaren 1875, 1876 en 1877. Maar het tijdschrift,
dat zijn naam zal doen voortleven bij de Nederlandsche jeugd is ‘Voor 't jonge
Volkje’. Met 't vijfde deeltje van het zoo gewilde tijdschrift werd Louwerse aan de
redactie verbonden. Later werd hij hoofdredacteur. Het leeuwendeel zou zijn vurige
ijver altijd voor zich opeischen. Wel had hij vele en bekwame medewerkers en
medewerksters, onder wie zijne dochter Corrie, die èn als schrijfster èn als vortaalster
getoond heeft althans een deel van 's vaders gave te hebben overgenomen, maar
verreweg 't meeste werd geleverd door den hoofdredacteur zelf.
Dat zijn werk gewaardeerd werd, bleek toen ‘Voor 't jonge Volkje’ tien jaren
bestond. Den jeugdigen lezers werd in een geheime circulaire een bijdrage gevraagd
van 25 cent ‘om den ijverigen Redacteur eene verrassing te bereiden’. De verrassing
mocht bestaan in een doelmatig schrijfbureau en daarbijgaand album. Nog was de
bij uitstek werkzame man niet tevreden; hij wilde alle kinderen bereiken, ook de
kleinsten, zoo ze slechts lezen konden. Daarom schreef hij alleen ‘de Kinderkamer’
en met medehulp ‘de Kinderwereld.’ Hij verandert van toon, naar dat de leeftijd
verschilt, en altijd toont hij zich meester in de keuze van het juiste woord en altijd
weet hij van zijn geest en zijn hart mede te deelen
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aan zijn jonge lezers. 't Is geen wonder, dat hij tot laat in den nacht moest werken
om klaar te komen, wel wonder, dat hij zoo onbezweken dezelfde kracht tot werken
behield. Onuitputtelijk was hij in zijn verhalen; hij begon, en zijne rijke verbeelding
hielp hem steeds nieuwe verhalen zijn lezertjes aanbieden. Voeg daarbij de werken
en werkjes, welke hij afzonderlijk uitgaf, te veel om allen op te noemen, en gij staat
verbaasd over zulk een welbesteed leven. Zijne bescheidenheid vond, dat zijn naam
te veel zou worden gelezen en daarom ging hij schuil in een overvloed van
pseudoniemen. In de keuze daarvan was hij buitengemeen vindingrijk. Bij dat alles
betrachtte hij eene groote neutraliteit; zelfs was ze wel wat te groot. 't Zou immers
niemand hebben gehinderd, zoo hij in zijn verhalen meer over God gesproken had.
Niet slechts in zijn tijdschriften, maar ook in de uitgave van sommige boeken
werkte hij gaarne samen met vrienden, wier kennis hij hoog schatte. Zoo gaf hij met
E. Drenth, hoofd der openbare school te Middelstum, liedjes uit met den lieven naam
‘Van Knop tot Bloem’, en stelde met J. Schmal een leesboek voor de school samen
onder den titel: ‘Voor 't Jonge Volkje’. Jong Nederland is dus zeer veel aan Louwerse verschuldigd. Hij leerde en
vermaakte het, schreef er almanakken en raadsels voor, maar vooral hij voerde het
omhoog en gaf het zin voor schoonheid en kunst.
Niet minder dient Oud Nederland Louwerse dankbaar te zijn voor de verhalen,
welke hij putte in het verleden van ons volk. Zijn eerste werk van dien aard was
‘Vlissingen in 1572’ en het werd door zeer velen gevolgd. Bovenal maakte Louwerse
zich verdienstelijk door zijn ‘Geïllustreerde Vaderlandsche Geschiedenis voor Jong
en Oud Nederland’. Het werk beleefde reeds een vierden
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druk. Het werd door Johan Brakensiek en anderen geïllustreerd, en werd keurig
uitgegeven. Dat is de uiterlijke tooi. Het boek zelf durven we gerust het Meesterstuk
van Louwerse noemen. In die Geschiedenis schonk hij zich geheel; daarin sprak de
gemoedelijke mensch, daarin leerde de bekwame onderwijzer, daarin zette de dichter
zijn lezers in gloed, daarin bleef altijd de keurige schrijver aan het woord, die zoo
goed en verstaanbaar zijn gedachten wist uit te drukken.
Louwerse maakte geen of weinig archief-studiën, maar hij wist de gedrukte bronnen
te beoordeelen; hij wist een goede keuze te doen uit de verschillende gegevens en
zijn eigen historische aanleg maakte van dat alles een schoon en oorspronkelijk
geheel. Zijne zucht naar objectiviteit is buitengewoon. Zelfs is hij zoo voorzichtig,
dat hij dikwijls zich onthoudt van eene scherp uitgesproken meening, iets, wat nu en
dan het lezen niet veraangenaamt. Ook zullen we niet beweren, dat er geen fouten
en onjuistheden in zijn boek voorkomen; maar met dat alles blijft het een meesterstuk,
dat, voor zoover wij kunnen nagaan, niet overtroffen wordt, wanneer het geldt ons
volk zijn geschiedenis gemakkelijk te leeren. Over het algemeen heeft het
Nederlandsche publiek op dat punt nog al onderricht noodig.
In het laatst van zijn leven gaf hij uit: ‘Verhalen uit de Vaderlandsche Geschiedenis’
geïllustreerd door de bekwame hand van zijn beide zoons. 't Zijn losse verhalen,
maar wederom onderhoudend geschreven, en sommige verhalen werden om hun
zaakrijkheid geprezen door mannen, alleszins tot oordeelen bekwaam.
Wat hadden we nog veel van zijn talenten mogen hopen! Dan helaas ....
We geven hier het woord aan het ‘In Memoriam’
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hetwelk de Heeren A.C.C. de Vletter en P. van Belkum Az. in ‘Voor 't Jonge Volkje’
schreven:
‘De meeste Hagenaars kenden hem! Iederen middag wandelde hij met zijn hond
langs de buitenwegen om toch maar frisch en gezond te blijven voor zijn werk, zijn
prachtig werk! En op één van die tochten is 't vrééselijke gebeurd ... Vol aandacht
bleef hij kijken naar voetbal-spelende jongens, hij mocht zoo dolgraag kinderen
gadeslaan in hun verrukkelijke spelen, hij zelf nog zoo jong van hart en geest. Geboeid
door den strijd merkte hij de tram niet en - werd gegrepen ... Onze arme vriend!
Bewusteloos droegen vreemden hem naar 't ziekenhuis ... zijn trouwe metgezel holde
alleen naar huis, jankte hartverscheurend, bracht vrouw en kinderen in doodelijke
ongerustheid ... Hij is bijna niet meer tot bewustzijn gekomen’ en 20 Augustus stierf
hij. Bij zijne begrafenis had zich eene menigte van vrienden en vereerders op Oud
Eikenduinen vereenigd om eene laatste hulde te brengen aan den zoo te recht
betreurden doode. Er heeft zich eene comité gevormd om een eenvoudig gedenkteeken
te doen oprichten, dat aan het nageslacht zijn naam zal blijven verkondigen. H.H.M.M.
de Koninginnen betoonden door hare giften vorstelijke belangstelling. Maar meer
dan het gedenkteeken zullen zijn werken spreken van den talentvollen en warmen
schrijver, aan wien Nederland zooveel te danken heeft.
't Was mij een eer en voorrecht voor de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde het levensbericht van P. Louwerse te mogen schrijven als eene
waardeerende hulde aan den hooggeschatten vriend.
Den Haag.
L.J.J. HAGERAATS, pr.
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Levensbericht van J.H. Gallée.
J o h a n H e n d r i k G a l l é e zag het levenslicht te Vo r d e n in de Graafschap den
9den September 1847. Na te huis en in de dorpsschool genoten voorbereidend onderwijs
werd hij op dertienjarigen leeftijd leerling van het gymnasium te Zutphen en vandaar,
zoowel in onze moedertaal on de geschiedenis des vaderlands als in de oude talen
grondig onderlegd, - met fransch, duitsch, engelsch en wiskunde werd het vooral in
onze provinciesteden destijds nog zoo nauw niet genomen - in 1866 door Curatoren
tot de academische lessen bevorderd. Aan die zoo prettig vrije zutphensche leerjaren
is Gallée steeds met genoegen blijven denken. En geen wonder. Het zou voorzeker
onbillijk wezen en een volslagen gebrek aan kennis van zaken verraden, indien men
over al de weldoordachte, doorgaans uit den drang der omstandigheden geboren
hervormingen onzer scholen van middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs, in
de laatste veertig jaren tot stand gekomen, als ongemotiveerd den staf wilde breken.
Dat evenwel aan die ouderwetsche, gewoonlijk slechts door een zeer beperkt aantal
jongelieden bezochte gymnasia (of latijnsche scholen) het werken en de verhou-
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ding tusschen meesters en leerlingen in den regel minder schoolsch en dientengevolge
vertrouwelijker en aangenamer was, lijdt geen twijfel. Wie zoowel de oudere als de
nieuwere toestanden beleefd heeft, zal erkennen, dat heden ten dage de materieele
positie van het doceerend personeel veel gunstiger is dan voorheen: dat thans op de
verschillende inrichtingen, dank zij wet, inspectie en voortdurende controle, eene
uniformiteit van opleiding en in groote en kleine dingen een orde en regelmaat is
verkregen, welke men vroeger onbereikbaar zou hebben geacht: dat tegenwoordig
de bijvakken, om een geijkten term te gebruiken, meer ‘tot hun recht komen’: dat
onder de huidige bedeeling beter dan vroeger ook voor de middelmatige en minder
dan middelmatige elementen der klassen gezorgd wordt en wat dies meer zij. De
oude latijnsche school echter, zonder van hoogerhand tot in minutiae geregeld
eindexamen onder toezicht van gecommitteerden, waar Curatoren den Rector, die
hun vertrouwen bezat en zijnen ambtgenooten ten opzichte van leerplan en
bevorderingen de vrije hand konden laten; waar het hoofd der inrichting niet onder
een macht van ad ministratieve bezigheden gebukt gaande meer tijd voor eigen studie
overhield en zelf de voornaamste onderwijskracht uitmaakte ..... die school, waar de
jongens meer in vrijheid en elk naar zijn aard werden opgeleid, had, naast eene
onloochenbare schaduwzijde van licht wortelschietende misbruiken, inzonderheid
voor de vorming van meer begaafde individuen, veel voortreffelijks.
Reeds lang voor Gallée naar Leiden toog, was het plan bij hem gerijpt om litterator
te worden en van de n e d e r l a n d s c h e t a a l - e n l e t t e r k u n d e zijn hoofdvak
te gaan maken. Er bestond echter toen ter tijde aan onze hoogescholen nog slechts
één soort van doctoraat in de let-
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teren: dat in de l i t t e r a e h u m a n i o r e s , voor niemand anders verkrijgbaar dan
voor wie de beide examina had afgelegd, waaraan zich tegenwoordig alleen de
classieke litterator heeft te onderwerpen. Door wie dus boven de humaniora aan
letteren en geschiedenis van den lateren tijd de voorkeur gaf, kon wat later hoofdzaak
worden moest, gedurende het grootste gedeelte van den academietijd slechts als
liefhebberijvak worden beoefend. Een natuurlijk gevolg van dezen staat van zaken
was in de meeste gevallen een langere studententijd en het verloopen niet zelden van
nog minstens een paar jaren na het doctoraalexamen alvorens van het tot stand komen
van een degelijk proefschrift sprake kon zijn. Hier heeft de nieuwe wet op het Hooger
Onderwijs van 1876 eene verlichting gebracht, waarvan de billijkheid algemeen, met
name o.a. door R. Fruin werd toegegeven, al herinner ik mij zeer goed dat de laatste
het alles behalve zuiver voordeel achtte, dat de soliede onderbouw van meerjarige
classiekphilologische vorming, waarop de studiën van germanisten en moderne
historici tot nog toe gesteund hadden, thans voor de jongere beoefenaars gereduceerd
werd tot de zooveel bescheidener grondslagen van het Latijn en Grieksch uit hun
schooltijd.
Doch wie van Gallée's tijdgenooten aan de academie en evenals hij Neerlandici,
ook zuchten mochten over het vele, waar zij zich, om den verlangden graad te
verwerven, soms tegen heug en meug moesten inwerken - niet hij, wiens belangstelling
toen reeds evenals later eene zeer veelzijdige was en bij wien werkkracht en werklust
gelijken tred hielden. Ik wil niet beweren dat in die gezellige voorkamer op de leidsche
Vliet avond aan avond de lamp brandde of daar niets anders werd gedaan dan blokken.
Hoe lief hem ook de omgang met zijn boeken
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was, nog liever was hem die met zijn vrienden. En hij had er vele: hij was als student
algemeen gezien: geacht om zijn karakter, zijn hart van goud en zijn reinen
levenswandel: een liefhebber en bevorderaar van gezelligheid: in de beste kringen
van het corps en daarbuiten steeds een welkome verschijning. Reeds te Leiden mocht
van Gallée getuigd worden wat zich ook later met volle recht van hem beweren liet:
hij kende zoo goed als iedereen. Ook in elk volgend tijdperk van zijn leven overtrof
wellicht zijn menschenkennis nog zijn boekenkennis en in de moeilijke kunst van
met menschen om te gaan was hij, hoewel van nature eer schuchter dan
overvrijmoedig, reeds jong een meester. Wat soms in de sleutelstad van studietijd er
bij was ingeschoten, werd gedurende de zomermaanden in de rustige vordensche
‘Decanije’ ingehaald: zijn vacantiën waren grootendeels echte feriae litteratae. Tot
verpoozing werd, evenals later altijd op uitstapjes en reizen, in de fraaie omstreken
van allerlei geschetst en geteekend. Daarvoor bezat hij een lang niet alledaagsch
natuurlijk talent, dat zich zonder veel leiding zelfstandig ontwikkeld had. Zelfs de
schilderkunst beoefende hij niet onverdienstelijk. Hij zag scherp - inzonderheid in
de verte - en wist wat hij zag op gelukkige wijze in beeld te brengen. Steeds voor
anderen niet minder dan voor zichzelven bezig en steeds tot werken gedisponeerd
liet hij zelden of nooit tijd verloren gaan, ja wist soms in luttel tijd verbazend veel
af te doen. Zoo konden de academische examina op tijd en met eere worden afgelegd
en had reeds in Juni 1873 onder groote belangstelling de promotie tot Litt. Hum.
Doctor plaats op eene dissertatie getiteld: Bijdrage tot de geschiedenis der dramatische
vertooningen in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen. Promotor was natuurlijk
zijn leer-
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meester en vriend bij uitnemendheid: Matthias de Vries.
Mag naar waarheid gezegd worden dat uit dit proefschrift in zeer voldoende mate
zoodanige aanleg en kunde spreken als redelijkerwijze van iemand, die naar den
doctorshoed dingt, verwacht mogen worden, aan den anderen kant kan men juist
geen ongelijk geven aan de critici dier dagen, die vonden dat van het belangrijke en
welgekozen onderwerp toch vrij wat meer te maken ware geweest. De gevolgde
methode was goed en uit de geraadpleegde bronnen was nieuws aan den dag gekomen
dat smaakte naar meer. In meer tijd ware zeker meer te bereiken geweest. Aan dien
tijd echter ontbrak het toen juist. Gallée was reeds in den herfst van het aan de
promotie voorafgaande jaar voorloopig tot leeraar in de nederlandsche taal en
letterkunde te Haarlem aangesteld en was bovendien verloofd geraakt met Mejuffrouw
W. G e e r t s e m a , dochter van den algemeen geachten staatsman van dien naam,
destijds Minister van Binnenlandsche Zaken. Van een docent werd dertig à veertig
jaar geleden te Haarlem en elders, al waren de tractementen laag, veel gevorderd:
vierentwintig wekelijksche lesuren vonden Burgemeester en Wethouders nog weinig.
En wanneer heeft eene ernstige verloving, die liefst zoo dra mogelijk, liefst nog vóór
de tot reizen zoo geschikte zomervacantie tot eene echtverbintenis leiden zal, niet
veel tijd in beslag genomen? Reeds eenige weken na de promotie werd de bruiloft
gevierd.
Op gymnasium en hoogere burgerschool vonden de jongens Gallée een ideaal van
een docent. Zelfs dat aanvankelijk gebrek aan routine, in den kersversch van de
academie gekomen nieuweling in het vak immers zoo vergefelijk en door vertrouwen
wekkende voorkomendheid en aantrekkelijk onderwijs ruimschoots vergoed, deden
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hem aller harten winnen en bovendien droegen tot zijne populariteit nog in hooge
mate bij zekere overblijfselen van studentikositeit, welke, in de hoogere klassen
inzonderheid, vrij wat meer in den smaak vielen dan de soms min of meer naar
schoolvosserij zweemende, ietwat pedant optredende wijsheid van zekere in de
kunstgrepen der paedagogiek doorknede oudere meesters. Kan het ons bevreemden
dat Gallée aan die eerste periode van zijn docentenloopbaan, aan dien haarlemschen
tijd, ondanks overdrukke ambtelijke werkzaamheden in duffe, zeer primitief ingerichte
schoolkamers en minieme tot het geven van privaatles nopende bezoldiging, steeds
de aangenaamste herinnering heeft bewaard? Het feit dat onder zulke omstandigheden
toch nog de onmisbare uren voor eigen studie en tijd genoeg voor huiselijk en
vriendschappelijk verkeer kon worden gevonden, geeft ons geen geringen dunk van
Gallée's bloeiende gezondheid en stalen energie in die dagen. Nog te Haarlem kwam
voor de pers gereed het eerste gedeelte zijner door bevoegde beoordeelaars geprezen
Gutiska.
In 1879 werd hij in nagenoeg gelijke betrekking, maar op veel gunstiger
voorwaarden, verbonden aan het gymnasium te Utrecht; twee jaar later vereenigde
hij met dit ambt een lectoraat aan de Universiteit en reeds in 1882 volgde, nadat Prof.
Brill emeritus was geworden, zijne benoeming tot gewoon hoogleeraar in de
germaansche talen, de beginselen van het sanskrit en de vergelijkende
indo-germaansche taalwetenschap.
Den 22sten September van genoemd jaar hield Gallée zijne inaugureele oratie ‘De
invloed van de taalstudie op het gebied der letteren en der mythologie’. Zij was
degelijk van inhoud en toonde dat de spreker zich van den omvang van het werk, dat
hij op zich nam,
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volkomen bewust was. Een gunstigen indruk op de studenten maakte al aanstonds
de innemende bescheidenheid van den jongen professor. ‘Verwacht van mij niet,
zeide hij, de veelomvattende geleerdheid van den man, die reeds eene hooge plaats
in de wetenschap inneemt: wat gij bij mij zult vinden is liefde tot de wetenschap,
belangstelling in uwe studiën, behartiging van uwe belangen’. De in die plechtige
ure gedane beloften heeft hij trouw nagekomen. Zijn leven lang heeft hij zijne
wetenschap liefgehad, de studiën zijner leerlingen en oudleerlingen, zooveel hem
maar mogelijk was altijd en overal bevorderd: belangen van den meest
uiteenloopenden en dikwijls tijdroovenden aard met raad en daad voorgestaan. En
de algemeene achting en sympathie, waarin hij zich voortdurend heeft mogen
verheugen, hebben hem de vervulling van wat hij als zijne roeping beschouwde,
verlicht en veraangenaamd.
De overgang van gymnasium tot hoogeschool is groot. De eerste jaren der
academische loopbaan vielen Gallée zwaar. Veel, waartoe tot dusverre het
onontbeerlijke otium had ontbroken, moest nog worden aangeleerd of bijgewerkt.
Het Sanskrit vooral, eerst in 1891 volgaarne door hem aan Prof. van der Vliet
overgedragen, gaf veel werk. Ook in de gave des woords, hem van nature niet in
hooge mate eigen, wilde hij met inspanning van alle krachten, zoowel wat het
gesproken als wat het geschreven woord betreft, het althans zóóver zien te brengen
dat, indien al geen bepaald meesterschap over den vorm, dan toch meer dan tot nog
toe duidelijkheid en geleidelijkheid van voorstelling en voordracht zou worden
bereikt.
Een jong, zuidnederlandsch philoloog, Dr. G. D u f l o u , oudleerling der gentsche
hoogeschool, die na zijne promotie op eene wetenschappelijke reis ook Utrecht
bezocht, heeft
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jaren geleden in een rapport ‘l'e n s e i g n e m e n t d e l a p h i l o l o g i e
g e r m a n i q u e à B e r l i n e t à U t r e c h t 1 o.a. den indruk wedergegeven, welke
op hem de colleges en de persoonlijkheid van Gallée hadden gemaakt. Het schijnt
mij der moeite waard uit dat opstel hier een paar citaten in te lasschen. Het verblijf
van Duflou te Utrecht had plaats in een van de vroegere jaren van Gallée's
professoraat. Vrienden, die gelijk de schrijver van dit levensbericht, hem zoowel
later, in den tijd zijner rijpere vorming, als vroeger gekend hebben, mogen oordeelen
in hoeverre dat oude door Duflou geteekende portret ook nog met den geleerde van
hooger leeftijd en gestadig voortgeschreden ontwikkeling zekere trekken van
gelijkenis is blijven vertoonen.
‘M. Gallée n'est pas un de ces hommes expansifs et tout en dehors que l'on juge
du premier coup d'oeil. Il vit plus intérieurement, non à fleur de bouche. Il a
énormément de fond, mais il ne le montre pas toujours. En règle générale, il me
semble que ses cours ne le font pas valoir comme ils le pourraient: la trame en est
solide et serrée, mais froide et sans ornement. Il n'est pas de ceux qui s'offrent, dui
épargnent à l'observateur la moitié du chemin. Il faut aller le relancer chez lui, dans
sa demeure hospitalière glisser sur le tapis une question controversée, lui demander
conseil. Alors seulement il se rend, se montre sous sa vraie physionomie et vous
permet en quelque sorte de le sonder. Alors on devine que certaines distractions,
certaines obscurités de langage, proviennent d'une réflexion intense toujours
concentrée sur quelque problème difficile. ...... On n'apprécie point M. Gallée à sa
juste valeur’.
‘La philologie germanique, la grammaire comparée et

1

Vgl. Revue de l'Instruction publique en Belgique XXXV, 2.
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e sanscrit y compris les Védas ..... il est certain que M. Gallée doit enseigner trop de
choses à la fois’.
‘Ce qui formait à mes yeux la pièce de résistance, c'était le cours de gothique.
J'ajoute que c'était là ce que tous les élèves, anciens et nouveaux, connaissaient le
mieux. D'ailleurs en cette matière le nom de M. Gallée fait autorité. Sans contredit,
de la façon dont ce cours était fait, il l'emportait de beaucoup sur les autres’.
Eene van de eerste zaken, waarmede Gallée zich al dadelijk te Utrecht onledig
hield, was het afwerken van het vervolg en slot zijner G u t i s k a verschenen in 1882.
Daarna wijdde hij geruimen tijd hoofdzakelijk zijne aandacht aan het S a k s i s c h ,
waarbij hij - wel verre van, gelijk vooral vroeger de meeste germanisten, zich
uitsluitend tot het oud-saksisch van den Heliand uit de negende eeuw en van deels
reeds bekende, deels door hem zelf opgespoorde en voor het eerst uitgegeven kleinere,
in proza geschrevene, gedenkstukken te bepalen - ook de in verschillende provinciën
van ons vaderland nog voortlevende saksische tongvallen tot een voorwerp van
nauwkeurige studie maakte. Met het dialect van de Graafschap was hij, gelijk van
zelf spreekt, van kindsbeen of vertrouwd geweest.
De resultaten dezer onderzoekingen legde hij neder in een reeks van geschriften
en opstellen: in zijne Altsächsische Laut- und Flexionslehre o.a., uitmakende het
eerste deel eener in samenwerking met O. B e h a g h e l op touw gezette Altsächsische
Grammatik (Halle 1891); verder in zijne in 1894 te Leiden verschenen1 Altsächsische
Sprachdenkmäler, waarvan vooral de keurige bij

1

Eene nog in de laatste jaren zijns levens ondernomen tweede bewerking, waarin hij zich had
voorgesteld een aantal wijzigingen en verbeteringen aan te brengen, heeft G. helaas! niet
meer kunnen voltooien.
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den tekst gevoegde verzameling van fac-simile's door deskundigen bijzonder
gewaardeerd wordt; dan in zijn Woordenboek van het Geldersch-Overijsselsch dialect
(den Haag 1895); acht jaar later eindelijk (in 1903), toen na eene ernstige
ongesteldheid, welke een langdurig verblijf te Nauheim had noodig gemaakt, hij
reeds voelde dat zijne krachten aan het afnemen waren en bovendien nasporingen
van geheel anderen aard zóóveel tijd en inspanning eischten, dat hij begon te duchten
hetgeen op taalkundig gebied zijn hoofdwerk had moeten worden, niet meer te zullen
kunnen ten einde brengen, verraste hij zijne vakgenooten met omvangrijke ‘Vorstudien
zu einem Altniederdeutschen Wörterbuche. Für meine Freunde gedruckt1.
Bij zijne dialectstudiën was Gallée aanvankelijk telkens op de moeilijkheid gestuit
om, zonder van phonetisch schrift gebruik te maken, in ons gewoon alphabet de
fijnere klankschakeeringen van min of meer sterk afwijkende tongvallen op juiste
wijze te noteeren. Om die zwarigheid te boven te komen heeft hij toen niet
geschroomd op het voetspoor van R o u s s e l o t 2 en B o e k e de e x p e r i m e n t e e l e
p h o n e t i e k te gaan beoefenen. Van de beide methoden, welke daarbij gevolgd
kunnen worden: de akoustische en de articulatorische, bediende hij zich doorgaande
van laatstgenoemde. Hij heeft zelfs eenige jaren lang over dit onderwerp, te zamen
met zijn ambtgenoot Prof. Zwaardemaker, in diens laboratorium onderzoekingen
gedaan en lessen gegeven. Niet de geringste vrucht dier samenwerking is geweest
het vinden van eene belangrijke verbetering in het apparaat der bij de phonetiek
gebezigde registratiemachine. Overigens lokte

1
2

Zie eene aankondiging van dit werk van de hand van Prof. B. Symons in Museum XI, 58.
Vgl. R o u s s e l o t , Les modifications phonétiques d u langage. Paris 1891.
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Gallée's initiatief niet weinige van Prof. Zwaardemaker's leerlingen en medewerkers
(zooals b.v. Eijkman, Verschuur, Bruyel en Schothorst) tot haarfijne
dialectbeschrijving uit. Het door hem nagestreefde doel was: volgens objectieve
methode tot eene volledige beschrijving aller nederlandsche tongvallen te komen.
Had Te W i n k e l in zijn Taalatlas ons de vruchten zijner dialectologische
onderzoekingen op niet-experimenteele basis gegeven: het scheen Gallée van het
hoogste belang het nog ontbrekende aan te vullen.
Er valt niet aan te twijfelen of het zoo voortreffelijk aangevangen werk, dat de
overledene zelf niet meer voltooid heeft kunnen zien, zal door zijne hem overlevende
medewerkers worden voortgezet. Volgens een vast nog door hem zelf ontworpen
plan zal, naar men ons mededeelt, tot het doen van experimenteel-phonetische
nasporingen worden voortgegaan met het maken van talrijke kleinere tochten naar
de meest verschillende streken des lands.
Het ligt voor de hand dat zulk eene grondige en lang voortgezette studie der
vaderlandsche tongvallen een geleerde van breede opvatting als Gallée als van zelf
ook moest leiden tot h i s t o r i s c h -g e o g r a p h i s c h e en e t h n o g r a p h i s c h e
navorschingen naar de onderling zoo sterk uiteenloopende bestanddeelen, waaruit
de bevolking van Nederland is samengesteld, ja zelfs tot onderzoekingen op het
gebied van f o l k l o r e , a n t h r o p o l o g i e en a r c h a e o l o g i e . Daarbij ontging
hem niet hoeveel dikwijls uit de overoude p l a a t s n a m e n te leeren valt. In de
tiendrollen en andere documenten der kloosters Essen, Freckenhorst en Werden,
oorspronkelijk uit algemeen taalkundig oogpunt door hem ter hand genomen, vond
hij tal van tot nog toe niet of onvoldoende verklaarde plaatsnamen, welke
etymologische bestudeering vorderden en
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ook later, ten behoeve van het Aardrijkskundig Genootschap werkzaam als lid der
commissie van redactie der hoogstbelangrijke Nomina geographica neerlandica,
heeft Gallée over namen van plaatsen in Gelderland en Overijssel b.v. en over de
plaatsnamen in en buiten Nederland op rode en rade uitgaande zeer degelijke
bijdragen geleverd1.
Reeds door de taalstudie op zichzelve was voorzeker veel licht opgegaan over de
wijze, waarop in den loop der eeuwen onze natie uit verschillende elementen tot één
geheel was samengegroeid. Maar hoogstgewichtige vragen bleven nog onopgelost.
Eene groote moeilijkheid b.v. was het in vele gevallen onbepaalde der grensscheiding
tusschen Saksische en Frankische dialecten2. Zooveel was onbetwistbaar: in den
beginne moesten overal taal- en stamgrens zijn samengevallen. Langs welken weg
kon men te weten komen wat van elken stam de geschiedenis was en binnen welke
grenzen hij oorspronkelijk beperkt was gebleven? Zouden wellicht uit karakteristieke
typen van gelaat en gestalte in bepaalde deelen des lands menigvuldig voorkomende
of uit aloude kleederdrachten of merkwaardige oude zeden, gewoonten en
voorstellingen afdoende gevolgtrekkingen zijn te maken? Het trof zoo dat juist toen
ook bij onze duitsche naburen eene levendige belangstelling was ontwaakt in al wat
de gebruiken en het geheele dagelijksche leven der voorouders aangaat: eene
belangstelling, die zich uitsprak in werken als E.H. M e y e r 's Deutsche Volkskunde;
M. Heyne's Fünf Bücher deutscher Altertümer (waarvan deel I handelt over das
deutsche Wohnungswesen, deel III over Körperpflege und Kleidung bei den
Deutschen) en F. J o s t e 's Westfälisches

1
2

Vgl. hierover een artikel van Prof. J.W. Muller in het Tijdschrift van het Kon. Ned.
Aardrijkskundig Genootschap. 2e ser. dl. XXXV, 1908. Afl. 2.
Vgl. Vorstudien p. XI vgl.
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Trachtenbuch. De lectuur dezer uitstekende boeken was voor Gallée eene openbaring
en schonk hem de overtuiging dat wat voor andere streken met zoo gunstig gevolg
ondernomen was ook binnen onze landpalen kans had met den besten uitslag bekroond
te worden.
Vol ijver heeft hij toen onmiddellijk de hand aan het werk geslagen. Zoodra de
vacantie dáár was, toog hij het land door en doorkruiste het in alle richtingen; overal
rondziende, van allerlei verzamelende, nooit van de reis komende zonder een macht
van teekeningen en photo's van volkstypen en volkskostumen en boerenhuizingen.
In 1898 organiseerde hij zelfs eene tentoonstelling van kleederdrachten en sieradiën,
die in hooge mate de aandacht trok en thans, aangekocht door den Staat, deel uitmaakt
van het Nederlandsch Museum van Geschiedenis en Kunst te Amsterdam. Zijn ideaal,
dat hij schilderde in den Ned. Spectator (24 December 1903 en 2 Jan. 1904), zou
geweest zijn de oprichting van een afzonderlijk Museum voor N e d e r l a n d s c h e
Vo l k s k u n d e , waartoe het Ethnographisch Museum en misschien ook het Museum
van Oudheden te Leiden van hunne binnen al te bekrompen bestek opeengehoopte
schatten veilig een deel hadden kunnen afstaan.
Maar had hij aanvankelijk gemeend geen betrouwbaarder criterium voor
stamonderscheiding te kunnen vinden dan dat van kleedij en hoofdtooi: de
nauwkeurige vergelijking van een aantal oudere afbeeldingen met de door hem zelf
vervaardigde deed hem inzien dat, naarmate van lieverlede het onderling verkeer der
stammen was toegenomen, herhaaldelijk bepaalde volksdrachten onder den invloed
van andere en ten koste van de zuiverheid van het oorspronkelijk type zich gewijzigd
hadden. Oneindig veel vaster richtsnoer voor de bepaling der origineele stam- en
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taalgrenzen gaven hem de in den loop der eeuwen nagenoeg onveranderde bouwtrant
en indeeling der b o e r e n w o n i n g e n in handen. Deze met groote nauwgezetheid
bestudeerd, beschreven en in beeld wedergegeven te hebben zal, wellicht meer nog
dan al het vroeger op linguistisch en ethnographisch en ander gebied door hem
gepraesteerde, onzen vriend Gallée door het nageslacht als zeer wezenlijke verdienste
worden aangerekend.
Hij heeft de voldoening mogen smaken dat de grenzen door hem volgens de typen
van woningbouw (friesch type, halletype, langgeveltype, romeinsche villabouw en
zuidlimburgsche hoeve) afgebakend, waarbij hij ook de streken met gemengde
bevolking zoo duidelijk mogelijk had aangewezen, op geringe uitzonderingen na
bleken samen te vallen met Te Winkel's alleen op grond van dialectstudiën voorloopig
geschetste taalkaart. Te betreuren valt voorzeker dat hij de uitgave van zijn groot
prachtwerk ‘Het Boerenhuis in Nederland en zijn bewoners’ met den bijbehoorenden
atlas, waarvan reeds verreweg het grootste deel was afgewerkt, niet meer heeft mogen
beleven. Gelukkig echter dat het weinige maanden later, dank zij de goede zorgen
van de Heeren Te Winkel en Bolk, die het nog ontbrekende hebben aangevuld,
verschenen is en reeds, zoowel buiten als binnen onze grenzen met waardeering
besproken wordt!
Wat Gallée voor anderen geweest is en voor anderen gedaan heeft, hoeveel nieuws
en nuttigs hij met zijn groot organiseerend talent en met de tooverkracht, die van
zijne innemende persoonlijkheid uitging, heeft weten tot stand te brengen, zal lang
en bij velen in dankbare geheugenis blijven. Ons bestek gedoogt natuurlijk niet uit
te weiden over zijne zeer wezenlijke verdiensten als lid van het Bestuur van het
Provinciaal Utrechtsch Ge-
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n o o t s c h a p v a n K u n s t e n e n We t e n s c h a p p e n b.v. of als medeoprichter
van het U t r e c h t s c h L e e s m u s e u m of in de directie van het K o n . N e d .
A a r d r i j k s k u n d i g G e n o o t s c h a p enz. En namen te noemen van bijzondere
personen, die hunne vorming en maatschappelijke positie geheel of voornamelijk
aan hem te danken hebben gehad ..... al zou niets ons gemakkelijker vallen, wij
zouden schromen te doen wat ongetwijfeld niet wezen zou in den geest van den
waardigen overledene.
In zijne studentenjaren - een groote veertig jaar geleden - trof hem de staat van
diep verval, waarin het nederlandsch tooneel verkeerde. Dat allengs in dien klagelijken
toestand groote verbetering is gekomen, dat men, dank zij Tooneelverbond en
Tooneelschool, meer dan voorheen ook bij ons te lande goede en zelfs enkele
uitmuntende acteurs en actrices vindt, Gallée heeft met groote energie er het zijne
toe gedaan. Maar wie hem goed gekend heeft, zal het begrijpelijk vinden dat van het
répertoire der laatste jaren vrij wat hem heeft tegengestaan. Grof realisme kon hij
waardeeren, al wekte het juist zijn geestdrift niet, mits het den stempel droeg van
den waarachtigen kunstenaar. Doch als hij zag dat maar al te dikwijls middelmatige
en zedelooze voortbrengselen - veelal van uitheemschen oorsprong - voor fatsoenlijk
nederlandsch publiek goed genoeg werden geacht, dan teekende hij daartegen protest
aan en hij was van oordeel dat met name het Koninklijk Nederlandsch Tooneel noblesse oblige - in de keuze der stukken moeilijk keurig genoeg kon zijn. In 1891,
toen hij Rector Magnificus was, werd door het U t r e c h t s c h S t u d e n t e n t o o n e e l
Sophocles' treurspel ‘K o n i n g O e d i p u s ’ in de metrische vertaling van onzen
Van Herwerden gegeven. Het succes dezer onderneming, minstens even schitterend
als dat, waarmede nu enkele
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jaren geleden te Utrecht de voorstelling van Vondel's L u c i f e r bekroond werd, was
volgens het eenstemmig oordeel van alle medewerkers voor een aanzienlijk deel te
danken aan de voorlichting en leiding van Gallée en Dr. M.B. Mendes da Costa.
Dat hij niet een van die geleerden was, wier belangstelling en hulpvaardigheid
zich uitsluitend bepalen tot eigen vak en vakgenooten, heeft hij ook schitterend
bewezen bij de oprichting, te zamen met wijlen Dr. J. van der Vliet, van het
P h i l o l o g i s c h S t u d i e f o n d s , hetwelk door het uitkeeren van stipendia de
meest belovende onzer doorgaans niet rijke classieke philologen geheel of ten deele
in staat stelt na voleindiging hunner studiën aan de academie Italië en Griekenland
te bezoeken. Wie onze landgenooten en hunne eigenaardigheden goed kent, zal zich
licht een denkbeeld kunnen maken van de niet geringe moeilijkheden aan het tot
stand brengen van zulk eene stichting verbonden. De Nederlander toch - het mag tot
zijn eer gezegd worden - is van nature goedgeefsch. Voor kerken en scholen, voor
de christelijke zending, voor gezonde en zelfs voor ziekelijke philantropische
doeleinden van allerlei aard, staan de beurzen ten allen tijde open. Maar geldt het
zich eenige stoffelijke opoffering te getroosten in het belang der wetenschap: het
verschaffen b.v. van de mogelijkheid aan minder bemiddelde jonge menschen van
aanleg om het in het vak hunner keuze zoo ver mogelijk te brengen ..... ja, dat vindt
men eene geheel andere zaak. Maecenassen in den trant van Jan Kneppelhout treft
men wel in Amerika en elders aan, doch bij ons zijn zij overschaarsch. Wanneer
althans niet aangetoond kan worden dat zoo iets - voor de lijdende menschheid b.v.
- rechtstreeksch nut zal afwerpen. Niet dat men het in beginsel afkeurt
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- dat natuurlijk niet - maar men houdt vol dat het in zulke speciale gevallen eer op
den weg van den Staat ligt zoo noodig raad te schaffen. De Staat daarentegen heeft
zich tot nog toe in al dergelijke aangelegenheden met amper verholen
onverschilligheid onthouden en is, zooals trouwens vroeger zelfs ten opzichte van
de kunst - in de dagen van Thorbecke, toen kunst nog geen regeeringszaak was, nagenoeg alles van het particulier initiatief blijven verwachten. Ik geloof niet dat
men onder de beschaafde Staten der Oude en Nieuwe Wereld er vele, grootere of
kleinere, zou vermogen aan te wijzen, waar gelijk bij ons reisbeurzen voor jonge
litteratoren en historici nog ten eenen male ontbreken. Tot zelfs België en Denemarken
zijn ons in dit opzicht ver vooruit. Alleen voor kweekelingen der Technische
Hoogeschool zijn bij de jongste herziening der Wet op het Hooger Onderwijs op
voorstel van Minister Kuyper tot het verleenen van rijksbeurzen voor buitenlandsche
studiereizen de noodige gelden aangewezen. - Gallée met zijn fijnen tact en
buitengewoon doorzettingsvermogen heeft de schier onoverkomelijke bezwaren,
welke aan zijne plannen in den weg stonden, weten te overwinnen, de belangstelling
van het Koninklijk Huis en van verlichte en vermogende landgenooten weten op te
wekken en niettegenstaande hem elk verzoek om regeeringssubsidie onvoorwaardelijk
geweigerd werd, de fondsen bijeen gekregen, die reeds, zij het ook in bescheidene
mate, menig jong geleerde en aanstaand docent ten zegen zijn geweest.
Ook als lid van het Comité voor N e d e r l a n d s c h e o p g r a v i n g e n t e A r g o s
heeft hij tot het welslagen dezer schoone nationale onderneming niet weinig
bijgebracht.
Den 22sten September 1907 zou het vijfentwintigjarig
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jubilaeum van Gallée's professoraat worden gevierd. Ambtgenooten, oudleerlingen,
studenten, eene breede vriendenschaar hadden willen wedijveren om dien dag door
betooning van hulde en sympathie voor hem, zijne gade en zijne eenige dochter tot
een onvergetelijken feestdag te maken en hem nog vele jaren goede gezondheid en
werklust willen komen wenschen. Helaas! zijne levenskracht was gebroken. Eene
verraderlijke nierkwaal, die hem reeds eenmaal gedwongen had maandenlang
volstrekte rust te nemen en daarna heul te gaan zoeken aan de warme kusten der
Adriatische zee, te Abbazia en te Lovrana, had zich op nieuw geopenbaard, nu onder
verschijnselen, die aanleiding gaven tot ernstige bezorgdheid. De hoop op algeheel
herstel was vervlogen, maar op een nieuw verblijf in zuidelijker streken werden toch
nog groote verwachtingen gebouwd en niet beschaamd. Den dag van het
vijfentwintigjarig feest toefde hij nog in den vreemde en moest met hartelijke
schriftelijke gelukwenschen, even hartelijk beantwoord, worden volstaan; doch toen
hij in October naar Utrecht terug was gekeerd, viel het een ieder op hoeveel beter
hij er uitzag: zijne houding was niet meer zoo gebogen: zijn gelaatskleur frisch als
van ouds: zijne oogen stonden helder. ‘Dat zonnetje van het zuiden had hem zoo
heerlijk gekoesterd, zeide hij, en hij was zoo getroffen geweest door al die blijken
van liefde en vriendschap hem ten deel gevallen’. Opgewekt hervatte hij zijne colleges
en werkte aan den tekst van zijne ‘Boerenwoningen’ en behartigde weder allerlei
belangen en deed misschien, ouder gewoonte meer aan anderen dan aan zich zelven
denkende, veel te veel. Terar dum prosim was steeds zijne leuze geweest.
Tot Kerstmis bleef het goed gaan, redelijk goed.
Toen, na gevatte zware koude, begon hij hard achter-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

85
uit te gaan en in den avond van den derden Februari 1908 werd hij na met voorbeeldig
geduld gedragen lijden uit dit leven weggenomen. Drie dagen later brachten wij hem
naar zijne laatste rustplaats: algemeen betreurd als iemand dien men zeer lief had
gehad.
In zijne voordrachten en geschriften heeft ons steeds meer zijne veelzijdigheid en
speurzin getroffen dan zijn diep indringen in de dingen. Niet zonder grond heeft men
wel eens het ‘q u i t r o p e m b r a s s e m a l é t r e i n t ’ op hem toegepast. Zoo goed
als menigeen deed hij nu en dan sommige dingen slechts ten halve. Het nonum
premere in annum was niet van zijne gading. Daar is ook wellicht geen onderdeel
van zijn werk, waarin hij niet in eene of andere specialiteit, die met noeste vlijt zijn
leven lang aan één bescheiden arbeidsveld besteed had, zijn meester heeft gevonden.
Maar men bedenke dat de gaven der menschen verschillend zijn en de meest
verschillende der wetenschap gelijkelijk ten goede komen. Sommigen zijn meer
geschikt voor allerlei eerste nasporingen; zij wagen veel: zij geven zich licht bloot.
Hun streven kan op weinig of niets uitloopen; doch zij kunnen ook grootere of kleinere
ontdekkingen doen en een aanvang maken met de ontginning van nieuwe terreinen,
waarop na hen nog vele anderen met vrucht werkzaam zullen blijven. Van anderen
is meer te verwachten, als zij zich van meet af aan weten te beperken en op beproefde
grondslagen alleen of samen met anderen naar een vast plan één hecht en duurzaam
gebouw trachten op te trekken. Deze laatsten hebben zeer zeker dit vóór, dat zij
weinig of niets wagende zelfs bij bescheiden aanleg van de te behalen winste bij
voorbaat zoo goed als zeker kunnen zijn. Van hoeveel kleingeestigheid getuigt het
wanneer geleerden van de eene categorie op die van de andere - is het niet wel eens
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voorgekomen? - neerzien met zekere beschermende geringschatting! Onze vriend
heeft, naar wij meenen, juist dien weg ingeslagen, die met zijn eigenaardigen aanleg
en zijn geheele wezen het best strookte.
Twee vorstelijke onderscheidingen zijn Gallée ten deel gevallen: hij was Ridder
in de Orden van den Nederlandschen Leeuw en van den Rooden Adelaar van Pruisen.
Ook vonden zijne veelzijdige verdiensten voor de wetenschap en de bevordering der
wetenschap eene erkenning, waarop zij aanspraak hadden, bij de K o n i n k l i j k e
V l a a m s c h e A c a d e m i e , welke hem opnam onder hare buitenlandsche leden.
Gallée heeft de wetenschap liefgehad en haar onafgebroken, op veelzijdige wijze
en met vrucht gediend. Hij was ook met hart en ziel docent en heeft, vooral toen hij
nog in de volle kracht van leeftijd en gezondheid verkeerde, voortreffelijke leerlingen
gevormd. Zijne eminente waarde nochtans lag elders: die was gelegen in den adel
zijner persoonlijkheid. In dezen man van goeden huize en goede manieren waren
edele en zeldzame gaven van hoofd en hart op de gelukkigste wijze vereenigd. Hij
bezat in de eerste plaats eene groote mate van zelfkennis: daarom was iedere
zelfoverschatting hem vreemd. Hij was wars van allen ophef: in alle dingen eenvoudig
en bescheiden. Veeleer geneigd eigen werk te gering, anderer verdiensten te hoog
aan te slaan. Terecht zegt T h o m a s a K e m p i s : De se ipso nihil tenere et de aliis
semper bene et alte dicere, magna sapientia est et alta perfectio. In de tweede plaats
bezat hij eene lang niet alledaagsche menschenkennis vereenigd met een
buitengewonen tact om met menschen van allerlei stand en karakter om te gaan:
eigenschappen, die hem in verschillende kringen tot een man van invloed maakten;
tot iemand, die in menige
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aangelegenheid voor de Universiteit, waaraan hij verbonden was, gunstige beslissingen
heeft weten uit te lokken. In de derde plaats heeft hij, zoowel in het bijzondere als
in het publieke leven steeds eene hooge mate van altruïsme aan den dag gelegd. ‘Wie
van ons kan zeggen, zoo mocht men zich afvragen aan zijn graf, wie kan zeggen dat
hij meer voor anderen heeft over gehad dan Gallée? wie was als hij altijd bereid
belangeloos zijn tijd, zijne werkkracht, zijn invloed aan te wenden voor anderen’?
Dat altruïsme, die naastenliefde is bij uitnemendheid zijn kroon geweest.
Hij heeft het voorrecht gehad altijd geacht en nooit overschat te worden en nu na
zijn heengaan wordt hij door velen gemist en spreekt niemand anders van hem dan
met groote waardeering.
J.C. VOLLGRAFF.
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Lijst der geschriften van Dr. J.H. Gallée1.
Bijdrage tot de geschiedenis der dramatische Vertooningen in de Nederlanden
gedurende de middeleeuwen. Haarlem 1873. (Acad. proefschrift.)
Academie en Kerkeraad, 1617-1632. Utrecht 1877. Tweede druk 1878.
De Bode. Driemaandelijksch Overzicht der Nederlandsche taal- en letterkunde en
van de periodieke pers der verwante talen. 1e (eenige) jaargang. Haarlem (April
1877-April 1878). (De laatste nummers met medewerking van B. Sijmons).
Altsächsische Laut- und Flexionslehre. Haarlem 1878.
Gutiska. I. Lijst van Gotische woorden, wier geslacht of buiging naar analogie
van andere Gotische woorden of van het Oudgermaansch wordt opgegeven. Utrecht
1880. - II. De adjectieven in het Gotisch en hunne suffixen. Utrecht 1882.
Nog eenige ten opzichte van genus of flectie onzekere Gotische woorden. Utrecht
1882 (= Tijdschr. I, 220-231).
De invloed van de taalstudie op het gebied der letteren en der mythologie. Utrecht
1882. (Inaugureele oratie.)
(Voorrede vóór) J.V. Hendriks, Handwoordenboekje van Nederlandsche
synoniemen. Tiel 1885 (blz. II-XII).
Register op tijdschriften over Nederlandsche taalkunde. 2de druk, met aanvulling
van J.H. Gallée. Kuilenburg 1886.
De wording van het woord en de ontwikkeling der taal. Utrecht 1891. (Rectorale
oratie).
Altsächsische Grammatik. 1ste Hälfte. Laut- und Flexionslehre, Halle-Leiden
1891. - (Eene tweede, veel verbeterde uitgave was bij den dood des schrijvers in
handschrift geheel voltooid en, op het register na, ook afgedrukt).
Altsächsische Sprachdenkmäler. Text. Facsimilesammlung. Leiden 1895. Oldsaxon Texts (Engelsche uitgave van het voorgaande). Leiden 1895.
Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch dialect. 's-Gravenh. 1896.

1

Zonder de vriendelijke hulp van mijn ambtgenoot Dr. J.W. Muller zou het mij niet mogelijk
zijn geweest deze nauwkeurige lijst samen te stellen. J.C.V.
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Vorstudien zu einem altniederdeutschen Wörterbuche. Für Freunde gedruckt. Leiden
1903.
Het Boerenhuis in Nederland en zijne bewoners. Atlas. Utrecht 1907. - Tekst
(uitgegeven door en met medewerking van I.G.J. van den Bosch, J. te Winkel en L.
Bolk). Ald. 1908.

In De Taal- en Letterbode:
Boekbeschouwing: C.N. Wijbrands, Het Amsterdamsche Tooneel van 1617-1772
(VI, 158-176).

In Taalkundige Bijdragen:
Een Nederfrankisch Glossarium (I, 286-299).
West-Saksisch (II, 315-318).

In Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde:
Nog eenige ten opzichte van genus of flectie onzekere Gotische woorden (I, 220-231).
Hêleand 984 (I, 258-261).
Een fragment van Seghers Parlement van Troyen, volgens een Utrechtsch
handschrift (II, 118-132).
Een Nedersaksische novelle van Griseldis (IV, 1-45).
Mnl. Boogen en Bogen (V, 1-10).
Erfekse-Ekso (V, 10-15).
Roenkoken (V, 15-16).
Parijsche fragmenten eener Psalmvertaling (V, 274-289).
Saksische namen van planten en delfstoffen (VII, 261-282).
Prognostica (VIII, 159).
Van den vēr Tyden des Iares (IX, 134).
Een profetie (IX, 231).
Der wereld loop (X, 159-160).
Uit bibliotheken en archieven (XIII, 257-305).
Oudsaksische Genesis, vs. 288 (huoam) (XIII, 303-305).
Litus Saxonicum (XIV, 239-240).
Oudsaksisch men (XV, 33).
Collatie en verbeteringen op Hs. III, 13 Sem.-Bibl. Trier XVI, 142-148).
Drost, drossaert, drossatus (XVII, 49-56).
Hekse (XVII, 57-67).
Henne, hunne en hune en hunne samenstellingen (XX, 46-58; XXI, 34-35).
Vechten (XX, 320).
Oud-noordhollandsch Taaleigen in het Cartularium Egmundense (XXIII, 102-152).
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In Noord en Zuid:
(Aankondiging van) Van Vloten, Dicht en Ondicht van Kinker (I, 208-209).
Een nieuwe Gotische Spraakkunst (IV, 53-55).
Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Taal. Vertaling van de afdeeling:
Nederlandsche taal, meer bijzonder geschiedenis der Nederlandsche taal, uit de
Encyclopaedia Britannica van J.H. Gallée en J. Beckering Vinckers. (Letterkundig
bijblad) V, 57-75.
Iets over Eigennamen (VII, 166-173).
Fraai en Frô (IX, 20-28).
(Aankondiging van) Bernhardt, Kurzgefasste Gotische Grammatik (IX, 50-53).
(Aankondiging van) Reallexikon der deutschen Altertümer, bearbeitet von E.
Götzinger (X, 221-224).

In Taal en Letteren:
(Aankondiging van) J. Kelle, Geschichte der deutschen Litteratur (IV, 127-128).
(Aankondiging van) Bruchstücke der altsächsischen Bibeldichtung, hrsg. von K.
Zangemeister und W. Braune (V, 123-127).
Studie van Spraakklanken I: O. Jespersen, Fonetik, en systematik fremstilling af
Laeren om Sproglyd (IX, 541-547). - II (X, 74-87).

In Museum. Beoordeelingen van:
Schlüter, Untersuchungen zur Geschichte der altsächsischen Sprache (II, 53-55).
Eckart, Niederdeutsche Sprichwörter und volkstümliche Redensarten (III, 338).
Wustmann, Verba perfectiva namentlich im Heliand (III, 266-269).
B. Schmidt, Der Vokalismus der Siegerländer Mundart (IV, 157).
Kleinere altsächsische Sprachdenkmäler, hrsg. von Wadstein (VIII, 327-330).
Tümpel, Niederdeutsche Studien (VIII, 13-17).
Pachaly, Die Variation im Heliand und in der altsächsischen Genesis (IX, 73-74).
Jespersen, Lehrbuch der Phonetik. Phonetische Grundfragen (XIII, 161-163).

In Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur:
Haf, gamel, bano (XII, 561-563).
Graphische varianten im Hêliand (XIII, 376-383).
Zur Hêliandgrammatik (XV, 337-341).
Zur ahd. interlinearversion der Cantica; suueiga (Beitr. 27, 504) (XXVIII, 265-270).
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In Zeitschrift für deutsches Altertum:
Bruckstücke einer altfriesischen Psalmenübersetzung (XXXII, 417-422).

In De Gids (onder de rubriek Bibliographisch Album) Beoordeelingen van:
De Taal- en Letterbode, onder redactie van E. Verwijs en P.J. Cosijn (1875, IV,
357-365).
Het Oera-Linda Bôk (1872-1877) (1878, I, 1-24).
Over Maerlant (1881, III, 324-339).
Taalstudie, tweemaandelijksch Tijdschrift. - W.L. van Helten, Vondels Taal. - Jan
de Bruyne, Refereinen en andere gedichten (1882, IV, 344-358).
Briefwisseling tusschen Jacob Grimm, H.W. Tijdeman en W. Bilderdijk (1883,
III, 313-321).
Uit de Taalstudie. Middelnederlandsch Woordenboek van E. Verwijs en J. Verdam
I. - W.D. Whitney, Taal en taalstudie, bewerkt door J. Beckering Vinckers (1885,
III, 243-276).
Uit de Taalstudie. E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek.
II. - H. Paul, Principien der Sprachgeschichte. - O. Behaghel, Die deutsche Sprache
(1887, III, 146-181).

In De Tijdspiegel:
Levensbeschrijvingen der Zusters van Diepenveen (1887, I, 489-501).
Feiten en hypothesen (1888, II, 9-28).

In Onze Eeuw:
Een Museum van Nederlandsche Volkskunde (1904, IV, 266-281).

In De Nederlandsche Spectator:
(Aankondiging van) E. van der Straeten, Le théatre villageois en Flandre (1874,
182-183).
Eene opmerking over Spieghel's Maylied en over Roemer Visscher's zoon (1877,
323-324).
(Aankondiging van) Gustav Milchsack, Die Oster- und Passionsspiele (1880, 80).
(Aankondiging van) P.J. Cosijn, Altwestsächsische Grammatik (1884, 139-141).
Oudsaksische Fragmenten (1894, 207-208).
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(Aankondiging van) Deutsche Handschriften in England. Beschrieben von R.
Priebsch (1896, 83-84).
Frisica (1897, 398-401).
De Zaansche Volkstaal (1898, 71-73).
Nieuwe uitgaven op taalkundig gebied (1899, 69-71).
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Holland en de Hollanders (1899, 176-177).
De Gotische Evangelieverklaring (1900, 360-361).
Wenschvervullend? (1903, 415-416; 1904, 4-6).

In Encyclopaedia Britannica:
(met J.B.V.) het art. Holland III. Language (XII, 84-89) (ook in het Nederlandsch
verschenen: zie bij Noord en Zuid).

In Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap:
(met S. Muller Fz.) Berijmd verhaal van het beleg van IJselstein door Gelder en
Utrecht in 1511 (IV, 665-703).

In Album Leemans:
Uitzonderingen op de wet der klankverschuiving (279-282).

In Album Kern:
Oud-noordhollandsch Taaleigen in het Cartularium Egmundense (225-230). (Eerste
gedeelte van het opstel, in zijn geheel gedrukt in het Tijdschr. v. Ned. taal- en letterk.
XXIII).

In Onze Volkstaal:
Woordenlijst van de Taal, welke in de Saksische streken van Nederland gesproken
wordt (I, 112-128, 150-161).

In Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung:
Mittelniederdeutsches Arzneibuch (XV, 105-149).

In Die neueren Sprachen:
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(met H. Zwaardemaker) Ueber Graphik der Sprachlaute, namentlich der Explosivae
(VIII, 8-24).

In La Voix:
Les sons de la voix (Avril 1900, 102 vlgg.).

In Onderzoekingen van het Physiologisch Laboratorium te Utrecht:
Over den duur der klinkers en medeklinkers (5e Reeks, II, 258-272).

In Handelingen van het 3de Nederlandsche Philologen-Congres te Groningen
1902:
Duur en toonshoogte van Nederlandsche klanken en lettergrepen (115-135).
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In Nomina geographica Neerlandica:
Rode-Rade (met uitvoerige lijst der met dit woord als tweede lid gevormde
plaatsnamen in en buiten Nederland) (II, 32-73).
Klinge - klink - link in plaatsnamen (II, 84-88).
Knolle en Nolle (II, 88-90).
Drente, Apeldoorn, Deil, Malsen, Striland, Zelhorst (uit een missaal der
Sinte-Mariekerk van omstreeks 1200) (II, 152-154).
Addenda uit de Werdener tiendrollen, Monumenta Germaniae etc. (III, 308-311).
De namen van plaatsen in Gelderland en Overijsel (III, 321-368).

In Archief voor Nederlandsche kerkgeschiedenis:
Middeleeuwsche kloosterregels, uitgegeven door J.H.G. (V, 250-322, 345-420).

In Les Pays Bas (Publication offerte aux journalistes étrangers le 6
Septembre 1898):
Moeurs et coutumes (501-530).

In De Navorscher:
Celtische tooversprookjes (1893, 170-173).
Naar aanleiding van de vertaling van Joseph Jacobs' Celtic Fairy Tales (door C.
Stoffel).

In Volkskunde:
Sporen van Indo-germaansch ritueel in Germaansche lijkplechtigheden (XIII, 89-99,
129-145).

In Driemaandelijksche Bladen:
Bruiloft in de eerste helft der 19e eeuw in het Oosten van Nederland (VI, 97-104).
Korte mededeelingen omtrent volksgeloof en volksgebruiken in de Graafschap:
Schèle Guurtjens belt. Voorteeken. Tegen de koorts. Spreuk bij het maken van
fluitjes van wilgebast (I, 8, 9). - Van het Paaschvuur (I, 24). - Ruiter zonder hoofd.
Om een paard den kop hoog te laten dragen (I, 37). - Vüleken. Wortel van de hop
uitgraven. Rijpende rogge (I, 38). - Middel tegen koorts. Verjaarsgeschenken. Middel
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tegen spoken en duivels (I, 106). - Liedje bij rondedans en slingerdans (I, 113). Glijtanden (I, 117). - Heksen (IV, 16). - Wat men in ouden tijd niet mocht doen tegen
de koorts (IV, 42). - Rijmpje op Hengelo (IV, 85). - Plantennamen (I, 28, 127; II,
53, 88; III, 55; IV, 31). - Aanvulling op het Geldersch-Overijselsch woordenboek
(I, 31, 55, 125; II, 54; III, 55; IV, 28, 96).
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Levensbericht van Mr. J.F.B. Baert.
1833-1909.
Je ne peins pas l'être, je peins le passage.
MONTAIGNE.
Toen ik in Juli 1860, na mijn promotie, geplaatst werd aan het Provinciaal
Gouvernement van Noord-Holland te Haarlem, werd ik belast met de waarneming
van den dienst aan het kortelijk opgerichte bureau voor statistiek aldaar. Men was
er bezig aan het ziften en sorteeren van de volkstelling van 31 December 1859. Doch
het bleek mij aldaar een groote warwinkel. Toen dacht ik aan een eenigszins
zonderlingen kennis, dien ik vroeger had ontmoet, en die nu aan het hoofd van 't
bureau van statistiek aan de Provinciale Griffie te Utrecht zijn loopbaan begon. Ook
hij was pas gepromoveerd, en was in zijn kring bekend zich geheel en al aan
economische en statistische studiën te wijden. Ik schreef hem dus dadelijk of hij mij
helpen kon bij mijn ambtelijk werk. Ik ging op een zomerdag naar zijn bureau achter
het schilderachtig Paushuizen te Utrecht en werd door hem eenigszins wegwijs
gemaakt. Wat hij deed en gereed maakte, geleek mij alles eenvoudig doch wel wat
klein, dor en droog. Eenigszins week gestemd daarentegen zag ik het Utrecht terug,
waar ik een half jaar geleden het doctoraat in de rechten had verworven, ik drentelde
na mijn bezoek aan het bureau langs de glooiende sierlijk bloeiende singels,
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dacht over allerlei ideëele haast weemoedige herinneringen, toegevend ‘aux sombres
plaisirs d'un coeur mélancolique’, verbannend uit mijn brein, voor een oogenblik, al
de cijfers der statistiek, waaraan juist nu Baert zóó sterk belang hechtte.
Niet ten onrechte meende ik - daar Baert was hij die hij was - toen ik zijn betoogen
en losse opmerkingen aanhoorde. Want hij scheen mij geknipt voor die statistiek.
Zijn uiterlijk was toen ter tijde hoogst eenvoudig, haast niet jong, ofschoon hij slechts
een half jaar ouder was dan ik. Alles aan hem was burgerlijk, zeer burgerlijk, en wat
singulier, toen hij bewegelijk en dribbelende mij zijn tabellen en berekeningen liet
zien. Zijn stotteren belemmerde hem zeer bij alle mondelinge ontvouwing. Toch
moest ik al zeer spoedig bekennen, dat er iets oorspronkelijks in dien jongen
onaanzienlijken kleinen man stak. Hoe bescheiden en overmatig nederig hij zich
voordeed: hoe banaal zijn gewone conversatie liep: men merkte al spoedig op, dat
er een lichte sprank van vernuft door dat brein speelde, dat een zekere humoristische
trek met zorg door hem verborgen en bedwongen werd. Hij scheen altijd te
observeeren, en buiten het gebied der statistiek slechts over het hoogst noodzakelijke
zich te uiten. Maar in zijn vak aan de Griffie bleek hij bij uitstek knap. Zijn geest
van orde had alles in vaste loketten van het brein gesteld en gerangschikt Toen hij
mij zijn hulp had toegezegd, ging ik met meer gerustheid naar mijn eigen bureau van
Noord-Holland. Wanneer bij het werk te Haarlem later mij iets stoorde, schreef ik
hem en kreeg altijd een goeden wenk of raadgeving. Het lag waarlijk niet aan hem,
zoo mijn werk der volkstelling van het jaar 1859 in de provincie Noord-Holland een
misbaksel werd!
Thuis in Haarlem teruggekomen nam ik uit mijn boeken-
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kast zijn dissertatie. Ik had gehoord dat hij den 21en October 1833 in Harmelen was
geboren, éénig overgebleven kind van een zachten vader en eene eenigszins
domineerende moeder. De vader, eerst ontvanger der registratie te Woerden, werd
later secretaris van de commissie van administratie over de gevangenissen te Leiden
en liet nu zijn zoon te Leiden studeeren. Dáár te Leiden werd onze Baert student in
de rechten, en volgde hij de school en richting van Vissering. Zijn proefschrift over
Adam Smith, waarop hij 18 Juni 1858 zijn doctoralen graad verkreeg, drukte dan
ook geheel en al den geest van Vissering uit. Het was opgedragen aan zijn vader en
aan de nagedachtenis zijner moeder, die in het vorig jaar 1857 was gestorven. De
dissertatie was zorgvuldig en degelijk bewerkt. Het was een uitstekend stuk arbeid,
maar riep tegelijkertijd bij mij tal van vraagteekens op. Opgevoed en opgeleid, zooals
ik was, in de school van Martinus van der Hoeven en van de Bosch Kemper, stond
ik in de hoofdlijnen der Economie reeds toen aan de andere zijde van Baert's
opvattingen. Terwijl Baert dweepte met Vissering's rede van het jaar 1849 over ‘de
vrijheid als beginsel der staathuishoudkunde’, en steeds de woorden van Vissering
op de lippen nam: ‘er is geen krachtiger en heilzamer prikkel om zooveel en zoo
goed mogelijk te arbeiden, dan elks eigenbelang: terwijl vrije mededinging dit streven
naar eigen bijzonder voordeel ten slotte altijd ten nutte der maatschappij doet werken’:
verloor hij naar mijn inzicht uit 't oog de voorwaarden, onder welke alléén de vrijheid
voordeelig was. Hij hield slechts in 't oog het abstracte begrip van arbeid en dacht
niet aan den toestand van den arbeider. ‘De dwang van den honger - zóó had de
Bosch Kemper mij geleerd - waardoor de broodelooze klasse in dienst is van anderen,
stelt een natuurlijke slavernij daar, die de fabriek-arbeiders vaak
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veel zwaarder drukt dan de slavernij in de open lucht, en die in wezenlijkheid niet
wordt weggenomen door de vrijheid in rechten om niet te werken, welke vrijheid in
de werkelijkheid slechts in schijn bestaat, wanneer volstrekt gebrek het gevolg van
het niet-werken is’. Op die donkere zijden der ons omringende arbeidende
samenleving had Adam Smith, naar mijne opvatting, niet gelet. Het sprak min of
meer van-zelf. Adam Smith had zijn grootsch boek over den rijkdom der volken
geschreven na uiterst scherpzinnige waarneming der bestaande feiten van zijn tijd
en omgeving. Doch hij had nog niets gezien van de demonische ontwikkeling der
productie in de negentiende eeuw. De wijziging en vervorming der
productie-verhoudingen van dat volgende tijdvak had hij niet aanschouwd. Hij stond
op de grens der eeuw van den stoom, leefde in den vóóravond der ontzettende
maatschappelijke evolutie, die met de uitvindingen van Watt, Arkwright en Fulton
begon. Het werktuig raakte toen eerst weg uit het huis en uit den eigendom van den
gewonen arbeider, om, als fragment van de groote machine, eigendom te worden
van den ondernemer, voor wien de persoon van den arbeider voortaan, daar hij met
tal van makkers te samen ging werken, een vreemde, een cijfer werd. De cijfers der
arbeiders groeiden aan tot een krioelende massa. Er kwam een stand op van
onzelfstandige en in hun bedrijf en bestaan geheel afhankelijke loon-arbeiders. In
plaats van den min of meer op zelfstandig bestaan aangewezen gezel, die
aspirant-patroon zich kon voelen, kwam de arbeider, wiens aspiraties niet konden
uitloopen op het patroonschap, maar enkel op toegestane arbeids-voorwaarden die
zijn eigen leven en dat der zijnen niet krenken moesten. Twee nieuwe feiten
ontstonden dus, allereerst een massale vermeerdering der productie van de industrie
door het toenemen van
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het grootbedrijf, en ten andere het optreden der vele arbeiders als stand, los van
elkander staande individuen, stuifzand, dat geen anderen band had, dan dat het als
stand te samen volkomen afhing van het doel of den wil van den ondernemer. Met
deze denkbeelden nu hield het boek van Adam Smith en dat van Baert geen rekening.
Hoe voortreffelijk de denkbeelden van Adam Smith door Baert werden
geänalyzeerd, zoo moest het resultaat mij, die gansch anders was opgeleid, toch in
veel opzichten teleurstellen. Des te sterker, omdat het boek uiterst nauwgezet was
geschreven, in onberispelijk Hollandsch, sober en goed. De stijl was wellicht
eenigszins ouderwetsch, maar er was zoo volkomen afwezigheid van rhetorica,
emphase of overdrijving, dat het betoog meestal sloot als een bus. De bladzijden
over de verdeeling van het inkomen, over vrijen handel waren meesterlijk inééngezet.
In het algemeen was alles ‘rijp’ gesteld. Baert geloofde met geheel zijn ziel, dat de
maatschappij op weg was haar evenwicht op den weg van Adam Smith zelve te
vinden, pleitte met warmte voor staats-onthouding, vergat bijna of geheel en al - zie
zijne bladzijden 140 en 241 - dat Adam Smith het warmst werd, wanneer hij de
navigatie-wetten van Cromwell verdedigde. Hij scheen over het hoofd te zien dat de
door Adam Smith ontvouwde arbeidsverdeeling wonderen opleverde voor den
ondernemer doch niet voor den arbeider. Kalm en rustig schreed Baert voorwaarts,
altijd beschenen door de stralen der zoogenaamde vrijheid, totdat hij van zelf gleed
in het gevlij van Bastiat, wiens welluidende quasi-‘Harmonies’ het eigenlijke ideaal,
de liefde van Vissering waren. Een oogenblik zag hij - zie pag. 254 - de fout in van
Adam Smith, dat deze nog niet was gekomen tot het standpunt, de maatschappij in
haar wezen en werken, als een geheel te beschouwen,
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als een eigen organisme dat zijn eigen wetten heeft: - maar hij ging hier niet verder
op in, en sloot het oog voor het individualisme dat Adam Smith leerde, en voor de
pulverisatie en uitrafeling der maatschappij die hiervan het noodlottig resultaat zou
moeten worden. Te midden van zijn dagelijksch werk aan het provinciaal bureau te
Utrecht ging Baert met zijn studiën in deze richting voort, schreef enkele artikelen
in de Economist, o.a. in 1860 de bijdrage over ‘Turgot te Limoges’, voorts over ‘de
vrije zeevisscherij’ en bleef dus toonen, dat de economische kringen in ons land op
hem konden rekenen. Slechts deed hij altijd zien, dat statistiek zijn eigenlijk
lievelingsvak was, gelijk hij reeds in de voorrede van zijn dissertatie deze woorden
had neergeschreven: ‘De statistiek is het middel om de natuurwetten op te sporen,
waaraan de maatschappij gehoorzaamt’. Dadelijk voegde hij er aan toe, dat de
staathuishoudkunde de leer is van den invloed en de werking dezer wetten, ‘zij doet
ons inzien - zóó vervolgde hij - hoe de bijzondere vermogens van allen samenwerken
tot bevordering van het stoffelijk welzijn en van de zedelijke verheffing zoowel van
iederen mensch als van de geheele menschheid. Immers het verheven doel van haar
streven is het oplossen van den strijd der belangen in volkomen éénheid en in liefde
tot den naaste. Zij bevestigt de woorden van den dichter: All discord, harmony not
understood’. Bijna dezelfde negatieve leuze, die de moderne theologen dier dagen
op het zedelijk kwaad toepasten. De lezer begrijpt, hoe ik achter zeer vele
uitdrukkingen hier een vraagteeken stelde, doch tevens hoe ik waardeerde dat Baert
zoo kantig en flink voor zijn meening uitkwam. En aldus bleef het tusschen ons. Wij
werden het nooit eens. Doch behielden onze oude goede verhouding. Den 30en Juni
1907 schreef
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hij mij nog: ‘ons verschil over economische leerstukken bestaat inderdaad en is te
verklaren uit verschil in aanleg, karakter en opleiding. Gij onder de Bosch Kemper
en Martinus van der Hoeven, ik onder Vissering, Ackersdijck en eenige corypheën
der nuchtere Leidsche school. Maar dit verschil heeft bij mij nooit iets te kort gedaan
aan de waardeering van uw arbeid, de absolute eerlijkheid van uw overtuiging, en
het bezielend idealisme, dat het Laboremus tot uw wachtwoord heeft gemaakt’.
In het jaar 1862 kwam er een verandering in zijn leven en bedrijf. Het voortdurend
werken aan het Utrechtsch bureau der statistiek - al arbeidde hij met liefde als in de
schaduw - was ook wel wat al te benepen, en hij zocht wat ruimer werkkring en
uitzicht. Dit viel hem te beurt door het aannemen van een betrekking aan het centrale
bureau der Nederlandsche Bank te Amsterdam. Aldaar, in die kantoren der
Nederlandsche Bank, heerschte als oppermachtig leider en strategist de secretaris
mr. W.C. Mees. Sedert 1852 had Mees met krachtige hand veel slendriaan en
lamlendigheid opgeruimd, en had hij die circulatie-bank, welke tot nu toe eigenlijk
slechts een Amsterdamsche inrichting was, levende onder den druk van machtige
kassiers, weten optevoeren tot een waarachtig Nederlandsche instelling. Daarvoor
had hij een eigen bureau noodig dat volledig en vlijtig naar zijn inzichten kon werken.
Hij wilde onder zijn bevel jonge intelligente krachten brengen, die de Bank konden
helpen voorwaarts te schrijden. Naast den gewonen arbeid der vele bedienden voor
het dagelijksch werk was behoefte aan jeugdige talenten, die òf door het leven zelf,
òf door universiteiten waren gekweekt, en die in hun kleine bagage, in hun reismars,
een kans-lot voerden op latere hoogere
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prestatie en betrekking. Mees wenschte dergelijke jongelingen, die de haarlok der
fortuin op dit gebied der Bank konden grijpen, aan zich te verbinden. Te meer, omdat
de tijd naderde, dat een vernieuwing van het octrooi der Bank moest worden gereed
gemaakt, bij welke vernieuwing dan aan toekomstige hoofden van Bijbanken en
Agentschappen moest worden gedacht. Na eenige proeven met een ander werd de
heer R.N.L. Mirandolle tot chef van dat bureau benoemd, die eerst mr. H.E. Moltzer
(later hoogleeraar te Utrecht) en daarna op diens aanbeveling in 1862 mr. Baert tot
zich mocht roepen. Op een boven-achterkamer van het oude gebouw op de Turfmarkt,
vóór dat nog aan den herbouw werd gedacht, zaten dus in 1862 de drie leden van het
bureau der secretarie zich te oefenen in theoretische en practische bankzaken. Des
avonds verdiepten zij zich zelfs, volgens aan wijzigingen van mr. Mees, in een
geregelden cursus van het bankwezen, waarvan een gedeelte omgewerkt is als artikel
in den Economist van het jaar 1864. Baert had echter weinig op met het debat over
die theorieën, doch bewaarde zijn volle sympathie voor de statistiek der cijfers van
het bankwezen, maakte allerlei lijsten op, ontwierp tabellen, verkwikte zich in het
dringen der vele millioenen van guldens in vereenvoudigde midden-cijfers, zoodat
zijn makkers hem den bijnaam gaven van tabel VII. Of die makkers geheel op de
hoogte waren van het scherpzinnig beleid, dat hij in de rangschikking zijner beknopte
cijfers wist ten toon te spreiden, valt te betwijfelen. Toch zouden latere beoefenaars
van banksytemen en bankcijfers soms met verbazing, ja met bewondering, al de
saâmgedrongen cijfers, zooals hij die bij voorbeeld om de vijf jaren in het staatkundig
en staathuishoudkundig jaarboekje van de Bosch Kemper uitgaf, bezien en
doorwerken. Wat al eenvoud te midden van
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van het gekrioel en gewoel der steeds aangroeiende cijfers! Wat al orde in den bajert
der soms onoverzienbare getallenmassaas! Alles werd tot kleine evenredigheden,
zelfs in kleinen druk, herleid. Het was alsof Baert een tooneelkijker, waardoor men
de figuren vergroot gaat bezien, omkeerde en nu alles in het klein wist voor te stellen,
in het klein, opdat Gij toeschouwer den blik op het geheel kondet verkrijgen en
behouden. Zijn opstellen over die jaarcijfers der Bank werden kabinetstukjes voor
liefhebbers der statistiek, voor beminnaars van zulke curiositeiten, - ik denk aan mijn
ouden vriend Jacobi - bijna schilderijtjes, als de vergelijking niet te onevenredig of
te zwierig klinkt, in den trant van Dou of Ostade. Maar zijn medewerkers op de
secretarie der Nederlandsche Bank hadden in 't begin weinig daarmede op. Daarbij
kwam, dat allengs de humoristische trek, waarvan ik in den aanvang van mijn schets
melding maakte, hoe langer hoe sterker in hem wakker werd. Hoe droog en dor hij
in zijn omgang gewoonlijk was, hoe moeilijk hij zich soms uitte in dagen waarin zijn
stotteren meer merkbaar was, zoo kreeg hij als wéérslag soms een onweerstaanbare
behoefte om snaaksche dingen te zeggen of te schrijven, die dikwerf scherp en
snijdend waren. Die behoefte ging zelfs zóóver, dat hij op de doozen met nota's en
contrôle-billetten allerlei eigenaardige etiquetten plakte. Onder andere las men op
één der doozen der gegevens van het discontobureau 't woord ‘wolvenreeks’, op een
ander ‘biggen van Anslijn’, omdat Anslijn, de klerk die ze schreef, volgens Baert de
zoon van een spekslager was. Geen der geëmployeerden was bij wijlen veilig voor
zijn spot. De sympathie van het gewone personeel voor hem was matig. Bij enkele
leden der Directie moest hij 't ook soms ontgelden. Men weet nog te verhalen van
een bezoek van
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den heer Fock, den zeer gevreesden Directeur, op Baert's bureau, waarbij deze, na
inzage der etiquetten, tusschen de tanden iets mompelde dat op het woord
‘kwajongensstreken’ geleek. Zijn natuur was hem echter te sterk. Hij was die hij
was. En de Secretaris, de heer Mees, zonder aan die eigenaardigheden veel gewicht
te hechten, waardeerde hem integendeel ten hoogste. Hij vond in Baert juist den
jongen man, dien hij verlangde: een brein streng economisch opgeleid, en met speurzin
begaafd voor elke anomalie der redeneering of der toepassing van de algemeene
voorschriften.
Nadat achtereenvolgens de heeren Mirandolle en Moltzer het gebouw op de Oude
Turfmarkt te Amsterdam hadden verlaten, bleef in 1864 Baert alleen over, nú als
chef der secretarie van de Nederlandsche Bank. Van toen af werd zijn werkkring des
te ingrijpender, daar de heer Mees in het begin van het jaar 1863 tot President der
Nederlandsche Bank werd benoemd, en als Secretaris dier Bank den 1sten Maart 1863
zijn ouden vriend mr. J.H. Molkenboer verkreeg. Dat tweemanschap, altijd ééndrachtig
denkend en voelend, werd het denkend ‘hoofd’ van Baert. Zelden is er meer
geestelijke samenwerking in ons land gezien dan in de theoretische en practische
overéénstemming tusschen Mees en Molkenboer, die van hun Utrechtschen
studententijd af vrienden waren geworden en gebleven. Er was nu volmaakte éénheid
van leiding en voorschrift. Alles werd in hoogen zin voorbereid en uitgewerkt.
Twee uitgangspunten stonden op den vóórgrond: ten eerste de omwerking van de
Bank tot een volkomen Nederlandsche instelling, nu het octrooi moest worden herzien:
en ten tweede de practische organisatie van het samenstel der agentschappen en
kantoren, wanneer het pleit der hernieuwing van het octrooi zou zijn beslist.
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Wat die hernieuwing betreft heeft Mees geen oogenblik stil gezeten. Hij liet niets
over aan toeval, aan de quasiontwikkeling der tijden, of aan de uitspraken eener
zoogenaamde publieke opinie. Neen, hij gaf zelf den stoot, organiseerde zelf het
gansche plan der nieuwe emissie van het bankpapier, en gebruikte de pers als het
aangewezen middel om een ieder te overtuigen en zedelijk te dwingen. Hij heette in
schijn de liberaal die aan een ieder vrijheid van spreken en getuigen gaf, doch
handelde als een drijver en doorzettend leider. Hij was trouwens ‘de meester’ die het
wist. En zijn intellectueele kracht was geëvenredigd aan zijn zelfbewustzijn. Hij
spaarde de zweep niet op zijn tegenstanders. Doch hij deed alles anoniem met behulp
zijner vrienden en zijner ambtenaren der secretarie. Voor de wereld scheen hij zich
te effaceeren. Zijn ambtenaren schreven als ware middeneeuwsche klerken, artikel
op artikel in dagblad of tijdschrift. Mirandolle en Moltzer lieten hun pennen over het
papier krassen. Baert gaf zeker wel het beste opstel. En intusschen hielpen de machtige
vrienden, de referendaris Gleichman die onder toezicht van den heer Mees het
wetsontwerp mocht in elkander zetten en toelichten, en bovenal professor Vissering
die, onder inspiratie van den heer Mees, zijn collega's Buys en van Rees te woord
moest staan en weerleggen. Het werd in den lande omstreeks het jaar 1863 in zekere
kringen een gedruischvol tournooi. Mees versmaadde geen enkele hulp. Daar ik
vroeger in de questie van Holland op zijn Smalst door het Handelsblad als medewerker
was opgenomen, kreeg ik nú van den heer Mees - dien ik als mede-commissaris van
het Leesmuseum dikwerf zag - de aansporing om voor dát dagblad de questie van
de Bank te ontleden en te ontwikkelen. Aarzelend nam ik de opdracht aan. Nog niet
lang geleden secretaris der
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Amsterdamsche Kamer van Koophandel geworden, ging ik dus weder mijn ouden
vriend Baert op de Turfmarkt opzoeken. Deze zou mij allerlei ‘données’ geven. Toen
het mij echter bleek, dat de dienst, dien men van mij vorderde, grootendeels bestond
in dien van een tusschenpersoon en bezorger met mijn handteekening van artikelen
die reeds onder leiding en toezicht van den heer Mees waren in orde gemaakt,
bedankte ik - niettegenstaande het vrij hooge honorarium voor dat eigenaardig werk
- en mocht ik later die stukken rustig lezen in het Handelsblad, toen zij door den
advocaat der Bank aan de krant overgereikt waren. Baert was teleurgesteld dat ik
niet de oude banden van vroeger met hem weder aanknoopte. Hij had zich veel
voorgesteld van ons nader samenwerken, weleer begonnen in de statistieke bureaux
te Utrecht en te Haarlem. Zeker hij vond alles wat van mij verlangd werd niet geheel
correct, maar hoofdzaak was dat men het geding won. Inderdaad: ons Bankwezen
werd door al dat voortvarend werken en combineeren van den heer Mees voor goed
bevestigd. Het monopolie der Nederlandsche Bank bleef - zoo als Buys het uitdrukte
- het ‘gevierde monopolie’ van vroeger: de mannen van het vrije bankwezen, die de
uiterste consequentie van het doctrinaire absolute vrijheids-beginsel ook in het
bankwezen wilden volgen, en vrije uitgifte van bankpapier gingen bepleiten, werden
met de blanke sabel van des heeren Mees scherpzinnigheid en doorzicht, in het belang
van het land, van het verkeer, van industrie en handel, gevoelig lam geslagen. De
‘vrijheid’ moest hier, ook voor Baert, in zaken van de Bank, een klank, een galm
blijven, trots Vissering's rede van 1849 over ‘vrijheid het beginsel der
staathuishoudkunde’.
Baert werkte, zooals ik zeide, aan dat alles hard mede:
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doch zijn eigenlijke arbeid begon eerst toen de heeren Mees en Molkenboer, nadat
het nieuwe octrooi was verkregen, het bankwezen in alle gewesten van ons land
gingen organiseeren. Binnen weinige maanden verrezen in alle deelen van het land
agentschappen en correspondentschappen, en aan de bestuurders van die kantoren
werden voorschriften gegeven, die hun den plicht oplegden op onbekrompen wijze
handel en nijverheid ten dienste te staan. Het werd een goed omschreven, omlijnde
centralisatie van waarde-papier-uitgifte uit één vast middenpunt. Kleine plaatsen
werden in onmiddellijk verband gebracht met het centrum dat over groote krachten
kon beschikken. Alle reglementen en maatregelen van bestuur werden met wijs beleid
vastgesteld, zóó precies en zóó juist, dat er, behoudens enkele verruimingen, geen
artikel nu nog na 45 jaren te veranderen valt. De voorschriften, die aan de nieuwe
agenten werden gegeven, de regels die gesteld werden voor hun werkkring: alles
werd voor langen tijd vastgelegd. Baert werkte aan de ontvouwing der administratie
met zekeren hartstocht mede. ‘Het was geen lichte taak - zoo schreef hij in 1903 in
zijn beknopte necrologie van Molkenboer - voor de op te richten bijkantoren een
regeling te ontwerpen, welke een groote mate van zelfstandigheid en vrijheid van
beweging met de eischen eener stipte comptabiliteit en strenge contrôle moesten
vereenigen. Scherpzinnig en kundig administrateur heeft Molkenboer met president
Mees de grondslagen gelegd waarop de Nederlandsche Bank zich tot kracht en
aanzien heeft ontwikkeld, thans niet alleen in Amsterdam, maar door het geheele
land. Die grondslagen bleken deugdelijk. Werd ook later uitgebreid en toegevoegd,
principieele herziening behoefde het eenmaal vastgestelde niet. Er was ruimte genoeg
voor hetgeen gewij-
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zigde omstandigheden eischten. Molkenboer bleef jong in opvatting en denkwijze
en had voor die eischen steeds een open oog’. ‘Het was leerzaam - zoo vervolgde
Baert - Molkenboer in zijn dagelijkschen arbeid gade te slaan. Hij prikkelde tot ijver
niet door voorschrift, maar door voorbeeld. Zijn werkkracht was buitengewoon; in
't gevoel van die kracht werkte hij rustig: bij hem geen overhaasting of gejaagdheid,
hij vond tijd voor alles en was met alles op tijd gereed. Voor de tallooze personen,
die den Secretaris der Bank komen spreken, was hij een belangstellend en geduldig
toehoorder, een betrouwbaar raadsman: ook bezat hij de voor zijn ondergeschikten
onwaardeerbare eigenschap van een onverstoorbaar goed humeur’.
Onder den invloed nu van de hoeren Mees en Molkenboer ontwikkelde Baert zich
tot een voortreffelijk hoofdambtenaar. In de jaren 1864-1871 is hij de onzichtbare,
gedruischlooze spil van het raderwerk der Bank, een spil die alles in beweging deed
wentelen. Hij verkreeg een veel-omvattende kennis der bankzaken: en had door de
helderheid van zijn oordeel, de vastheid van zijn stijl, ook op het terrein der statistiek
grooten invloed. Van tijd tot tijd gaf hij enkele statistische bijdragen in druk, o.a.
een artikel over de ‘verhouding tusschen kiezers en bevolking’ in het staatkundig en
staathuishoudkundig jaarboekje van 1865. Later in 1871 bewerkte hij een artikel
over ‘een Centrale Spaarbank’, dat tot grondslag had een bestrijding eener
Rijkspostspaarbank, daar de rijksaansprakelijkheid de sympathie voor zulk een
instituut bij hem zeer aanmerkelijk temperde. Eén eigenschap intusschen kenmerkte
hem in die dagen zeer sterk. Van nature de gepersonifieerde nederigheid, zette hij
zich altijd, veel te veel achteruit. Hij stelde er voor zich zelven roem in de ‘père
Joseph’ voor hoogeren in rang en aanzien te zijn.
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Mocht hij ook al in zijn geweten overtuigd zijn, dat hij, hij zeg ik, de beslissende
dingen deed die aan het daglicht kwamen, hij bleef een bijna onnoozel gezicht trekken,
alsof die besluiten voor hem ook nieuw waren. Bij die hoedanigheid paarde hij dan
een voorkeur voor de spreuk die hij in den mond van Beets had gehoord ‘doen door
laten’. Hij regeerde zijn onderhoorigen op ongemeene wijze. Eerder liet hij hen soms
fouten begaan, dan ze aan een vasten leiband te gewennen. Zij moesten zelven
bemerken, wanneer zij een enkele maal misgrepen. Zijn invloed was op zijn personeel
zeer groot. Hij zorgde voor zijn ondergeschikte beambten als voor vrienden. Kon hij
voor zich en voor een of ander ambtenaar verlof krijgen, dan nam hij hem mede op
reis. Iets grappigs begeleidde dan altijd die werkelijk goedige gezindheid. Hij was
bij uitstek zuinig, al werd hij allengs door erfenissen zeer rijk, en die zuinigheid
speelde hem parten. Zijn reisgezellen, bijv. Corver, wier uitgaven hij op weg
bekostigde, vroegen zich wel eens af, of zij proef-exemplaren waren, waarop hij
wilde demonstreeren, met hoe weinig geld men bijvoorbeeld in Parijs alles kon zien
en toch gezond in het leven vermocht te blijven.
Toen in April 1871 het tijdstip van het Secretariaat van den heer Molkenboer
verstreek, en deze inzag, dat jonger krachten voor zijn taak noodig waren, was Baert
reeds een paar maanden vroeger uit zijn betrekking als chef der secretarie van de
Bank afgetreden. Hij had het weggaan van Molkenboer uit zijn betrekking voorzien,
en wenschte onder geen anderen Secretaris te werken. Daar in 't begin van 1871 het
agentschap der Bank te Utrecht open kwam, liet hij zich tot Agent in zijn zoo bekend
en geliefd gewest benoemen.
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Een agentschap der Nederlandsche Bank in een provincie te leiden is een zorgvol
maar aangenaam werk. Vooral wanneer men de complete provincie als terrein der
werkzaamheid verkrijgt. Zulk een agent is dàn - wanneer hij zijn taak juist opvat als 't ware het financieel geweten van een gewest. Het is waar, hij beschikt slechts
over een reserve van het beschikbare volks-kapitaal; maar dat reserve is het
commercieel bolwerk dat veel streven van anderen kan schragen, een compacte
geconcentreerde macht en een financieele kracht, die, door het massale van haar
vermogen, overal ontwikkeling op de verkeerswereld kan regelen en steunen. De
agent moet dus helpen waar 't noodig is en tegelijk roekelooze uitzetting tegengaan.
Een goed agent moet dus zoowel de teugels vieren als ze strakker inhouden. Nu eens
nieuwe aanknoopingspunten zoeken en vinden, dan weder door onthouding het broze
speculatie-werk intoomen. Daar is goed beleid en nauwkeurige kennis noodig, om
vooral het discontowerk eerlijk en nauwgezet te behartigen. Baert was tegen dat werk
opgewassen. Wil men een opmerking of aanmerking toelaten, dan zou het deze zijn,
dat Baert - misschien onder den invloed der conservatieve Utrechtsche atmosfeer
van vroeger - liefst tot het behartigen van oude reëele handelsregelen bij het werk
van zijn agentschap neigde. Zeker zijn leus was altijd in staat te wezen ‘de faire face
à tout’. Hij zorgde dus altijd gereed te staan om hulp, raad en antwoord te geven op
elke vraag van financieelen aard. Maar ook in zijn agentschap moest hij rekening
houden met credietpapier, waarbij het niet altijd de bedoeling van partijen is, om de
schuld, indien zij al bestaat, juist op den vervaldag van het papier te doen afloopen.
De schuldoorzaak bestaat dàn (anders dan bij het reëele handelspapier dat op den
koop en verkoop van handels-artikelen
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berust) in het geld, dat de trekker van den wissel (of nemer van het orderbillet) aan
den acceptant geschoten heeft met het oog naar het op te maken papier, door welks
disconteering men zich voorstelt de geldleening door de Nederlandsche Bank te doen
overnemen. Baert was altijd zeer voorzichtig zulk papier in zijn portefeuille op te
nemen. Zijn overweging was, dat een circulatie-bank steeds den omvang van haar
operatiën stevig in haar hand moest houden, en dien desvereischt aanmerkelijk en
snel moest kunnen beperken. De Bank was, naar zijn meening, daartoe niet altijd in
staat, wanneer zij te vrijgevig was geweest in het aannemen van credietpapier, dat
op den vervaldag door nieuw papier waarschijnlijk moest worden vervangen. Geheel
zijn beleid wendde hij dus daartoe aan, om al de omstandigheden van het ontstaan
en voortleven van zulk credietpapier goed te beoordeelen. Maar hij verkreeg uit den
aard der zaak daardoor in schijn soms een terughoudenden trek of plooi. Daarbij
wisselde gedurende de jaren, toen hij het agentschap bestuurde, nog al sterk de kring
der geld-vragers. De stad Utrecht zelve kreeg bijvoordeeld in de jaren na 1875 een
gansch andere bevolking: de spoorwegen brachten een nieuw contingent van inwoners,
de middenstand der winkeliers werd een bepaalde factor van credietopneming bij de
Bank en deed zich ook in de provincie Utrecht zeer gelden. Baert moest uit den aard
der zaak die beweging volgen, doch hij deed het gereserveerd. Het kostte hem soms
moeite de oude beproefde lijnen der crediet-verleening min of meer te wijzigen.
Zijn ‘prestige’ bij het hoofdbestuur der Bank bleef intusschen ongerept. Hij
versterkte of verhoogde het aanzien, dat hij als bank-specialiteit genoot, door het
voortzetten der werkelijk uitnemende vijf-jarige mededeelingen betreffende de Nederl.
Bank, waarvan het laatste of vijfde
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stuk opgenomen is in de Bijdragen van het Statistisch Instituut no. 2. Sinds gaf hij
in het jaar 1878 voor het Italiaansch verzamelwerk ‘Statistique des Banques
d'Émission’ een zeer gewaardeerd overzicht van het Nederlandsch Bankstelsel,
fragmentarisch uitvloeisel van het besluit van het Internationaal Statistisch Congres
in 1869 te 's-Hage gehouden. Toen dan ook op het einde van het jaar 1877 de heer
Gleichman, de opvolger van mr. Molkenboer, als Secretaris der Nederlandsche Bank
aftrad om het Ministerie van Financiën onder Kappeyne te aanvaarden, had de
President der Bank, de heer Mees, slechts één wensch, namelijk dat Baert weder tot
hem zou komen en het Secretariaat van de Bank op zich zou willen nemen. Baert
was hiertoe echter niet te vinden, voelde zich behagelijk in Utrecht, waar hij als
alléénheerscher zonder ruggespraak met een Raad of Directie kon werken. Toen
Baert dus voor de eer bedankte, dong ik zelf naar die betrekking, zegde ik mijn
hoogleeraarschap te Utrecht vaarwel, en werd een tijdlang de uitvoerende macht der
Directie van de Nederlandsche Bank. In die betrekking van Secretaris der Bank werd
ik dus de onmiddellijke chef van Baert, en moest ik mijn zienswijze toetsen aan zijn
wèl overwogen handelingen. Het is niet te ontkennen, dat het verschil van aanleg
tusschen ons beider karakter en eigenschappen, van tijd tot tijd, tot wisseling van
gedachten en woorden aanleiding gaf. Ik deelde niet volkomen de meer gereserveerde
houding die de heer Baert als agent soms aannam. Ik wilde dat de Utrechtsche agent
wat meer de teugels zou vieren, dat hij, op zijn beurt, de productieve krachten in zijn
provincie zou opwekken. Op enkele punten mocht ik dan zijn aandacht vestigen. Bij
voorbeeld, dat hij zich in de hoofdleiding der zaken niet door de bankiers of kassiers
liet overvleugelen, dat
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hij het publiek der marktdagen meer zou gerieven door een gemakkelijker gelegen
wisselkantoor, dat hij met zijn groote vakkennis mij zou helpen om den dienst der
open bewaargevingen volledig te organiseeren, eindelijk - last not least - dat hij mijn
bondgenoot zou worden om het Rekening-Courantschap, dat de wet ons had opgelegd,
wat flinker in praktijk te brengen. Vooral op dit laatste aanbeeld klopte ik telkens
met mijn gesprekken. Ik wenschte dat de Nederlandsche Bank als tweede anker van
bevestiging - nevens de bankbilletten - het boekcrediet zou aannemen. Ik wilde in
de Nederlandsche Bank gezonde en algeheele toepassing van het
Rekening-Courant-systeem, dat dàn, door faciliteering der kaskwitanties of der
bankassignaties, leiden kon tot een inheemsch giro-wezen. In Amsterdam vonden
mijn denkbeelden in deze materie weinig onthaal. Vurig had ik gehoopt, dat Baert,
die het bankwezen volmaakt goed kende, mij bij voorbeeld bij de heeren Mees en
Molkenboer had ter zijde gestaan. Doch het resultaat van al onze talrijke gesprekken
- ik kwam wegens mijn verhouding tot de Staatsspoorwegen dikwijls in Utrecht was, dat Baert bedenkelijk het hoofd bleef schudden, en eindelijk, toen ik als Secretaris
afgetreden was, in een uitvoerig schrijven aan de Directie van 27 Juli 1885 zijn meer
conservatief standpunt omtrent disconteering en andere zaken puntig en helder
uitéénzette. Hij schreef echter in dien opmerkelijken brief woorden die bij mij
eenigermate werkten als pleister op de wond: ‘Dat Utrecht - zoo drukte hij zich uit
- een duf kantoor is, trok reeds lang mijn aandacht, en menigmaal was die toestand
een onderwerp van mijn gesprek: ik ging personen en zaken na, maar kwam tot de
slotsom dat een credietwaardig en credietvragend publiek zich niet liet scheppen’.
Ik heb in dat weloverwogen
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besluit van Baert berust. Gelijk in onze opvatting der Economie liepen ook hier onze
gedachten-wegen uitéén. Ook in de questie van het Bimetalisme - Wolowski's
uitvinding, die in veel economische breinen als een storm in een glas water toen
werkte - een uitvinding, die ik echter dadelijk, behoudens allen eerbied voor de heeren
bank-specialiteiten, als een sociaal ‘elixer’, ja als zeepbel karakteriseerde, terwijl
Baert er een degelijke kern van blijvende waarheid in vermoedde, werden wij het
geheel oneens. En zoo duurde het tot het einde. Baert was en bleef de man van een
stationnairen toestand in economische zaken. Doch hij was het niet uit sleur of slender.
Neen hij was het met volkomen doorzicht van alle beginselen en drijfveeren. Hij
achtte verlevendiging der operatiën en vergemakkelijking der financiëele
verkeersvormen op het oogenblik niet noodig, zelfs gevaarlijk, daar het zoo licht zou
kunnen leiden tot een prikkelen der speculatie-zucht. In de lijn van zijn opvattingen
was hij - ik erken het ten volle - een uitstekend Agent der Nederlandsche Bank. Zijn
onkreukbare rechtvaardigheid werd geëvenaard door zijn dienstbetoon voor het
publiek. Hij was in Utrecht de dienaar van allen. Niets was hem in zijn werkkring te
veel. De vrouwelijke bezoeksters van zijn kantoor bijv. voor bewaargeving werden
door hem met vriendelijke zorg geholpen of te-recht gewezen. Zelf maakte hij voor
de credietvragers en beleeners meestal de stukken op. En aan de Directie schreef hij
bijna wekelijks zijn fraai gestileerde, inééngedrongen, bijna als munten gefrappeerde
brieven, wier korte puntige zinsneden onderwerp van overdenking van een hem
waardige Directie konden worden. Hoewel ik het niet met hem ééns kon worden
over veel punten, hield ik van alle Agenten der Nederlandsche Bank het meest van
dezen eenvoudigen,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

114
al te eenvoudigen man. ‘On ne s'appuie que sur ce qui résiste’.
Baert woonde zeer éénzelvig in een groot ruim huis gedurende de laatste jaren in de
Muntstraat te Utrecht. Zijn huiselijk leven was niet gelukkig. Hij ging geheel en al
misschien veel te uitsluitend op in zijn ambtelijk werk. Ter wille der bank-zaken
bezocht hij nu en dan een societeit. Overigens leefde hij zeer stil en ingetogen zonder
veel belangstelling voor het ‘mondaine’ rumoer dat om hem heên gonsde. Maar één
kring in de stad Utrecht had hij bovenmate lief. De aanleiding daartoe was hem
gegeven door den President der Bank. De heer mr. W.C. Mees was omstreeks het
jaar 1870 door de Regeering tot President-Curator der Utrechtsche Universiteit
benoemd. Daar allengs na den dood van den heer Hoytema, den bejaarden zeer
invloedrijken Secretaris van het Curatorium, een nieuwe secretaris van Curatoren
moest worden benoemd, wees de heer Mees met den vinger naar Baert. Hij wist dat
Baert een administratief talent boven anderen bezat, en vond het niet onaangenaam
een Secretaris-Curator als bij de hand te hebben, met wien hij in zijn betrekking aan
de Nederlandsche Bank toch voortdurend in correspondentie was. Men vond in
Utrechtsche Academie-kringen de keus - die bij Koninklijk Besluit van 19 Januari
1875 aan Baert werd opgedragen - in 't eerst wel wat vreemd, daar Baert ook geen
kweekeling der Utrechtsche Universiteit was geweest: doch al zeer spoedig, toen
men den nieuwen Secretaris in de Academiewereld had leeren kennen, was men met
de benoeming verzoend. De verzoening werd langzamerhand hooge ingenomenheid.
Jaren achteréén werkte Baert voor de Academische instellingen en hoogleeraren met
een talent en een toewijding, welke de bewondering
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van allen, die aan de Universiteit verbonden waren, veroverde. Toen in Maart 1897
Baert die betrekking van Secretaris nederlegde, sprak de toenmalige Rector
Magnificus, dr. C.A. Pekelharing, hem op de volgende wijze toe: ‘Gij waart de onze:
op welk uur van den dag wij ons ook bij u aanmeldden, altijd waart gij bereid ons te
woord te staan en ons in te lichten omtrent de mogelijkheid van de vervulling onzer
wenschen. Gij waart van alles op de hoogte. Vooral diegenen onder ons die in
laboratoria werkzaam zijn hebben u leeren waardeeren. Wij hebben, vrees ik, u het
leven wel eens lastig gemaakt. Maar gij zelf bracht ons daartoe in verleiding. Gij
waart voor ons de vraagbaak, altijd gereed om, toegerust met een bewonderenswaardig
goed ingericht archief, allerlei moeilijkheden voor ons op te lossen. Wij konden op
u rekenen, niet alleen als wij zelven bij u kwamen om inlichting, raad en hulp, maar
ook voor eenige nalatigheid onzerzijds was uw oog steeds geopend. Een
waarschuwende stem bereikte ons dan altijd nog bijtijds. Ja zelfs de Rekenkamer
wist gij, bijna zonder uitzondering, over ons tevreden te stellen. Gij waart niet maar
dadelijk klaar met ons uw steun te beloven, wanneer wij uw hulp inriepen voor het
verkrijgen van de eene of andere verbetering. Maar nooit sproot uw aarzeling voort
uit gebrek aan belangstelling of welwillendheid. Integendeel. Juist uw groote liefde
voor de Universiteit bracht er u toe, al die verschillende aanvragen, waarmede wij
tot u kwamen, zorgvuldig te wikken en te wegen. Van te voren wisten wij dat uw
oordeel juist en billijk zou zijn, wanneer wij ons maar de moeite gaven de belangen
die wij voorstonden duidelijk uitéén te zetten. Waart gij eenmaal van de
wenschelijkheid en de uitvoerbaarheid van een voorgestelde verbetering overtuigd,
dan wisten wij ook
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dat wij de verdere behandeling der zaak veilig aan uw voortreffelijke zorgen konden
overlaten’.
In zekeren zin trof Baert het bij de Utrechtsche Universiteit. Want zeer veel was
sinds 1875 te reorganiseeren. De nieuwe wet op het Hooger Onderwijs van 28 April
1876 vorderde op natuurkundig en medisch terrein allerlei nieuwe instellingen en
gebouwen. En Baert was de man die constructief hier zou werken. Den 9en October
1877 werd het nieuwe Physische Laboratorium in de Bijlhouwerstraat in gebruik
genomen. In 1882 werd het Mineralogisch Instituut en in 1883 een nieuw
Pharmaceutisch Laboratorium aan de Rijnkade gesticht. In 1884 werden de medische,
de heelkundige en de verloskundige klinieken in het Stedelijk Ziekenhuis verbeterd,
ten einde ze beter te doen beantwoorden aan de eischen, welke destijds heel wat
minder waren dan tegenwoordig. Ook het Pathologisch Instituut achter het Ziekenhuis
werd uitgebreid. Het Anatomisch Instituut werd verbeterd door toevoeging van een
sectie-zaal. In 1888 werd het Physiologisch Laboratorium uitgebreid. In 1889 werd
een begin gemaakt met den bouw van het zoogenaamd Sterrebosch-laboratorium,
waarin de anorganische scheikunde en voorts de hygiëne ondergebracht zouden
worden, welke inrichtingen in 1898 in gebruik werden genomen. In 1892 werd het
Botanisch Laboratorium verbreed. In October 1896 werd het nieuwe Tandheelkundig
Instituut aan de Wittevrouwenstraat in gebruik genomen. Eindelijk werd het
zoogenaamde Statenkamer-gebouw ingericht voor drie laboratoria, het Zoölogisch
Laboratorium, het Pharmacologisch en het verbeterd Mineralogisch Instituut. Voorts
onderging het Anatomisch Instituut, dat ook in dit complex van gebouwen is
ondergebracht, op-nieuw een belangrijke uitbreiding door den aanbouw van een
afzonderlijke collegezaal in den tuin van
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het Statenkamer-gebouw. Als tot bekroning van dit alles werd 12 April 1894 het
nieuwe door hem niet bewonderde Universiteitsgebouw, waarvan de eerste steen op
12 Juni 1892 door Koningin Wilhelmina was gelegd, ingewijd.
Voordat al deze verbouwingen en uitbreidingen - en ik sla de kleinere verbouwingen
enz. over - konden tot stand komen, werd er veel, zeer veel, van Baerts werkkracht
gevorderd. Maar door stipte indeeling van zijn tijd, kwam hij, naast zijn behandeling
der bank-zaken, dit universitair werk te boven. Zijn archief over de Universiteit was
voorbeeldig ingericht. Zijn registers bleken meesterstukken van orde en netheid. Hij
schreef alles zelf. In een brief van 21 Augustus 1896 uit Turijn aan zijn vriend en
gevolmachtigde schrijft hij nog deze woorden: ‘ook moogt noch Gij, noch iemand
anders, wie het ook zij, een enkel woord in het Register schrijven. Een vreemde hand
daarin zou mij een bittere en voortdurende ergernis zijn’. Hij was in zulke punten
een despoot. Zelfs iets weeks of sentimenteels kleefde hem aan in zijn liefde voor
de universitaire zaken. Zijn opvolger als Secretaris der Curatoren was Jhr. J.F. Hooft
Graafland. Deze vertelde mij, dat hij enkele jaren na Baerts aftreden eens met hem
wandelde en juist een dik boek uit het archief van Curatoren droeg. Toen vroeg Baert
hem dit boek te mogen dragen. De nieuwe Secretaris weerde dit verzoek af. Baert
voegde hem daarop toe: ‘Vergun mij dezen dienst te bewijzen, dàn doe ik weder
eens iets voor de Universiteit, want daarmede blijf ik nog altijd in gedachten’.
De Regeering benoemde hem, bij zijn aftreden als Secretaris van Curatoren, tot
Curator der Universiteit.
Baert had nog een kleinen hartstocht dien hij echter
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bijna voor ieder verborgen hield. Te weten een groote neiging voor de Architectuur.
Men kon het dadelijk merken, wanneer men met hem wandelde. Als in een straat,
op een gracht, een aardig geveltje stond, wees Baert dadelijk met zijn hand naar dit
bouwwerk, en vroeg daarvoor uw belangstelling. Ieder die een reis in Frankrijk, langs
de Loire, door Touraine heeft gemaakt, kent het kasteel Chambord. Baert werd niet
moede daarheên te gaan, verschafte zich alle plannen en teekeningen van dat kasteel,
hing ze op in zijn werkkamer en deed zijn portefeuille met afbeeldingen en profielen
van dat Chambord jaarlijks meer zwellen.
Eenzelfde liefde had hij voor de cathedraal van Rheims en de andere hoofdkerken
van Frankrijk. Brugge's bouwwerken waren hem een lust der oogen. Milaan, Florence
en noordelijk Italie werden, ter wille der vormen van de architectuur, telkens door
hem bezocht. Hij schreef er echter voor het publiek nooit over.
Zóó leefde Baert stil voor zich heên. Toen de ouderdom naderde kwamen de grauwe
gestalten, die den grijzen Faust opklopten, aan zijn deur tikken. Een van die gestalten,
door Goethe opgenoemd, liet hem met rust: ‘de Nood’. Want daar hij de laatste van
zijn familie was, viel erfenis op erfenis hem ten deel, en werd hij allengs zeer rijk.
Doch lichaams-gebreken tastten hem aan. Zijn stotteren had hem altijd gehinderd.
Nu gingen twee andere gebreken hem kwellen, vooreerst een steeds verergerende
hardhoorigheid, en ten tweede een toenemende verzwakking van het
gezichtsvermogen. Hij begreep toen zijn twee ambts-betrekkingen te moeten verlaten.
In 1904 verzocht en verkreeg hij zijn ontslag als Agent der Nederlandsche Bank: in
1905 trad hij af als Curator der
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Utrechtsche Universiteit. Het werd een droeve ouderdom, zonder vredigen terugblik
op het verleden, zonder glans of verheffing. Want eigenlijke vrienden onder zijn
tijdgenooten had hij niet. Slechts had hij zich meer en meer gehecht aan den uiterst
verdienstelijken hoofd-ambtenaaraan het Utrechtsch agentschap, den heer Chr.
Janssen, met wien hij voortdurend overleg ook bij intieme zaken pleegde. Men zag
hem, als zijn gezondheid redelijk was, met dien trouwen helper en steun langs Utrechts
straten of ook te Amsterdam, haast als verschrompelde blindeman zijn weg zoeken.
Schroomvallig liet hij zich leiden naar een of andere bekende bibliotheek of kantoor.
Daar zijn groote omzichtigheid van vroeger hem te veel tot het kleine had doen dalen,
vond men zijn persoonlijkheid nù niet altijd meer aantrekkelijk. Slechts werden in
Utrecht allerlei anecdoten van hem verhaald. Men sprak dan vooral van zijn zucht
om nederig op den achtergrond te blijven. De heer Röell, zijn laatste
President-Curator, vertelde mij nog onlangs een karakteristieken trek. ‘Mijn
schoonvader de Beaufort - zoo sprak hij - waarnemend president-curator te Utrecht,
deelde mij eens lachend het navolgende mede. Mr. Baert wilde, als hij hem als
secretaris voor zaken kwam bezoeken, altijd in den gang blijven wachten, totdat mijn
schoonvader hem te woord kon staan. Deze had al dikwijls zijn huisknecht berispt,
omdat hij mr. Baert niet in een der andere kamers liet wachten. De knecht zeide: hij
wil niet en ik kan hem toch niet bij den arm nemen. Toen mr. Baert nu weder eens
kwam, deed mijn schoonzuster zelve hem de voordeur open, pakte hem bij den arm,
en bracht hem zelve in de ‘antichambre’, en van daar naar de kamer van haar vader’.
Dergelijke feiten hebben anderen ook van Baert ondervonden. Hij achtte zich zelf
te laag. De ‘abbé Maury’ had eens in
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de ‘Constituante’ op een interruptie van een tegenstander, die hem wegens
aanmatiging toeduwde ‘que pensez-vous valoir?’ geantwoord: ‘Peu quand je me
considère, beaucoup quand je me compare’. Welnu, ook dit tweede lid van Maury's
antwoord was voor Baert niet gesproken. Hij had de ontwikkeling der Utrechtsche
Universiteit sinds 1876 grootendeels helpen leiden, doch wikkelde zich ook hier in
den mantel der vergetelheid, verscheurde al zijn brieven en manuscripten, wilde geen
lofrede der Academie bij zijn graf, ontzegde zich zelfs een begrafenis, en legateerde
- toen hij aan de gevolgen van asthma en bronchitis overleed - zijn stoffelijk overschot
aan de Universiteits-Anatomie, waarheên het ook vervoerd is.
Hij is door het publiek weinig begrepen. Men rekende hem tot de stillen in den
lande. Trouwens hij deed altijd zijn best een effen oppervlakte, zonder kleur of relièf
te toonen: en de omstanders gisten dan zelfs niet, dat die vale sobere schijn een zeer
gecompliceerd wezen overdekte en verborg, vol raadselen en vaak diepen inhoud.
Juni 1909.
H.P.G. QUACK.
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Levensbericht van A.C. Vreede.
Albert Cornelis Vreede werd den 29sten Januari 1840 geboren te Gorinchem, waar
zijn vader Mr. G.W. Vreede advocaat was1.
Hij genoot echter zijne opvoeding in Utrecht, waar zijn vader reeds in den aanvang
van 1841 als hoogleeraar in de rechtsgeleerde faculteit optrad.
In veel hooger mate dan men oppervlakkig meenen zou, was bij hem de vraag van
belang, wie zijne ouders waren. Hoe sterk hij bij alle verschillen geestelijk met hen
samenhing, werd door hemzelf in zijn verder leven diep beseft.
Het waren dan ook beiden geen alledaagsche menschen.
Prof. G.W. Vreede was een der meest bekende personen van zijn tijd. Hij was in
vele opzichten een hoogst merkwaardig man.

1

Allerlei personen, te veel om op te noemen, heb ik te danken voor inlichtingen waardoor mij
het schrijven van dit levensbericht gemakkelijk gemaakt werd. Wat Vreede's werkzaamheid
als geleerde en hoogleeraar betreft, ik ben geen vakgenoot van hem en zal mij wel wachten
bijzondere resultaten zijner studiën te bespreken, maar door langen omgang had ik toch mijne
indrukken en ik heb die getoetst aan de meening van anderen meer bevoegden.
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De omvang van zijne kennis en zijne belezenheid waren geheel buitengewoon, doch
vooral trok hij de aandacht door zijn herhaaldelijk krachtig optreden in allerlei
aangelegenheden van politiek en nationaal belang. Anders dan men wellicht van den
kleinzoon van den revolutionair Pieter Vreede zou verwachten, ging hij niet mede
met de beweging, die tot de grondwet van 1848 en het overwicht der liberale partij
geleid heeft. Prof. Vreede had aristocratische neigingen. Buiten twijfel hechtte hij
eenige waarde aan de nauwe familiebetrekking, waarin hij tot een paar adellijke en
enkele andere aanzienlijke geslachten stond. Toch meene men niet dat dit ook maar
eenigszins zijne aristocratische gezindheid bepaald had. De aristocratie trok hem aan
door haren zin voor onafhankelijkheid, hare manieren, hare omgangsvormen. Bovenal
echter was zijn conservativisme dat van den historicus met eene groote, - men kan
meenen te groote, - gehechtheid aan het overgeleverde. In de liberalen zag hij min
of meer burgerheeren, die de aristocraten, de natuurlijke regeerders des lands, van
het kussen drongen zonder in het minst hunne kennis en ervaring te bezitten. Het
allerminst echter was er bij hem sprake van eenige hoovaardij of geringschatting van
lagere maatschappelijke klassen. Hij was de eenvoud en vriendelijkheid zelf; men
beweerde dat het niet mogelijk was hem het eerst te groeten. Groot was zijn
oprechtheid in woord en wandel. Hij haatte alle schijnvertoon. Wat echter dezen
aristocraat wel het allermeest kenmerkte, dat was zijn diep ingewortelde vrijheidszin,
zijne ridderlijkheid, zijne liefde voor waarheid en recht, zijne groote vaderlandsliefde
en diep gevoel voor nationale waardigheid. Hij had zelfs het bewustzijn, dat het zijn
levenstaak was voor alles wat hij recht, waardig en groot achtte, telkens krachtig op
te
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komen en als hij dat deed, deed hij het zonder eenig aanzien des persoons, van wien
ook, en met een gloed van heilige overtuiging die hem menigmaal welsprekend
maakte. Ook in het godsdienstige was hij een man van den ouden stempel. Toch in
het minst niet iemand om bijvoorbeeld met een der godsdienstige bewegingen van
zijn tijd mede te gaan. Hij haatte bemoeizucht van predikanten. Ook godsdienst en
kerk echter hadden voor hem hunne onvervreemdbare historische rechten.
Mevrouw A.C. Vreede geboren Hof deelde ten volle de aristocratische sympathieën
van haar echtgenoot. Zij zelf was eene edele, voorname verschijning, een dier vrouwen
die in hare omgeving alléén door hare aanwezigheid den goeden toon weten te
bewaren. Diep was haar eerbied voor het levenswerk van haar man. Zij was zijn
raadsvrouw; geen courantenartikel ging ter perse voor het haar was voorgelezen. Zij
was vooral ook zijn steun en gelukkig genoeg eene vrouw van tact en praktischen
zin. Haar onafgebroken streven was dien afgetrokken geleerde en politicus zooveel
mogelijk verre te houden van de beslommeringen des levens, opdat hij zou kunnen
leven in de wereld zijner gedachten en zich onverdeeld zou kunnen wijden aan zijn
wetenschappelijken en publicistischen arbeid. In het godsdienstige deelde zij de
opvatting van haar echtgenoot.
Van deze ouders was Albert Cornelis op één na de oudste van negen kinderen,
drie zonen en zes dochters, waarvan echter ééne zeer jong gestorven is. Hij was de
lieveling van velen, met zijn knap uiterlijk, beschaafde manieren, onverstoorbaar
goed humeur, aardige gemakkelijkheid in den omgang, - de trots vooral zijner moeder.
Aan de bekende Hieronymusschool, het stedelijk gymnasium te Utrecht, genoot hij
eene uitstekende gymnasiale
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opleiding. Voor zijne medescholieren was hij een goed kameraad. Zijne vrienden
waren in het bijzonder C. Th. van Boetzelaar, met wien hij gedurende diens gansche
leven in nauwe betrekking bleef, verder H.T. Karsten, tegenwoordig hoogleeraar te
Amsterdam, C. van Voorst van Beest, Th. Hooft Graafland, A. Schuyt, P.J. Cosijn,
later gedurende vele jaren zijn Leidsche collega. Met hoeveel genoegen kon deze
laatste die oude schoolvriendschap nog herdenken. Welk eene levendige herinnering
had hij van de groote geestesvlugheid van dien opgewekten, geestigen schoolmakker.
Hij hoorde tot de allerbeste leerlingen, al was hij er in het minst niet een die er zich
op toelegde voor bijzonder braaf gehouden te worden. Hij was een dergenen die de
bekwame praeceptor, later conrector, Albertus de Jong op zijn kamer noodigde om
met hen moeilijkere auteurs te lezen dan gewoonlijk op het gymnasium gelezen
werden.
Dat deze knaap en jongeling in het minst geen aanleg had voor een teruggetrokken
bestaan, sprong dadelijk in het oog. Hij had ook den praktischen zin zijner moeder.
Van lieverlede ontwikkelde zich bij hem een zeer machtige levensdrang. Hij had
behoefte zich te werpen in den stroom van het levensbedrijf, aan allerlei deel te
nemen, wat zich voordeed. Het leven lachte hem toe met al zijne bekoorlijkheden.
Zonder verkeer met menschen kon hij niet bestaan. Al had hij den diepsten eerbied
voor de hooge gedachtensphaer van zijn vader, hem greep het leven onmiddellijk
aan, hij trad het tegemoet zonder eenige theorie. Vroegtijdig verwierf hij zich dan
ook een praktischen blik op het leven, die zijn vader geheel vreemd was. Hij had de
aristocratische gevoelens van dien vader, evenals deze zonder eenige belachlijke
aanmatiging. Was echter de vader vriendelijk tegen iedereen, hij had behoefte aan
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onmiddellijke aanraking met lieden uit verschillenden levenskring. Zooveel mogelijk
in de volheid des levens wilde hij zich bewegen.
Men begrijpt dat een jongeling van die geaardheid den studententijd met ongeduld
tegemoet zag. Op 17-jarigen leeftijd, den 24en Augustus 1857, werd hij aan de
Utrechtsche Hoogeschool als student in de rechten ingeschreven. Tengevolge van
oneenigheden in het corps gerezen had een paar jaar te voren een belangrijk aantal
studenten zich van het corps afgescheiden en de vereeniging Mutua Fides gesticht.
Van deze, die over het geheel de meer aristocratische elementen bevatte, werd Vreede
lid. Dat de geestige, levenslustige altijd opgeruimde jongeling, die zich in vroolijk
studentengezelschap zoo bijzonder te huis gevoelde, zeer sterk in den smaak viel,
spreekt wel van zelf. Hij werd lid van het bekende gezelschap ‘tres faciunt collegium’,
waaraan hij gedurende zijn gansche leven een groote liefde toedroeg. Voor hem was
dit een toonbeeld van ware studenticositeit verbonden met beschaafde manieren.
Over het geheel heeft het studentenleven op Vreede's geest een diepgaanden invloed
uitgeoefend.
Het was toen, vooral aan de Utrechtsche Hoogeschool, niet zeldzaam, dat studenten
in de rechten hunne propaedeutische studiën vervingen door de uitgebreidere voor
het kandidaatsexamen in de letteren. Dit kandidaatsexamen werd door Vreede afgelegd
in 1859. Toen hij echter met de eigenlijke rechtsstudie beginnen moest, bleek hij
daarvoor niet de minste neiging te bezitten. Hij zou misschien in de letteren zijn
doorgegaan, indien hij zich eenigermate tot de praktijk in het gymnasiaal onderwijs
aangetrokken gevoeld had. Thans ging hij over tot de medicijnen, later tot de
natuurwetenschap. Met belangstelling volgde hij o.a. de colleges van P. Harting en
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F.A.W. Miquel. Vooral echter gevoelde hij zich aangetrokken tot den beroemde
chemicus G.J. Mulder, in wiens laboratorium hij gaarne werkte. Mulder had veel
met dezen leerling op. Het was een groot voorrecht met dezen genialen man in nader
betrekking te treden, den machtigen kampioen voor ware universitaire stadie in een
tijd die het gevoel daarvoor van lieverlede begon te verliezen. Toch vond Vreede bij
de natuurstudie geen bevrediging. Hij meende den waren weg nog niet gevonden te
hebben en twijfelde zeer of die in de studie aan de Hoogeschool wel te vinden was.
Bovendien, zijn ouders hadden acht kinderen, mocht hij hen voor eene studie die
hem naar zijn overtuiging in geen geval spoedig tot eene bestemming zou brengen,
nog meerdere offers vragen? Daarbij kwam dat de Utrechtsche kring, hoe hoog hij
dien stelde, toch iets engs voor hem had. Hij wilde in het groote leven zijne krachten
beproeven om uitsluitend door eigen kracht zich een plaats in de maatschappij te
veroveren. In Indië dacht hij fortuin te kunnen maken, zooals zoovelen, ook uit zijn
eigen familie, waarvan hij gehoord had. Hij dacht zelfs daar een eigen zaak te kunnen
beginnen; vermogende familieleden, bereid hem daarvoor geld voor te schieten,
waren er wel. Zijn plannen echter vonden ernstigen tegenstand, ook bij Mulder, die
geloofde hem zeer zeker tot eene goede positie te kunnen brengen. Vreede echter
zette door. Ook Mulder moest er zich bij neerleggen. Hij schonk hem zijn portret
met het bijschrift: ‘aan mijn vriend A.C. Vreede’.
Zoo ging de 21-jarige jongeling, - het was in 1861 - op eigen kompas het leven
in. In Indië aangekomen vond hij spoedig werk. Hij had uitstekende recommandaties,
ook van Mulder. Zelf echter maakte hij zich spoedig vele vrienden. Hij was werkzaam
op een suikerfabriek in
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Pasoeroean, daarna gedurende langen tijd op eene in Bezoeki. Zijn praktische blik
bracht hem spoedig tot het inzicht, dat het onverstandig zijn zou met geleend geld
een eigen zaak te beginnen, al was een crediet daartoe hem geopend. Ook in meer
ondergeschikte betrekking had hij een goede toekomst voor zich. Hij vervulde zijn
taak ijverig en nauwgezet en toonde zich een man op wien men aankon. De eigenaars
der fabriek stelden zijn diensten op hoogen prijs, met één daarvan, den Heer
Aenemaet, bleef hij dertig jaar lang tot diens dood in zeer vriendschappelijke
betrekking. Merkwaardig echter was het dat de man die meende dat wetenschap niet
iets voor hem was, toch als van zelf onopzettelijk op den weg van het
wetenschappelijk onderzoek geraakte. Dat hij den omgang met inlanders zocht, lag
in zijn aard, en de taal des lands althans eenigermate te spreken, was voor hem
onontbeerlijk. Nu wordt, zooals men weet, op Oost-Java zeer veel Madoereesch
gesproken; dit geschiedde ook in de fabriek waar Vreede werkzaam was. Het trof
hem dat de studie dier taal tot dien tijd eigenlijk geheel veronachtzaamd was. Men
kon natuurlijk daarvan te hooi en te gras iets opvangen, doch wilde men haar werkelijk
leeren kennen, dan moest men haar geregeld en met overleg uit den mond des volks
opschrijven. Dat was iets dat Vreede bijzonder aantrok. Hij hoorde dus verschillende
inlanders opzettelijk uit; vooral met een meesterknecht had hij, als het werk was
afgeloopen, geregelde bijeenkomsten waarbij hij allerlei bepaalde vragen stelde. Hij
maakte daarvan aanteekeningen in een boekje en trachtte zich de juiste uitspraak
goed in te prenten. Zoo werd iets wat om praktische redenen was aangevangen als
van zelf door Vreede's zin voor taal en taalstudie in den grond der zaak niet veel
anders dan een wetenschappelijk taalonderzoek. Inmiddels raakte hij zeer aan Indië
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en de Indische bevolking gehecht; hij betreurde het geen oogenblik dat hij daar zijn
werkkring gezocht had. Ongelukkig echter werd hij zeer ziek; hij leed aan malaria
en leveraandoening, en vooral aan een kwaadaardige oogziekte. Hij ging tot Dr. H.
Greve te Soerabaya. Zijn gansche leven was hij dien arts dankbaar voor diens
voorbeeldige zorgen en ongemeene toewijding, en deze had niets dan lof voor de
blijmoedigheid en het groote geduld waarmee deze patient zijn zwaar kruis droeg.
Dr. Greve correspondeerde over het geval met zijn leermeester Donders en men werd
het er over eens, dat Vreede naar het vaderland terug moest keeren. Ook dit echter
ging niet tenzij zijn gezondheid zich eenigszins hersteld had en daartoe was verblijf
in een hoogere lucht noodzakelijk. Hoe echter dat gedaan te krijgen, waar geen
middelen aanwezig waren? Dr. Greve vertelde het geval aan een bemiddeld koopman,
die een kleine villa in het gebergte bezat. Toen deze hoorde dat Vreede de zoon was
van den Utrechtschen hoogleeraar, dien ‘echten patriot’, was de zaak in eens in orde.
Vreede zou in die villa logeeren. Een bode werd gezonden om een kamer voor den
patient te doen inrichten; er zou voor hem gekookt worden, hij had de vrije
beschikking over de provisiekamer en kon blijven zoo lang het noodig was.
Na eenigen tijd was hij werkelijk zoover dat hij scheep kon gaan. De zeereis deed
hem goed, hij kortte den tijd door veel met het scheepsvolk te praten. Tegen den
zomer van 1868 was hij in het vaderland.
Zijn ouders, familie en vrienden verschrokken van die droevige verschijning. Hij
echter hield goeden moed. Toch was het hem een pak van het hart, toen hij Donders
hoorde verklaren ‘volmaakt geneesbaar’. Door diens zorgen en die van Snellen ging
hij langzamerhand vooruit. Vurig
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hoopte hij weer naar Indië terug te kunnen keeren. Ook zijn geliefkoosd Madoereesch
vergat hij niet. Het boekje met aanteekeningen werd voor den dag gehaald en met
behulp van een zijner zusters, - daar hij zelf bijna blind was, - bracht hij zich wat hij
geleerd had, telkens weer te binnen.
Een jaar later was hij zoover, dat hij aan de toekomst denken kon. Hij zou naar
Indië teruggaan, doch nu als ambtenaar bij het binnenlandsch bestuur. Hij studeerde
aan de Indische inrichting te Delft van 1869 tot '70 en legde in den zomer van het
laatste jaar met goed gevolg zijn examen af. Toch zou hij niet naar Indië gaan. Van
allerlei zijden werd het hem ontraden. Bovendien werd hem hier in het land eene
betrekking aangeboden. Zijn oom Roorda, de beroemde Hoogleeraar in het Javaansch
aan de toenmalige Rijksinstelling voor onderwijs in de Taal-, Land- en Volkenkunde
van Ned.-Indië te Leiden, kreeg bij het klimmen zijner jaren behoefte aan hulp, en
onder den in dit geval wat zonderlingen titel van privaatdocent werd Vreede den 15en
Oct. 1870 tot diens assistent aangesteld. Den 4en April 1872 huwde hij met Mejuffrouw
Cornelia Boot, dochter van den bekenden staatsraad en oud-minister. Zoo had hij
een eigen rustig te huis en een werkkring waarin hij zich op zijn plaats gevoelde.
Een schaduw op zijn geluk wierp de zwakke gezondheid zijner vrouw. Zij schonk
hem drie kinderen, twee zonen en eene dochter, waarvan alleen de oudste, de Heer
G.W. Vreede, officier bij de cavalerie, nog in leven is.
Zeer zeker trok hij uit den omgang en de lessen van een man als Roorda, - hij
woonde diens colleges geregeld bij, - groot nut en hij wederkeerig werd Roorda
onmisbaar. Toen deze in 1874 gestorven was, was de tweede door Roorda bewerkte
druk van Gericke's Javaansch

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

130
woordenboek nog niet geheel gereed; Vreede belastte zich met de voltooiing.
Eveneens werden later de herdrukken van alle werken van Roorda betreffende het
Javaansch door Vreede bezorgd, gewoonlijk zeer vermeerderd en verbeterd.
Van het eerste oogenblik af aan echter dat hij in Leiden was, wilde zijn geliefkoosd
Madoereesch hem niet uit de gedachten. Hij begreep dat hij de herinnering aan die
taal niet levendig zou kunnen houden, tenzij hij in het bezit kon geraken van
Madoereesche geschriften. Na veel navragen gelukte het hem een groote hoeveelheid
schrifturen van allerlei aard bij elkaar te krijgen, hoofdzakelijk uit Indië, zoowel door
bemiddeling der Regeering, als ook in niet minder mate door geheel vrijwillige, zeer
ijverige bemoeiingen van particulieren. Vreede was daar zeer erkentelijk voor. Hij
wist wel dat ‘Indische leukheid een valsch epitheton is’, - zoo schrijft hij in het
voorbericht van het tweede stuk van zijn later verschenen boek, - doch hij had niet
kunnen denken, dat in zulk een ruime mate aan zijn wenschen zou worden tegemoet
gekomen. Hij wist ook zeer goed, dat het lang niet altijd gemakkelijk is zaken van
dezen aard uit de handen van inlanders los te krijgen. Een dergenen die hem wel de
beste bouwstoffen verschafte, Madoereesche samenspraken ‘eenvoudig maar
oorspronkelijk, echt inlandsch en geheel vrij van Europeesche denkwijze’, - zooals
Vreede het uitdrukt, was een beschaafde inlander Raden Pandji Djaja adi Negara,
schoolmeester te Pamekassan. Bovendien trof het zeer gelukkig dat de Heer B. van
Vianen, een Indisch ambtenaar, die vlot Madoereesch sprak, juist met verlof in
Nederland was en bereid was Vreede met zijn praktische taalkennis ten dienste te
staan; dan was juist een beschaafde Madoereesch sprekende inlander, de zoon van
den Regent van Panaroekan Raden Abdoel
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Moehni in het land, ook deze was Vreede zeer ter wille. Zoo kon dan in 1874 het
eerste en in 1875 het tweede stuk tot de ‘Handleiding tot de beoefening der
Madoereesche taal’ verschijnen, waaraan later in 1877 nog een ‘Aanhangsel’ werd
toegevoegd. Het boek omvatte een grammatica en chrestomathie, woordenlijsten,
verklarende aanteekeningen. De eerste grond was gelegd tot de wetenschappelijke
beoefening van dien zoo belangrijken Indischen taaltak. Een eerste grond; niemand
was meer overtuigd dan Vreede dat met zijn boek het werk eerst aangevangen, niet
afgemaakt was. Met het nauwkeurig vaststellen en groepeeren der taalverschijnselen
was een aanvang gemaakt. Vreede had zich geheel op een practisch standpunt
geplaatst. De theorie moest later komen. Kern prees het dan ook in zijn recensie1 dat
‘de schrijver niet getracht had een stelsel te ontwerpen om de door hem waargenomen
taalverschijnselen er in te wringen of te verwringen’, evenzoo dat hij ‘vermeden had
de spelling te wijzigen’, dat hij niet vervallen was in de fout van vele Hollanders van
‘met vaderlijke zorg’ voor den inlander de spelling zijner taal te regelen. Het boek
vond dadelijk gereeden ingang. Het voldeed aan een zeer werkelijke behoefte. Later
volgden nog andere Madoereesche uitgaven.
Kern was in 1874 Roorda als Hoogleeraar aan de Instelling voor Taal-, Land- en
Volkenkunde van Ned. Indië opgevolgd, die betrekking met het professoraat aan de
Hoogeschool verbindend. Bij de invoering van de wet op het Hooger Onderwijs van
1876 werd die Instelling opgeheven, doch tevens een doctoraat voor Indonesische
wetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Leiden ingesteld,

1

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië 3 e volgr. X p. 172.
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waarvoor dan verschillende leerstoelen gevestigd zouden worden. Behalve zij die
zich voor het doctoraat wilden bekwamen, zouden ook de rechterlijke ambtenaren
voor den dienst in Nederlandsch-Indië hunne indonesische studiën aan de Universiteit
te maken en daar ook hun ambtenaarsexamen af te leggen hebben. De opleiding der
bestuursambtenaren werd sedert, tot 1900 toe, aan gemeente-instellingen
toevertrouwd; nevens de bestaande te Delft werd er ook een door de gemeente Leiden
opgericht. Het ligt in den aard der zaak dat de professoren in de indische vakken van
de opgeheven Rijksinstelling naar de Universiteit overgingen. Kern echter wilde
voortaan van het onderwijs in het Javaansch ontslagen worden. Vreede werd daarop
tot Hoogleeraar in de Javaansche taal en letterkunde benoemd, welk ambt door hem
den 11en Oct. 1877 aanvaard werd met een rede over ‘de beoefening der Javaansche
taal aan de Rijksinstellingen van Indisch onderwijs, als grondslag voor de studie dier
taal aan de Rijksuniversiteit’.
Het geluk had zeker Vreede bijzonder gediend. Evenwel, evenals hij steeds
tegenspoed met buitengewone blijmoedigheid gedragen had, evenzoo werd hij ook
in het minst niet beneveld door zijn voorspoed. Lieden met zoo weinig aanleg voor
zelfoverschatting zijn er maar weinig. Bovendien zat de afkeer van valschen schijn
hem in het bloed. Hij had den diepsten eerbied voor de buitengewone mannen onder
de hoogleeraren, waarmee hij in vroegaren en lateren tijd in aanraking geweest was
en vond het een soort heiligschennis dat hij hun gelijke in rang zijn zou. Zelfs had
hij den minister Heemskerk gevraagd of niet eene benoeming onder minder weidschen
titel mogelijk zijn zou. Hij vergat echter maar al te zeer, dat niet alle nieuw optredende
hoogleeraren de evenknieën van een Donders
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of Mulder zijn konden, ja dat er niet weinigen, - vooral toen, bij de invoering der
nieuwe wet - het hoogleeraarsambt aanvaardden met minder aanspraken dan hij.
Zijne intreerede noemde hij opzettelijk ‘openbare les’ en stelde hij niet in den handel
verkrijgbaar. Alsof de intreerede van alle mogelijke professoren modellen van
schoonen vorm en diepzinnigen inhoud waren.
Wat Vreede was, kon men gemakkelijk - misschien wel wat al te gemakkelijk van hem zelf te weten komen, en zeker kon men dan zijn geen opgesierd beeld te
verkrijgen. Hij was in het minst niet de man van het woord, ook niet een stylist, al
kon hij zeer goed zijn gedachten op papier zetten. Hij was er van overtuigd dat hij
die breede algemeene vorming miste, die naar zijn oordeel ieder man van wetenschap
behoort te bezitten, en die hij betreurde dat ook onder hooggeleerden hoe langer hoe
zeldzamer werd. De opvattingen van zijn grooten leermeester Mulder, den man van
het ‘studium generale’, hadden op zijn geest een grooten invloed uitgeoefend. Voor
den beoefenaar eener polynesische taal achtte hij den grondslag van meer algemeene
taalwetenschap van de grootste beteekenis. Duidelijk zag hij in, en in zijne Openbare
Les spreekt hij het uit (p. 15), dat Kern na Roorda juist door zijn nieuwere methode
van taalonderzoek en zijn kennis van het Kawi (oud-Javaansch) de studie van het
Javaansch belangrijk vooruitgebracht had. Hij zelf echter wist in deze richting niet
te kunnen voorgaan, en achtte zich gelukkig dat Kern zich niet geheel uit het onderwijs
in polynesische talen had teruggetrokken. Evenwel eene diepere kennis van het echte
idioom, van de taal zooals zij in het leven gebruikt werd, was toch iets waar voor
den beoefenaar van eene bepaalde taal alle studie op moest uitloopen. Het was in dit
op-
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zicht dat hij vertrouwde voor zijne leerlingen een goede gids te kunnen zijn en een
steeds betere te zullen worden. En werkelijk had hij volkomen juist gezien, dat dáár
zijn aanleg lag. Hij bezat eene groote gemakkelijkheid voor het leeren van talen, een
fijn taalgehoor en een diep gevoel voor wat levende taal was en wat niet. Zich
verdiepen in een taaleigen was voor hem een groot genot. In de toekomst zou - zoo
meende hij - die diepere kennis van de taal, zoo als zij gesproken en geschreven
wordt, met die meer algemeene taalstudie onafscheidelijk moeten verbonden zijn.
Voor het oogenblik kon men dat niet eischen. De polynesische afdeeling aan de
Leidsche Universiteit werd juist opgericht.
Had echter Vreede niettegenstaande zijn minder voldoende voorbereiding wel iets
van een dilettant? Hij zal waarschijnlijk wel eens eene vergissing begaan hebben,
waar een opleiding zoo als toen aan de Universiteit werd ingesteld, hem voor zou
behoed hebben, doch werkelijk dilettantisch was zijn geest wel het allerminst. Niets
was bijv. verder van hem verwijderd dan - een echt kenteeken van dilettantisme naar één enkel pas verworven inzicht eene geheele wetenschap nieuw te willen gaan
opbouwen. Ook was hij het allerminst de man om op eens in een hem tot nog toe
geheel vreemd vak zich volkomen heer en meester te wanen. Was echter ook die
voorbereiding wel zoo geheel onvoldoende? Zeer zeker indien men die hoofdzakelijk
zoekt in veelsoortige verworven vakkennis. Vreede echter had in den omgang met
de voortreffelijke mannen wier leerling hij geweest was een diep inzicht gekregen
in den aard van waarachtige studie, en dat is eigenlijk de beste voorbereiding die
men krijgen kan. Niemand ergerde zich dieper dan hij aan de pompmethode, die in
zoogenaamde wetenschap-
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pelijke studiën steeds meer ingang vond. De africhting bijv. van toekomstige Indische
bestuursambtenaren voor hun examen was hem een gruwel. Diep was ook zijn eerbied
voor de groote mannen in zijn vak, een Roorda, Kern, Neubronner van der Tuuk.
Doch dat bracht hem niet in het minst er toe hunne beweringen blindelings aan te
nemen. Dat wetenschappelijken studie in de eerste plaats zelfstandigheid van oordeel
vereischt, was bij hem een levend beginsel.
Vreede was zonder eenigen twijfel een man voor de praktijk, doch een die
volkomen begreep dat praktijk zonder theorie in de lucht hangt.
De opvatting die Vreede van zijn levenstaak had, was veel hooger dan zij
vermoeden konden, die den veel schertsenden en van alles wat naar groote woorden
zweemde buitengemeen afkeerigen man slechts oppervlakkig kenden. De liefde die
hij eens voor Indië en den inlander had opgevat, bleef onverflauwd, al vond hij dat
zoogenaamd verheffen van den inlander, hem behandelen als had hij een duizendjarige
Europeesche beschaving achter zich, onverantwoordelijk en voor hemzelf gevaarlijk.
Diep was hij overtuigd dat het onze plicht was dat schoone land goed te regeeren.
Doch den inlander werkelijk te kennen zonder zijn taal, hem werkelijk naderbij te
komen zonder hem in zijn taal toe te spreken, scheen hem volkomen onmogelijk. En
dan was hij overtuigd dat de taal die hij te doceeren had eigenlijk de belangrijkste
was van den ganschen archipel. Zij toch werd door het grootste aantal inlanders
gesproken, door een overgroot deel van het dichtbevolkte Java. Bovendien was zij
een model van een polynesische taal; door haar te kennen stond men minder vreemd
voor andere, ook voor die welke met haar niet eigenlijk verwant waren. Het echte
Maleisch toch,
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de taal waarvan het schiereiland Malakka de bakermat is, werd in onzen archipel
slechts in den kleinen kring van Riouw en onderhoorigheden gesproken. Want wat
het Maleisch betrof dat als algemeene taal ‘als lingua franca’ van den archipel gold,
zijn geheele philologisch geweten kwam er tegenop, dat zulk een knoeisel nog voor
een echte taal versleten zou worden. Met van der Tuuk sprak hij van ‘brabbeltaal’
en het was niet eens waar, dat dit een algemeene taal voor Nederlandsch-Indië was,
in elke streek toch van Nederlandsch-Indië was zij anders, overal uit verschillende
elementen samengeflanst, zich aanpassende aan de verschillende talen, die in
verschillende streken gesproken worden. Was het waar dat men met zulk een taaltje
overal door kon komen? Ja eenigermate in de hoofdplaatsen en bij de inlandsche
hoofden, maar tegenover de bevolking staat men er volkomen vreemd mee. Met dat
verbasterde Maleisch komt men Indië door. Niet anders echter als men volgens Judels
met een beetje Fransch de wereld doorkomt. Zoo drukt Vreede zich uit in zijn
Openbare Les (p. 5). Het ergerde hem diep dat een minister van koloniën, Fransen
van de Putte, in 1864 een examen-programma voor de toekomstige
bestuursambtenaren vastgesteld had, waarbij hun de keus tusschen Maleisch en
Javaansch gelaten werd. Met dat Maleisch werd klaarblijkelijk die zoogenaamde
lingua franca bedoeld. Natuurlijk kozen de meeste kandidaten dat gemakkelijk aan
te leeren patois en daarin bestond dan de eenige taalkundige voorbereiding, die den
toekomstigen bestuurders van Nederlandsch-Indië ten deel viel. Was het dan
voldoende dat men zich in stamelklanken hoogstens hier en daar omtrent uiterlijke
aangelegenheden verstaanbaar wist te maken? Moest dan de weg tot het gemoed en
verstand der bevolking voor hare regeerders gesloten blijven?
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En niet slechts in zijn ‘Openbare les’, niet lang daarvan ook in eene recensie in De
Gids van de Clercq's ‘Het Maleisch der Molukken’ sprak hij zijne meaning in deze
zeer beslist uit. Ja het gold hier een kwestie waarin hij reeds lang op de meest besliste
wijze partij gekozen had. De klachten der verschillende examencommissiën over het
in keuze laten van het Maleisch en Javaansch leidden tot veranderingen in het
examenprogramma. In 1872 werden toen de eischen voor het Maleisch hooger
opgevoerd om zoo de bevoorrechting boven het moeilijker Javaansch weg te nemen.
Nu echter werd dat examen, vooral als men bij Maleisch aan de wezenlijke taal dacht,
zoo moeilijk dat niemand er aan voldoen kon. Uit den aard der zaak moest er dan
wel met die exameneischen geschipperd worden en daardoor werd in de praktijk de
toestand weer dezelfde als vroeger, vooral ook omdat de grootere gemakkelijkheid
van het examen ook bereikt werd door geen scherpe scheiding te maken tusschen
het zuivere Maleisch en het brabbeltaaltje, dat men wel met een deftigere benaming
de ‘spreektaal’ noemde. Van den beginne af aan heeft Vreede in de
examencommissiën zich krachtig tegen het Maleische programma verzet. Ook de
zaakkundigen in Indië, vooral van der Tuuk, spraken er zich scherp tegen uit. De
zaak echter bleef zooals zij was. Dit noopte Vreede voortaan voor het lidmaatschap
dier examencommissie te bedanken. Dit baarde eenig opzien. De Curatoren der
Instelling voor Indisch onderwijs die de gemeente Leiden nadat de Rijksinstelling
in die stad was opgeheven, gesticht had, wendden zich tot Vreede (het was ongeveer
in den zelfden tijd dat hij als Hoogleeraar optrad) met de vraag, waarom hij voor die
commissie bedankt had. Vreede ontvouwde hun zijn bezwaren tegen het examen in
het Maleisch, waarop
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Curatoren een stuk aan den Minister van Koloniën indienden met klachten over de
wijze waarop het examen afgenomen werd. De examen-commissie van 1877 kwam
daar tegen op, en uitte o.a. de meening dat Vreede om een andere reden voor die
commissie bedankt had dan om die bezwaren tegen het examen. Het beweren
betreffende het examen in het Maleisch was volgens de commissie geheel onwaar.
Daarop verscheen in het Handelsblad van 1 Jan. 1878 een kort stuk van Vreede
waarin hij mededeelde, dat de hoofdreden van zijn weigering werkelijk in het nieuwere
Maleische programma gelegen had, dat hij dit niet slechts aan den minister, doch
ook aan den secretaris der examencommissie had medegedeeld, zoodat die commissie
best begrijpen kon, dat hij het was die Curatoren omtrent deze zaak op de hoogte
gebracht had. Hij aanvaardde dan ook tegen de ontkenning dier commissie zeer
beslist de volle verantwoordelijkheid voor hetgeen omtrent deze zaak in het advies
der Curatoren voor kwam, en hij zou tegen die ontkenning zijn meening blijven
volhouden, zoolang niet een zaakkundig onderzoek door derden, erkende autoriteiten
op dit gebied, van het schriftelijk werk bij het examen van 1877 gemaakt, hem in
het ongelijk gesteld had; tot zoolang konden geenerlei ‘krasse uitdrukkingen zijn
overtuiging ook maar eenigszins aan het wankelen brengen’.
Zeer karakteristiek voor zijn opvatting van hetgeen de studie der Indische talen
zijn moet, waren nog een paar kleine recensies door hem nog in den tijd van zijn
privaat-docentschap geschreven. Sterk meende hij de ‘Proeven van Madoereesche
spelling’ van Dr. van Limburg Brouwer te moeten veroordeelen, die wederom dacht
eene spelling voor den inlander te moeten vaststellen en die bovendien allerlei onjuiste
voorstellingen omtrent den aard der Madoereesche taal voordroeg. ‘Aangenaam was
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hem die taak niet’. ‘Gaarne zou hij een bijdrage tot de kennis der Madoereesche taal,
die pas de eerste periode van beoefening was ingetreden, gunstig hebben willen
beoordeelen. Want zij die in Nederland zich met de studie van inlandsche talen
bezighielden, hadden behoefte aan steun bij hen, die aan de bron zelve hunne kennis
dier talen konden vermeerderen’. Maar toch had hij gemeend zijn oordeel niet te
mogen achterhouden, omdat al wat verkeerden invloed op onze studie der inlandsche
talen kon uitoefenen, krachtdadig geweerd moest worden, vooral als die invloed
zooals hier, uitging van een man die gerekend werd zekere autoriteit te bezitten. Een
tweede recensie in dezen geest was die van ‘een boekje voor den inlander’ (de vriend
van den Javaanschen landman in het Javaansch en Madoereesch) door het
Nederlandsch Indisch Gouvernement uitgegeven. Dat gouvernement gaf meerdere
boekjes uit voor het inlandsch onderwijs. In die boekjes echter werd niet zelden
gruwelijk gezondigd tegen het taaleigen, en was dat niet of minder het geval, dan
gingen zij toch mank aan het euvel van te onmiddellijk naar Europeesche modellen
bewerkt, te Europeesch in uitdrukking en gedachte te zijn, zoodat een inlander die
onzen gedachtenloop niet zoo maar volgen kan, ze bezwaarlijk begrijpen kon. En nu
was hier zelfs in het boekje dat hij besprak een Javaansch geschrift van dien aard
nog eens in het Madoereesch vertaald geworden. Dit had natuurlijk op zich zelf reeds
zijn bedenkelijke zijde. Wanneer echter het Javaansch eenvoudig en feitelijk goed
was, was dit goed overgebracht, overal echter waar het Javaansch te Europeesch van
gedachtengang was en de zinswendingen niet inlandsch waren, had de vertaling
vreeselijk schipbreuk geleden. Door de zaak anders aan te pakken had dit gemakkelijk
kunnen voorkomen worden. Toen deze
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recensie reeds ter perse was, vernam Vreede dat de wakkere schoolmeester van
Pamekassan de vertaler geweest was. Hij was zeker het allerminst geneigd dezen
zijn ‘sobat’ - zooals hij toen meende - te grieven. Maar het moest toch gezegd worden.
Had men bijv. dezen man op meer oordeelkundige wijze aan het werk gezet, dan zou
hij iets uitstekends hebben kunnen leveren.
Zoo zag de hoogleeraar in het Javaansch, die in October 1877 als zoodanig optrad,
zijn levenstaak zeer scherp en nauwkeurig afgebakend voor zich: voor ons als
koloniale mogenheid was een diepgaande kennis van de talen van den indischen
archipel eene allereerste behoefte; dit werd te weinig ingezien; er ontbrak aan die
kennis dan ook nog zeer veel; studie en onderwijs hadden hier een hoogen plicht te
vervullen. Ziet hier het hooge belang dat hij naar zijn oordeel te dienen had, en hij
heeft het gediend met alle krachten waarover hij te beschikken had en met een
toewijding die elk zoeken van zichzelf ten eenen male uitsloot. Over allerlei andere
vraagstukken had hij niet zelden een zeer besliste meening, doch bij den waarlijk
niet te hoogen dunk dien hij van zich zelf had, achtte hij om zoo te zeggen in vele
gevallen zich niet gerechtigd zich openlijk uit te spreken. Waar het echter de zaak
gold die hem was toevertrouwd, daar achtte hij spreken zijn, plicht en hij deed het
nuchter en kalm, maar toch in den grond der zaak in den geest zijns vaders, zonder
aanzien des persoons, met open vizier en de meest mogelijke beslistheid.
Niemand was er meer van overtuigd, dat hij nog veel te werken had, dan hijzelf.
Jammer dat de tijd die thans aanbrak, daartoe minder geschikt was. Zijne vrouw was
over het geheel zwak en lijdende, toch was er niets dat een naderend uiteinde deed
voorzien, toen hij, even uitgegaan
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om familieleden af te halen, die op bezoek kwamen, bij zijn tehuiskomst haar, die
slechts even rust was gaan nemen, dood te bed vond liggen. Het was slechts weinige
maanden nadat hij het hoogleeraarsambt aanvaard had, 14 Maart 1878. Slechts 26
jaar was zij oud geworden, een lieve teedere jonge vrouw, wier aardige naiveteit
Vreede ook in veel latere tijden nog met zeker genot herdenken kon. De slag was
zeer zwaar. Ook stond hij daar thans zonder een eigenlijk tehuis met drie nog zeer
jonge kinderen. Het was een groot geluk voor hem dat na ruim vier jaren, den 6den
Juli 1882, mejuffrouw Johanna van Oosterzee hem haar hand reikte. Zijn leven kreeg
weer een vast middelpunt, nu in zijn huis weder een liefhebbende echtgenoote zetelde.
Ook was hij haar, evenals de ouders der eerste vrouw, zoo oprecht dankbaar voor
hetgeen zij voor zijn kinderen deed. Uit dezen tweeden echt werd hem een zoon
geboren M.H.C. Vreede, thans adjunctingenieur bij de Hollandsche
spoorwegmaatschappij.
Zeer zeker was het een voordeel voor hem, dat zijn professoraat hem in eene
omgeving plaatste hem van vroeger reeds bekend en in menig opzicht zeer
sympathiek. Met zijne collega's professoren der indonesische afdeeling stond hij op
zeer goeden voet, met H. Kern, P.J. Veth, M.J. de Goeje, als arabist ook bij de
opleiding voor het doctoraat in de indonesische talen betrokken. Zeer hartelijk was
vooral de verhouding met J. Pijnappel. P.A. van der Lith was sedert jaren zijn vriend,
een gevolg ook van beider Utrechtsche relatiën. Ook met den lector Mr. G.J. Grashuis
stond hij in zeer vriendschappelijke verstandhouding. Vrienden onder zijne hem
verder staande collega's waren behalve Cosijn o.a. Th. Mac Gillavry, K. Martin, J.J.
Cornelissen. Bijzonder vriendschappelijk was ook de verhouding met de firmanten
der zaak Brill
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A.M.P. van Oordt en F. de Stoppelaar, de uitgevers van de meeste zijner werken.
Het aantal zijner leerlingen was in de eerste periode van zijn professoraat niet
groot. Aan de streng wetenschappelijke polynesische studiën wijdden zich uit den
aard der zaak slechts zeer weinigen en het examenprogramma voor de toekomstige
rechterlijke ambtenaren stelde toen ter tijd het Javaansch nog niet verplicht. Zijn
streven was - dit spreekt naar hetgeen wij van hem opmerkten van zelf - zijne
leerlingen het Javaansch zooveel mogelijk in zijne volle levende werkelijkheid te
leeren kennen. Reeds in zijn ‘Openbare les’ (p. 16) had hij er opgewezen dat Roorda
zich te zeer beperkt had tot het Javaansch der verschillende Javaansche boeken,
vervaardigd door den zeker hoogst bekwamen beoefenaar der Javaansche taal Winter,
die al bleven zij hun nut behouden, toch zeker aan de studie niet geven konden wat
deze behoefde; hij achtte het dan ook een groote vooruitgang dat Kern zijn
‘belezenheid in Javaansche poesie en proza aan de toelichting van grammatische
eigenaardigheden dienstig gemaakt had’. ‘Men kan’, - aldus Vreede - ‘het Javaansch
natuurlijk niet beter leeren dan uit de eigen oorspronkelijke volksliteratuur’ en hij
was er ‘Kern dankbaar voor dat deze ons leerde, dat er nog iets anders is dan
Wintersch Javaansch’. Zoo trachtte hij zijn leerlingen zooveel mogelijk de taal te
leeren uit de werken der echte Javaansche literatuur in proza en poesie, en om de
niet zeer groote daarvoor voorradige stof te vermeerderen gaf hij met zijn vriend Ch.
te Mechelen eene zeer omvangrijke verzameling Wajangverhalen in het licht (1884).
Over het geheel stelden zijn leerlingen zijn onderwijs zeer op prijs en zijn omgang
met hen was zeer vriendschappelijk, ja gemeen-
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zaam. Hij was ook een van die lieden, - en dit zijn de slechtste niet - die zich hun
gansche leven door eenigermate student blijven gevoelen. Wanneer hij dan ook bij
zijne leerlingen ware studenticositeit opmerkte, ging zijn hart open.
Het hoofdwerk zijner eigen studiën was het Javaansch woordenboek
Gericke-Roorda, waarvan hij den derden druk te bewerken had. Dat oude
woordenboek echter was eigenlijk slechts een raam waarin hij de resultaten zijner
eigen veelvuldige nasporingen op het gebied van het rijke Javaansche taaleigen op
praktische wijze samenschikte. De inhoud moest geheel vernieuwd worden; een
dilettantisch radicalisme dat ook den vorm gaat verbreken, voor eigenlijk de tijd voor
een nieuwen nog daar is, was hem immers ten eenen male vreemd. Zeer verheugde
het hem dat de regeering gedurende drie jaren den tolk I.L. Rhemrev te zijner
beschikking stelde, een man die het Javaansch verstond als een inlander. Geregeld
werkte hij met dezen samen, diens natuurlijke en dus halfbewuste taalkennis door
hem op geschikte wijze uit te vragen in vasten vorm brengend. En niet alleen voor
het woordenboek, ook voor andere studiën maakte hij zich den dienst van deze
vraagbaak te nutte. Humme's uitgave der Abiåså (Vreede schreef daarover een opstel
in de Bijdragen van het Koninkl. Inst. van 1885) kon met behulp van wat Vreede
van Rhemrev te weten kon komen, in menig opzicht verbeterd worden. Vreede's
woordenboek werd door kenners zeer gewaardeerd en bleef tot heden toe een
onmisbaar hulpmiddel voor Javaansche taalstudie.
Ook het geliefd Madoereesch werd niet vergeten. Van 1882 tot 1890 werd een
tweede uitgave van de ‘Handleiding tot de beoefening der Madoereesche taal’ bewerkt,
thans in vier deelen. De grammatica werd gewijzigd en
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uitgebreid, de chrestomathie onderging eene algeheele verandering. Zeer groot was
het aantal Madoereesche geschriften in proza en poezie dat Vreede van lieverlede
ook voor deze tweede uitgave had weten te verzamelen, wederom zoowel met behulp
van de regeering als door navraag bij particulieren. Velen had hij in het voorbericht
te danken, niet het minst weder zijn ouden vriend Djaja adi Negara, den
Madoereeschen schoolmeester. Het toenmaals eenige hulpmiddel van aanbelang
voor de studie der Madoereesche taal had in omvang en bruikbaarheid ontzaglijk
gewonnen.
Een ander werk waar Vreede met grooten ijver jaren aan arbeidde, was de catalogus
van de Javaansche en Madoereesche handschriften der Leidsche
Universiteitsbibliotheek (verschenen 1892). Een meer systematisch en omvattende
behandeling van de Javaansche letterkunde was nog steeds achterwege gebleven.
Roorda had voor die zijde van zijne studie weinig oog. Zelfs kan men zeggen dat het
eerste voorwerk daarvoor nog niet verricht was. De stof werd niet overzien, veel
minder beheerscht. De Javaansche letterkunde lag voor een overgroot gedeelte nog
in de handschriften der bibliotheken. Vreede heeft toen de groote massa der Leidsche
handschriften doorgelezen en eene beschrijving van hun inhoud gegeven, naar het
oordeel van deskundigen op eene wijze dat daardoor werkelijk de studie der
Javaansche en Madoereesche letterkunde op zeer verdienstelijke wijze werd ingeleid,
al had een arbeid als deze uit den aard der zaak hare tekortkomingen1.
Ook de kleinere opstellen van Vreede in dit tijdvak

1

Zie Mr. G.J. Grashuis' artikel getiteld ‘de Javaansche Letterkunde’ in ‘de Indische Gids’ van
1892.
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beoogden voor het meerendeel, - wij vermeldden reeds dat over de Abiåså vermeerdering van onze kennis van den Javaanschen en Madoereeschen taalschat.
Zeer beslist spreekt hij nog eens zijn meening uit over hetgeen het inlandsch
taalonderwijs voor de praktijk in Nederlandsch-Indië zijn moet in een artikel in de
Indische Gids ‘school of leven’ (1885). Kern had een zeer afkeurende recensie
geschreven over eene verzameling Javaansche Brieven van van den Broek. Deze had
daar onder dien titel ‘school of leven’ op geantwoord, te kennen gevend dat zijn
brievenverzameling ten doel had om door het lezen van stukken uit het dagelijksch
leven de toekomstige ambtenaren voor hun praktische levenstaak op te leiden. Vreede,
den titel van van den Broek's verweerschrift overnemend, schaarde zich toen met
grooten nadruk aan de zijde van Kern. Het was onmogelijk ‘de aanstaande ambtenaren
hier voor de praktijk daarginds te bekwamen’. Men kan hun een kijkje in de praktijk
geven, de praktijk leeren: niet; waar zij echter bovenal behoefte aan hebben, dat is
een degelijke grondslag van goede taalkennis en daarom moest Vreede in het belang
van het onderwijs opkomen tegen zeer veel wat in die brieven voorkwam en door
Kern te recht eene cacographie genoemd was. Uitvoerig toont Vreede aan welk een
verfoeilijk Javaansch door meerdere van van den Broeks briefschrijvers gebezigd
was.
Dat de geliefde leerling van Albertus de Jong bovenal philologisch aangelegd was,
is duidelijk. Toch bracht zijn scherpe en fijne waarneming van taalverschijnsels hem
als vanzelf op den weg van historie en vergelijking. Het Javaansch heeft, zooals alle
zoogenaamd praefigeerende talen, zijne eensylbige wortels, waaruit het met behulp
vooral van voorvoegsels zijne woorden gevormd heeft. Wat is nu de grondbeteekenis
dier wortels? Bij de klank-
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nabootsende wortelwoorden is dit duidelijk genoeg, doch ook de andere hadden een
beteekenis, die als het ware van den beginne af aan met den klank was samengegroeid.
Hoe nu Gene dergelijke oorspronkelijke beteekenis op te sporen? Vreede was er van
overtuigd en werd het zeker later nog meer, dat de kennis van het Javaansch in een
ouder stadium van ontwikkeling daarbij goede dienst kon doen. Voorloopig echter
was op dien weg niet veel te bereiken. Nu merkte hij op dat dezelfde wortel in tal
van verschillende samenstellingen in woorden voorkwamen, die in beteekenis
oogenschijnlijk geheel van elkander verschilden. Door nu geheele reeksen van die
meest verschillenden woorden met elkander te vergelijken kwam hij vanzelf tot dat
wat zij bij alle verschil gemeen hadden, en dit was dan het dikwijls tamelijk algemeene
begrip, dat oorspronkelijk althans bij het hooren van den klank werd opgewekt.
Vreede heeft deze methode van onderzoek het eerst ontvouwd in eene rede gehouden
op het orientalistencongres te Leiden van 1883. Zij heeft sterk de aandacht getrokken
en vond waardeering ook in het buitenland. Zijne leerlingen I.C.G. Jonker en N.
Adriani verzekerden hem later, dat zij, de eerste voor het Biameesch de tweede voor
het Baree, er een nuttig gebruik van gemaakt hadden, en duidelijk is het dat zij vooral
bij talen van wier verleden geen of zeer weinig overlevering bestaat, onmisbare
diensten bewijzen en tot zekere hoogte het daar niet wel mogelijke historisch
onderzoek vervangen kan.
In zijn ‘kantteekeningen op de woordenlijst van Kern's Fidjitaal’ merkt hij zelf
op, dat hij door zijn kennis van een paar verwante indonesische talen ‘onwillekeurig
tot vergelijking’ gekomen is en althans eenig begrip van vergelijkende methode
gekregen heeft. Vreede had den
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diepsten eerbied voor Kern. Diens studie over het Fidji had hem opnieuw van diens
vernuft en geleerdheid overtuigd, maar toch meende hij dat hij daarin menigmaal
van den goeden weg geraakt was, vooral waar het de vergelijkingen met het Javaansch
betreft. Hij meende dus ook tegenover een zoo hoog vereerd man niet te mogen
zwijgen en deelt nu tal van aanmerkingen op de door Kern in zijn studie over het
Fidji gepubliceerde woordenlijst mede. Volgens het oordeel van prof. C.C. Uhlenbeck,
die zich een tijd lang ook met de studie onzer Indonesische talen heeft bezig gehouden,
‘stond Vreede toen nog te veel op het standpunt van den philoloog, die taalvergelijking
wel wat heel spoedig bedenkelijk acht. Later zijn zijne opvattingen ruimer geworden.
Toch getuigden zijne kantteekeningen toen reeds van een helderen blik op
taalvergelijkende problemen en bevatten zij veel wat voor toekomstige beoefenaren
van het Fidji van belang kan zijn’.
Doch Vreedes werkzaamheid als universitair docent en als schrijver was in de
verste verte zijn eenige niet. Hij stond voor alles wat zijn levenstaak ook maar in de
verte betrof. Vooral de vraag der opleiding der toekomstige ambtenaren ging hem
steeds zeer ter harte. Dat het Javaansch zoowel voor de bestuursambtenaren als voor
die der rechterlijke macht slechts facultatief gesteld was, vond bij voortduring bij
hem levendige afkeuring; evenzoo vond hij het bedenkelijk dat de opleiding der
bestuursambtenaren aan twee gemeente-instellingen, later, sedert de opheffing der
Leidsche in 1891, slechts aan een, die te Delft, was toevertrouwd. Waar hij maar
betere denkbeelden ingang kon doen vinden, liet hij het niet na. Evenzoo was hij
onvermoeid in het belang der indonesische studiën werkzaam. Zijne gangen naar het
ministerie van
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koloniën waren niet zeldzaam. Met tal van invloedrijke personen stelde hij zich
schriftelijk of mondeling in betrekking. Wij spraken reeds van de hulp, die hij zich
voor zijn Javaansche en Madoereesche studiën wist te verschaffen. Doch als men
meent dat hij zich slechts moeite gaf waar het zijn eigen studie betrof, vergist men
zich ten eenen male. Het is niet te zeggen voor hoevele personen en hoevele belangen
hij zich in de bres gesteld heeft.
Ook vatte hij zijn taak, een werkelijk geestelijk verkeer met den inlander door
grondige taalkennis mogelijk te maken, zeer ruim op. Toen in 1880 bijv. het
Bijbelgenootschap hem vroeg in hoeverre naar zijn oordeel de aanmerkingen van
den zendeling P. Janszn op de Javaansche bijbelvertaling van dat genootschap juist
waren, gaf hij geen advies dan na een zeer gezette studie van vrij grooten omvang,
waarbij hij zich zelf zeer uitvoerig schriftelijk van zijne bevindingen rekenschap gaf.
In 1878 kwam tot hem de jeugdige doctor in de godgeleerdheid I.P. Esser, die zich
voor de zending onder de Madoereezen wilde voorbereiden. Deze edele vrome jonge
man trok hem zeer aan, hem den man van humor en grappen, dien oppervlakkige
toeschouwers weleens voor diepere gevoelens ontoegankelijk achtten. Hij bood dezen
aan hem in het Madoereesch te onderwijzen. Zóó geschiedde. De heer Esser heeft
in zijn lateren werkkring van dat onderwijs veel nut getrokken. In 1887 kwam hij in
het vaderland terug met eene Madoereesche bijbelvertaling. Hij verzocht Vreede
deze met hem te willen nazien. Twee, driemaal per week kwamen de beide mannen
daartoe te zamen, telkens stelde Vreede geruimen tijd daarvoor beschikbaar. Na twee
jaren ongeveer was men gevorderd tot in de brieven van Paulus aan de Korinthièrs.
Reeds
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was een gedeelte van de Evangeliën tot in Lucas gedrukt, toen de heer Esser
onverwacht kwam te sterven (28 April 1889). Vreede was door het overlijden van
zijn vriend diep getroffen. Alléén zorgde hij toen dat althans de vier evangeliën in
haar geheel in het licht konden verschijnen.
Deze bemoeiingen waren echter niet de eenige van dien aard. Zij kunnen dienen
als voorbeeld.
Zoo was Vreede als Hoogleeraar en geleerde zeer nuttig werkzaam en lang niet
ongelukkig. Toch was hij in zijne positie minder geëerd dan hij verdiende, en werd
hij in zijn kring beslist lager aangeslagen dan vele anderen die in kennis en talent
zeer zeker in de verste verte zijn meerderen niet waren. Hij had weinig vijanden,
doch enkele had hij er, en deze waren om particuliere redenen zeer tegen hem
verbitterd. Zoo werden er een paar aanvallen op zijn werk gericht, die van blinden
haat en weinig gevoel van fatsoen getuigden. Natuurlijk dat zulke ‘schotschriften’,
zooals men ze genoemd heeft, hem weinig schade konden doen. Zij vonden ook
ernstige tegenspraak. Maar toch vraagt men zich af: zou men zoo iets zich ook
veroorloofd hebben tegenover iemand, die machtigen steun had in toongevende
kringen, dien men niet treffen kon zonder te gelijk ook anderen te treffen? Dit nu
kan betwijfeld worden. Vooreerst was Vreede niet iemand om zich gemakkelijk eene
sterke positie te verwerven. Wat anderen soms bijna onopzettelijk doen, zich zóó
nauw aansluiten bij een man van groot gezag, dat men als van zelf van diens aanzien
gaat medegenieten, was iets dat volkomen tegen zijn aard indruischte. Evenmin was
hij er de man naar met anderen samen te gaan in het steunen van wederzijdsche
reputatiën, of door een zeker druk optreden de aandacht op zich te vestigen.
Afgescheiden echter
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daarvan was er zeer veel dat hem in de algemeene beoordeeling afbreuk doen moest.
De meeste menschen, ook geleerden, oordeelen vaak naar uiterlijke kenteekenen.
Als men dat niet deed, zou men in vele gevallen niet kunnen oordeelen en toch
óordeelen wil men. Had Vreede, wat hem geen moeite gekost zou hebben, maar hij
om begrijpelijke redenen naliet, aan de Utrechtsche Hoogeschool den doctoralen
graad in de letteren verworven, had hij het niet bij zijn candidaatsexamen gelaten,
dan zou zijn positie als Hoogleeraar veel sterker geweest zijn. Ook is zeker de
werkzaamheid op eene suikerplantage niet de normale voorbereiding voor een
hoogleeraarsambt en zoo scheen het van zelf te spreken dat hij de rechte professor
niet zijn kon. Men vergat natuurlijk ten eenen male hoeveel het praktische leven tot
iemands vorming kan bijdragen. Terecht noemde de Javabode hem na zijn dood ‘een
in de school des levens gevormden geleerde die niet zoo gemakkelijk zal te vervangen
zijn’. Men zie ook niet over het hoofd, dat zijne Leidsche jaren van 1870-'77 zijn
zoogenaamd privaatdocentschap, toen hij Roorda's lessen en omgang genoot en met
tal van andere bekwame mannen in betrekking kwam, toen hij zelf geregeld onderwijs
te geven had, eene voorbereiding waren zooals aan zeer vele onzer hoogleeraren niet
ten deel viel.
Bovenal echter moest men Vreede al zeer weinig kennen om niet te begrijpen, men beseft het reeds uit hetgeen wij omtrent hem mededeelden, - dat hij niet alleen
niet iemand was om zichzelf kunstmatig naar voren te schuiven, maar zelfs dat het
een zeer groot wonder geweest zou zijn, indien de publieke opinie hem op zijne juiste
waarde geschat had. Vooreerst, hoe diep ging niet, die waarheidszin, hoe diep die
afkeer van ijdel vertoon. Zichzelf relief te geven door zijne waardigheid als Leidsch

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

151
professor achtte hij ver beneden zich. Hij ging zelfs in dit opzicht somtijds wat al te
ver. Waarschijnlijk was zijn omgang met zijn leerlingen wel eens wat al te
gemeenzaam, en zeker is het dat zijn zin voor ambtelijken eenvoud op oppervlakkige
toeschouwers, - en hoevelen zijn dit niet? - wel eens den indruk maakte van een
gering gevoel van eigenwaarde. Bovenal echter was die zoo nauwlettende zorg om
toch vooral niet meer te schijnen dan hij was, uitermate geschikt om veel minder te
schijnen. En dan, hij die zoo kritisch was tegenover zichzelf, was het ook tegenover
anderen en hij had een zoo juist gevoel voor werkelijke wetenschappelijke grootheid,
dat hij zijne bewondering niet tot velen kon uitstrekken. Valsch vertoon haatte hij
ook bij anderen, en dat hij het haatte, liet hij steeds zeer ondubbelzinnig blijken. Dan
was hij, hoewel een man van talent, zeker niet iemand van naar buiten schitterende
gaven; zich publiek te doen gelden, bijv. in eene vergadering, was niet iets voor hem;
in kleinen kring was dat wat anders. Ten slotte wezen wij reeds herhaaldelijk op zijn
zin voor het grappige en behoefte aan scherts. Deze waren met zijn groote
blijmoedigheid als onafscheidelijk verbonden. En nu was het opmerkelijk, hoe hier
ook weer die afkeer voor uiterlijk vertoon zich gelden deed. Om toch vooral niet
mee te doen aan te groote gewichtigheid bedekte hij den diepen ernst waarmee hij
zijn taak opvatte, niet zelden voor anderen, en misschien ook wel voor zichzelf, onder
eene schertsende en wat luchtige voorstelling van zaken.
Heeft Vreede zelf gevoeld, dat hij niet altijd ontving waarop hij aanspraak had?
Zonder eenigen twijfel. Hij was een fijn gevoelig man en verkeerde beoordeeling
hinderde hem. Ook was het hem bij zijn zelfkennis zoo om waarheid te doen, dat hij
evenmin te laag als te
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hoog wilde gesteld worden. Zoo kon hij iemand die zich tegen over hem wel eens
wat meer meende te kunnen veroorlooven dan tegenover een ander, of die hem bijv.
- wat ook al eens voorviel - doodzweeg, waar hij hem had moeten noemen, soms
zeer beslist tot de orde roepen. Over het geheel echter hield hij zich zóó aan zijn
eigen oordeel over zichzelf, dat zijn zielerust door het oordeel van anderen zeer
weinig verstoord werd, al stelde zijn ridderlijk gemoed het natuurlijk op hoogen prijs
als anderen zich ook eens voor hem in de bres stelden, zooals hij dat voor zoovelen
gedaan had.
Van lieverlede is echter eene meer juiste beoordeeling van zijn persoon toch
eenigermate doorgedrongen. Het gaf hem eene groote voldoening, toen hij in Juni
1892 door den Leidschen Senaat tot doctor honoris causa in de polynesische talen
benoemd werd. Ook is het oordeel zijner leerlingen over het geheel wel steeds niet
het zelfde geweest als dat van sommige buitenstaanders. In deze latere periode van
zijn professoraat had hij meerdere leerlingen die zeer aan hem verknocht waren.
Vooral met N. Adriani, G.A.J. Hazeu, Ph. S. van Ronkel gevoelde hij zich nauw
verbonden. Doch niet slechts onder de studenten voor indonesische talen, zooals die
drie genoemden, wier aantal steeds gering bleef, ook onder de aanstaande rechterlijke
ambtenaren, voor wie sedert 1894 de kennis van het Javaansch verplicht gesteld was,
vond hij vele vrienden die hem ten hoogste waardeerden, ja men kan zelfs zeggen
dat zijn onderwijs met eene eenstemmigheid hooggeschat werd, zooals dat bij lange
na niet bij iederen hoogleeraar het geval is. Hoe dikwijls kreeg hij later niet de meest
ongezochte betuigingen van dankbaarheid voor hetgeen men van hem geleerd had.
De grondslagen door hem gelegd hadden verdere studie
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zooveel gemakkelijker gemaakt. Men had voor zijn gansche loopbaan iets
onschatbaars van hem medegekregen. Hoeveel dienst bewees hun in de praktijk ook
niet zijn woordenboek. En kon men zoo niet zelden met zekere opgetogenheid spreken
van den leermeester, niet minder deed men het van den humanen en verstandigen
examinator, door wien men gevoelde op de juiste waarde geschat te zijn.
Zeer groot bleef ook die bedrijvigheid buiten zijn direct academische taak, die hij
niet minder dan deze zich ten plicht rekende. Wat heeft hij zich ook in dezen tijd
voor een personen en zaken aangegord, telkens wanneer er óf een beginsel van recht,
óf een hooger belang bij betrokken scheen. Slechts één dier bemoeiingen zij hier
vermeld, die voor zijn persoon bijzonder karakteristiek is. Zeer zeker heeft hij
meermalen het werk dat anderen op zijn terrein leverden, zeer sterk afgekeurd, toch
was daarbij nooit eenige onedele ijverzucht in het spel. Reeds in het jaar 1888 trokken
de studiën het Madoereesch betreffende van den controleur op Java den heer H.N.
Kiliaan zijn aandacht. Deze was vroeger adjunct-controleur op Madoera geweest en
had daar de taal des lands leeren kennen. In hem meende Vreede den man ontdekt
te hebben die de studie van het Madoereesch op vasten grondslag brengen kon.
Vreede richtte zich in den aanvang van 1889 tot hem met de vraag, of hij in het belang
van het Madoereesch werkzaam wilde zijn, en toen hij daarop een toestemmend
antwoord ontving, heeft hij, geholpen door Kern, gedaan weten te krijgen, eerst dat
de heer Kiliaan naar Madoera verplaatst werd, zich daar jaren achtereen aan de studie
heeft kunnen wijden, daarna dat hem in Holland de gelegenheid gegeven werd zijn
werk af te maken. Men begrijpt wat een moeite dat gekost heeft, wat een schriftelijke
onderhandelingen, wat een
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tijdroovende tochten naar het departement van koloniën. Zoo was dus de tweede
uitgave van Vreede's eigen Handleiding voor de beoefening der Madoereesche taal
nog niet geheel in het licht verschenen, toen hij zelf reeds den man uitkoos en met
groote inspanning vooruit hielp, die zijn, ook in zijn oog nog slechts voorloopig werk
voor het grootste gedeelte door iets anders en beters vervangen moest. Het is
begrijpelijk dat de heer Kiliaan zijn ‘Madoereesche spraakkunst’ opdroeg aan Vreede
en Kern door wier ‘initiatief het hem mogelijk was zich onverdeeld aan de wetenschap
te wijden’.
Ook de opleiding der toekomstige Indische ambtenaren hield voortdurend zijn
aandacht bezig. Dat het Javaansch in 1893 voor de bestuursambtenaren en later in
1894 ook voor die der rechterlijke macht verplicht gesteld werd, beschouwde hij als
een groot geluk, de zegepraal na een 20- à 30-jarigen strijd, waaraan ook hij zulk
een levendig aandeel genomen had. Wat de bestuursambtenaren betrof, werd eindelijk
eerst in 1902 een regeling, en nog wel maar eene voorloopige, getroffen, waarbij de
staat de taak hunner opleiding zelf ter hand nam: deze zou evenals van de rechterlijke
ambtenaren geschieden aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Zeer zeker zag Vreede
daarin eene groote verbetering, al liet in zijn oog ook de nieuwe toestand nog veel
te wenschen over.
Inmiddels was ook voor hem de tijd voor eene meer bijzondere academische
werkzaamheid aangebroken; hij werd secretaris van den Senaat en van 1896 op '97
rector magnificus. Zijn rectorale rede op den 8en Februari 1897 handelde over ‘de
oorspronkelijke en figuurlijke beteekenis der Javaansche woorden’. Wederom werd
hierin de wortelwoorden-theorie uiteengezet, thans in meer populairen trant. In dezen
nieuwen vorm vonden zijn denkbeelden veel ge-
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makkelijker ingang. Aardig was de ervaring van een zijner leerlingen, die in een
Javaansche kampong in het huis van een beschaafden Raden Vreedes naam op een
zuil geschreven zag. Bij onderzoek bleek dat Vreede die eervolle vermelding aan
zijne wortelwoorden te danken had. Blijkbaar had die ontwikkelde inlander daardoor
beter inzicht in zijn eigen taal gekregen. Nog had hij als rector een taak te vervullen,
die den levenslustigen man bijzonder toelachte. Koning Oskar II van Zweden was
met het oog op zijn 25-jarig regeeringsjubilé door den Senaat der Leidsche Universteit
tot doctor philosophiae honoris causa benoemd geworden. Vreede met den Secretaris,
zijn vriend Mac Gillavry, werd afgevaardigd om den koning bij de viering van dat
feest in Sept. 1897 de bul te overhandigen. Reeds de reis met dien vriend was voor
hem een genot. Machtig interesseerde hem de persoon van den edelen koning; de
gansche feestelijke omgeving trok hem bijzonder aan. Met groote plechtigheid werden
de deputatiën van verschillende Europeesche Universiteiten, die den vorst dezelfde
hulde kwamen brengen, ontvangen. Namens Leiden sprak Vreede hem in de Fransche
taal toe, zijn groote verdiensten als beschermer der wetenschappen in herinnering
brengend, hem huldigend als een andere Karel X, ‘tegelijkertijd historieschrijver,
dichter en Maecenas’. Het was voor alle aanwezigen een onvergetelijke dag. Vreede
herinnerde zich zijn Zweedsche reis altijd met het grootste genoegen. Hij werd
benoemd tot ridder in de Orde van den Poolster.
Het groote wetenschappelijke werk van deze tweede periode zijner werkzaamheid
was de derde druk van het Javaansche woordenboek, bij welker bewerking zijn
oudleerling Dr. J.G.H. Gunning hem vanwege het departement van koloniën als hulp
werd toegevoegd. Dankbaar

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

156
erkende hij in de voorrede van deze uitgave, dat Gunning vooral ook door zijne
excerpten en aanteekeningen uit den tijd dat hij als ambtenaar voor de indische talen
en als leeraar in het Javaansch aan het Gymnasium Willem III werkzaam was, zich
zeer verdienstelijk tegenover het woordenboek gemaakt had. Evenwel, ook nadat dit
boek in 1901 in druk verschenen was, bleef zijn werkzaamheid in die richting
voortgaan. Wat al pogingen om steeds meer en meer de schatten van het Javaansche
taaleigen te lichten; Javaansche couranten werden bestudeerd, over allerlei punten
werden schriftelijke inlichtingen gevraagd aan lieden die zich op de plaats zelf van
het een en ander vergewissen konden, en vooral rekende hij zich hoogst gelukkig
dat hij een paar malen de gelegenheid vond met een beschaafd Javaan geregelden
omgang aan te knoopen. Dit alles was en bleef zijn geliefkoosde werkzaamheid, men
zou kunnen zeggen zijn uitspanning.
In het belang van het onderwijs gaf hij later in 1906 in vereeniging met Gunning
eene verzameling facsimile's van Javaansche brieven uit, voor het grootste gedeelte
door zijn leerling Dr. G.A.J. Hazeu op Java verzameld.
Over het geheel leefde en arbeidde Vreede onder aangename verhoudingen.
Meerdere oudere vrienden verloor hij door den dood, maar er bleven nog altijd
mannen van zijn leeftijd over, met wie hij het verleden min of meer gemeen had. In
nauwere vriendschap kwam hij in dezen tijd met zijn collega M.J. de Goeje; de
schrijver van dit levensbericht was gedurende ruim twintig jaren een zijner meest
vertrouwde vrienden. Het verheugde Vreede zeer dat zijn oud-leerling en vriend Mr.
Ed. Rijke uit Indië teruggekeerd zich in Leiden vestigde. Zeer vriendschappelijk
werd vooral ook de verstandhouding met den opvolger van den diep betreurden
Cosijn, C.C. Uhlenbeck.
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De omgang met dezen schonk hem iets wat hij tot nog toe wel eens te veel gemist
had, levendige belangstelling in zijne geliefkoosde taalstudiën. Uhlenbeck, vol
begeerte ook eens het wezen eener indonesische taal te leeren kennen, volgde een
tijdlang Vreede's college's. Ook las Uhlenbeck met blijkbare belangstelling de meeste
zijner geschriften; zeer waardeerde hij zijne beschouwingen over de wortelwoorden.
Veel spraken de vrienden over allerlei punten van Javaansche en Maleische
grammatica. Er ontspon zich op zoodanige wijze een wetenschappelijk verkeer,
waarop Vreede zeer hoogen prijs stelde. En niet minder ook Uhlenbeck. Deze
verklaarde aan den schrijver van dit levensbericht, dat hij niet alleen op de colleges
veel geleerd heeft, maar ook die gesprekken buitengemeen instructief voor hem
waren. Steeds werd hij door Vreedes scherp taalgevoel getroffen.
Ook tot de jongeren gevoelde de man met het jeugdige hart zich vaak aangetrokken,
zoo bijv. tot zijn collega C. van Vollenhoven, met wien hij ook over de hem zoo
sterk ter harte gaande belangen van de opleiding tot den Indischen dienst zich
onderhouden kon. Hij echter met zijn behoefte aan veelzijdigen omgang zocht dien
ook op een ander terrein. Jaren lang gaf de kegelklub hem een zeer geliefkoosde
uitspanning. Hij was in dat spel zeer bedreven en het praatje met de vrienden dat met
dat spel gepaard ging, gaf hem een zeer gewenschte afleiding.
In 1902 herdacht hij zijn 25-jarig professoraat. Voor een openlijke feestviering
was hij de man niet, nog daargelaten dat droeve familie-omstandigheden, de dood
van zijn tweeden zoon en de ziekte zijner dochter, allen feestlust dooven moest. In
1903 werd hij benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandsche Leeuw.
Het scheen werkelijk een tijdlang, dat de vurige wensch
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dien hij steeds gekoesterd had, zou vervuld worden, dat eenmaal de twee indische
hoofdtalen aan de Leidsche Universiteit door mannen theoretisch onderlegd, doch
verder gevormd door omgang met den inlander, zouden gedoceerd worden. Hij bleef
met eenige zijner leerlingen geregelde briefwisseling houden. Hoe verheugde hij
zich als hij vernam dat Dr. Hazeu telkens weer in het Solosche geweest was om het
zuivere Javaansch in het hart van Java van den Javaan zelf in oor en geest op te
vangen. En zooals slechts weinigen kon hij zich in idealen vermeien, waar zijn
persoon om zoo te zeggen geheel buiten stond. Jaren en jaren, vóór er nog van aftreden
sprake was, sprak hij er van, hoe goed het zijn zou als de persoon dien hij op het oog
had, Javaansch zou doceeren, ja hij had het plan vóór den gestelden tijd af te treden
om voor dezen plaats te maken. Reeds zes jaren voor den tijd van aftreding kwam
hij tot dien persoon met een bepaalden voorslag. Als men nagaat dat Vreede in het
minst niet gefortuneerd was, gevoelt men eerst in welk eene mate het belang der zaak
bij hem boven alles ging.
Zoo was in groote hoofdtrekken Vreede in zijne openbare werkzaamheld. Zelfs
die hem daarin slechts van buitenaf gade sloegen, moesten een duidelijken indruk
van enkele bepaalde karakter-eigenschappen erlangen, toch is er geen kwestie van
dat men zoo een eenigszins juist denkbeeld van zijne gansche persoonlijkheid
verkrijgen kon, ja wij konden reeds veel van wat hij in het openbaar was, niet in het
ware licht stellen zonder de mededeeling van allerlei feiten, die het groote publiek
uit den aard der zaak niet kennen kan. In zekeren zin geldt dit van iedereen. Van
Vreede echter zeer in het bijzonder. Want al was hij zeker wel het allerminst iemand
om in zijne toga een ander te zijn dan in zijn kamerjapon, die
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sterke afkeer waarvan meermalen sprake was, om ‘naar buiten te werken’, - eene
uitdrukking die hij spottend overnam, - bracht vanzelf met zich mede dat hij meer
dan de meeste anderen slechts aan de binnenzijde van het leven kon gekend worden.
Wij merkten op, hoe diep Vreede den band met zijne ouders ook in geestelijk
opzicht gevoeld heeft. Het was ook of zijn eerbied voor hen met de jaren nog toenam.
Met innige piëteit bezorgde hij den herdruk der dagbladartikelen van zijn vader uit
lateren tijd dan die, welke deze zelf in zijn ‘Twintig-jarige strijd’ had laten
herdrukken1. Hij wilde dan ook niets liever dan de waardige zoon zijns vaders zijn.
Uiterlijk geleek hij op dezen zeer weinig, doch somtijds op lateren leeftijd als hij
sprak, kon hij op éénmaal in zeer sterke mate eene gezichtsuitdrukking als van zijn
vader vertoonen en het deed hem genoegen als hij daarop gewezen werd. Hij had
hier het diepe gevoel van een ‘noblesse oblige’.
Nu en dan werd de aandacht reeds gevestigd op punten van gelijkheid tusschen
Vreede en zijn vader, evenzoo op punten van verschil. Een meer doorgaande
vergelijking loont de moeite. Wij wezen op beider ridderlijkheid, krachtigen
waarheidszin, afkeer van onwaar vertoon. Maar let nu eens op de gansch verschillende
wijze waarop dat alles zich uitte. De vader immers was een man van
gemoedsaandrang, getuigende en wederom getuigende over allerlei hooge beginselen
en groote vraagstukken. De zoon daarentegen was iemand van kalm overleg, die
nauwkeurig zich het terrein had afgebakend, waar hij naar de mate zijner gaven
meende te kunnen en te moeten arbeiden,

1

De titel van dezen herdruk luidt ‘Hoofdartikelen van wijlen professor Vreede, overgedrukt
uit het Utrechtsche Dagblad, 1869-1880, Leiden 1906’.
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ook door den strijd voor beginselen die hij als de eenig ware erkende. Die strijd echter
werd slechts voor een klein gedeelte gestreden in geschriften en van het pathos van
den vader was, - niet slechts omdat de onderwerpen er zich minder toe leenden, doch
ook om de geaardheid des schrijvers - zelden of nooit eenig spoor waar te nemen.
Waar hij echter handelde, sprak of schreef, overal dreef hem in niet mindere mate
dan zijn vader eene eerlijke overtuiging, nergens zocht hij zichzelf, overal sprak hij
ronde waarheid zonder te willen grieven, maar ook zonder iemand te ontzien.
De vader kende ijdele zelfverheffing evenmin als de zoon, doch iemand die zoo
door zijn gemoed werd voortgestuwd, was allerminst geschikt voor rustige
zelfbeschouwing; hij kwam er om zoo te zeggon nooit aan toe. De vader was dan
ook geen man voor zulk eene terughouding van den eigen persoon als de zoon, met
dien dikwijls overdreven afkeer om hooger aanspraken te doen gelden dan hij naar
eigen overtuiging verdiende. Tegenover de wereld was de vader vaak een argelooze
idealist: menige herinnering aan dezen kon bij den zoon een glimlach uitlokken, een
glimlach echter altijd met eerbied. Bij den zoon leidde zelfkennis tot diepere
menschenkennis. Niet zelden wekte, wat hij opmerkte, zijne innige verontwaardiging
op, inzonderheid als het hem bleek dat een zoogenaamd groot man metterdaad zoo
bitter klein was. Over het geheel echter ging zijn menschenkennis gepaard met
levendigen zin voor humor, - Dickens en Thackeray waren zijn dagelijksche
uitspanningslectuur, - en in zijn lust om den mensch te zien, den mensch met zijn
goeds en belachlijks innig vaak saamgeweven, wortelde ook, ten deele althans, die
behoefte om met lieden van den meest verschillenden slag om te gaan. Hij besefte
volkomen
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dat het volle menschenleven nooit in één levenskring zich geheel openbaren kon,
ook niet in dien welke hem persoonlijk het meest aantrok.
Vooral echter in zijne politieke gezindheid deed de invloed zijns vaders zich zeer
sterk gelden, al was hij geen man van vast omschreven programma's en kwam alles
bij hem neer op enkele sterk gevoelde overtuigingen. Met het grootste genoegen las
en herlas hij Louis Reybaud's Jerome Paturot, een erfstuk uit 's vaders bibliotheek,
waarin reeds in Orleanistischen tijd met verkiezingen en volksregeering de draak
gestoken wordt. Voor hem had dan ook Oranje oneindig meer te beteekenen dan elke
volksvertegenwoordiging; trouwer onderdaan heeft ons vorstenhuis nooit bezeten.
Hoe zeer kon zijn vaderlandsliefde in innige verontwaardiging opvlammen, als hij
meende dat het leger de speelbal van het politieke gedoe werd, of de hooge belangen
der koloniën niet met ernst en waardelijkheid behartigd schenen. Tegenover kerk en
godsdienst stond hij anders dan het geslacht zijner ouders en toch bleef hij nog altijd
voor de kerk gevoelen en had hij in het godsdienstige muurvaste overtuigingen. Elk
atheïsme stuitte hem geweldig tegen de borst, hij had een diep godsvertrouwen en
onderwierp zich eerbiedig aan Hooger wil. Een leven tot deze aarde alleen beperkt,
was hem iets geheel ondenkbaars. Hoe men meenen kon dat het, - zooals hij zich
uitdrukte, - ‘hier op aarde wel was’, was hem een volkomen raadsel.
Hij had de goede manieren van het ouderlijk huis, de gemakkelijkheid in den
omgang met iedereen van den echten gentleman en al vond hij in de
niet-aristocratische kringen, waar hij het grootste deel zijns levens doorbracht, niet
weinigen die hem sterk aantrokken, toch
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had aristocratische distinctie zonder gemaaktheid voor hem steeds de grootste
bekoring.
Herhaaldelijk wezen wij op zijn groote blijmoedigheid en deze was het nevens
zijn innige echte vriendschap die hem als het ware het meeste kenmerkte. Zijne
vrienden vergeten deed hij nooit. Stipt op geregelde tijden bezocht hij de oude moeder
en zusters van een vriend uit zijn Indische jaren, ook toen deze reeds een dertig jaar
overleden was. Hoe stond hij haar bij met raad en daad! Met tal van vrienden uit
vroegere tijden onderhield hij vrij geregeld betrekkingen, behalve met van Boetzelaar
uit zijn gymnasiumtijd ook bijv. met den raadsheer in het Haagsche hof I.C.I. van
Rappard uit zijn studietijd, met den Oud-Vicepresident van den Raad van Indië W.O.
Gallois uit een iets latere periode. Als zijn vrienden ziek waren verscheen niemand
spoediger en veelvuldiger aan hun bed dan Vreede. Behoefte aan vriendschap lag in
het diepst van zijn wezen. Hij zocht hem sympathieke persoonlijkheden als het ware
op en was voor hen op de meest natuurlijke wijze onmiddelijk vol belangstelling.
De voornaamste grond voor zijn vriendschap met personen uit de geringere
volksklasse ligt ook wel daar. Hij gaf weg tot het uiterste uiterste van zijn vermogen.
Jongelui die het noodig hadden, spijzigde hij gaarne aan zijn tafel, soms zelfs
dagelijks. Met ouderlijke zorg waakte hij en zijne vrouw voor hunne belangen. Hij
kon waar hij het noodig achtte, weinig malsch tegen anderen optreden en toch had
hij iets van de behoefte om in harmonie te leven met zijne gansche menschelijke
omgevjng. De gedachte dat hij gehaat werd, - hetgeen zooals wij opmerkten wel eens
gebeurd is, - kon hem zoo verbijsteren dat hij tegenover zijn vijand zijn anders groote
tact en beslistheid van handelen verloor.
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Wij noemden met zijne vriendschap zijne blijmoedigheid in één adem en zij waren
ook werkelijk niet te scheiden. Zijn opgewektheid en frischheid van geest waren de
toovermacht, waarmee hij om zoo te zeggen zijn vriendschap uitoefende. Een vriend
vroeg hem eens een dienst, een lastige drukproevencorrectie. Hij verklaarde zich
vroolijk en wel bereid ofschoon hij verschrikkelijk verkouden was. ‘Gij zijt een
merkwaardig exemplaar’ antwoordde hem deze, ‘zelfs al het onaangename van zulk
een verkoudheid kan uw goed humeur niet aan het wankelen brengen’. Ik dank u
schrijft een andere vriend dat gij ‘mijne vrouw over hare tobberijen hebt heen
geholpen door haar aan het lachen te maken’. En werkelijk was het alsof hij de
roeping gevoelde door de onuitputtelijke bron van opgewektheid en levensfrischheid
aan eene gansche omgeving den weg door het leven lichter te maken. De
vriendelijkheid des vaders was die van een afgetrokken geleerde, de zoon had behoefte
overal een geestig en opwekkend woord te plaatsen, ja niet zelden in het voorbijgaan
bij zijn groet iemand dien hij herkend had, - hij zag zeer slecht, - eene korte opmerking
of grappig gezegde toe te voegen, die dezen zijn weg deed vervolgen met een prettigen
lach op het gelaat.
Als echter iemands blijmoedigheid op een zeer zware proef gesteld werd, dan was
het de zijne. Ontzettende slagen hebben hem getroffen. De zoon dien hij verloor,
was een jonkman van de beste verwachtingen. Hij was na uitstekende studie reeds
een eervolle loopbaan ingetreden, toen hij 26 jaren oud overleed (1900). Zijne dochter,
de appel zijner oogen, overleed na eene ongesteldheid van jaren nog plotseling aan
een besmettelijke ziekte, 32 jaren oud, buiten het ouderlijk huis (1906). En de dood
op zichzelf dier geliefden was niet het zwaarste
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leed dat deze fijngevoelige man te dragen had. Maar toch geen smart was hem te
machtig en hij ging weer zijns weegs anderen opbeurend en vertroostend, die in de
verste verte geen wonden in het hart droegen zooals hij zelf. Men kent hem niet, als
men meent dat hij door scherts zijn verdriet wilde verzetten. Zijn blijmoedigheid
was er eene van hooger orde, zijne godsdienstige neigingen stemden geheel met haar
samen. Onder die misschien wel eens wat al te uitbundige grappen en kwinkslagen
verborg hij behalve dien diepen zedelijken ernst ook een geestkracht en vastheid van
wil, zooals zij slechts bij hooge levensopvatting mogelijk zijn.
En er waren nog tal van andere diepgaande smarten die hij te verduren had. Het
is het gewone lot van een ridderlijk man, dat de een of ander voor wien hij zich in
de bres gesteld heeft, bij slot van rekening blijkt dit niet of maar half verdiend te
hebben. Wat Vreede echter van enkelen die veel aan hem verschuldigd waren
wedervaren is, is geheel ongelooflijk. Zooveel ondankbaarheid, zooveel kwade trouw,
zooveel boosardige miskenning van de edelste bedoelingen komen gelukkig niet
dikwijls voor. Zulke ervaringen hebben hem ontzachlijk pijn gedaan, maar wederom
zeer spoedig zette hij zich over zijne gevoelens heen, de zaak op de meest onpartijdige
wijze beoordeelend, zijn persoon op zijde zettend, alleen lettend op hooger belangen.
Iemand die alles aan hem te danken had, wien juist door de wijze waarop hij Vreede
bejegend had een ontslag boven het hoofd hing, werd door dezen zelf gered, omdat
hij hem niet ongelukkig zien wilde en meende dat hij in zijne positie toch nog nut
kon doen.
Vreedes allerlaatste levenstijd was wat zijn huiselijke omgeving betreft, betrekkelijk
gelukkig. De droeve herinnering aan hetgeen er geleden was, werd niet uitgewischt,
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maar toch kon hij van hetgeen hem was overgebleven, weer echt genieten. Hij leefde
rustig met de vrouw, die hij liefhad en hoogachtte. Beide zoons waren nu wel
voorgoed uit het huis, sedert de jongste zijn plaats als adjunct-ingenieur bij de
Hollandsche spoorweg verkregen had, maar men zag hen natuurlijk, nu meer dan
minder, en zij vormden nog steeds het middelpunt der ouderlijke belangstelling. Het
was ook of dat huis door een nieuw leven bezield werd toen de jongste zoon zich
verloofd had met Mejuffrouw Johanna Everts. De dierbare dochter kon nooit vergeten
worden, maar alle verkwikking die de vrouwelijke jeugd in een huiselijken kring
pleegt te brengen, was op éénmaal weer aanwezig in iemand aan wie hij een vaderlijke
genegenheid kon schenken. Het huwelijk zou spoedig gesloten worden, een gelukkig
jong huishouden zou worden opgericht in de nauwste betrekking tot het ouderhuis.
Wat de openbare belangen die hij voorstond betreft, brak voor hem een tijd aan
van bezorgdheid en teleurstelling. Stemde de voorloopige regeling der opleiding van
Oostindische ambtenaren van 1902 reeds van den aanvang af niet in alle opzichten
met zijne inzichten overéén, het werd er niet beter op toen in 1907 de blijvende
gemaakt werd, waarbij de kennis der Javaansche taal wederom niet algemeen
verplichtend was gesteld. Het groote resultaat van een worsteling van jaren was op
éénmaal weer vernietigd. In dat zelfde jaar kwam een andere kwestie aan de orde,
die hem levendig in beroering bracht: de plannen tot oprichting eener rechtsschool
ter opleiding van inlanders voor rechterlijke betrekkingen in Indië zelf. Hij achtte
dit eene hoogst verderfelijken maatregel, in de allereerste plaats voor den inlander
zelf, en deed zijn uiterste best om alle machthebbenden die hij op eenigerlei wijze
bereiken kon, voor het dreigend gevaar te waarschuwen.
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Hoe verheugde het hem dat ook in Indië zelf van allerlei zijden, en door personen
van gezag in dezen, tegen de plannen der regeering werd opgekomen; hoe ijverig
was hij in de weer om hen die te beslissen hadden, van die oordeelvellingen uit Indië
op de hoogte te brengen. Zelf echter mengde hij zich als gewoonlijk eerst in den
openbaren strijd, toen het engere terrein betreden werd, waar hij zich tot spreken
gerechtigd en geroepen achtte. Een der voorstanders van de nieuwe regeling deed in
de Indische Gids van September 1907 op hoogen toon de uitspraak hooren en als
argument gelden, dat de kennis van het Javaansch van de overgroote meerderheid
der rechterlijke ambtenaren in Indië zoo gering was, dat die voor eene richtige
vervulling van hun taak niet in aanmerking kon komen: zij zouden de inlandsche
getuigen-verklaringen niet kunnen verstaan, veel minder controleeren. Vreede, de
leermeester van verreweg de meesten dier rechterlijke ambtenaren in
Nederlandsch-Indië, achtte met zeer vele andere tot oordeelen bevoegden die uitspraak
in de hoogste mate onwaar en onbillijk en protesteerde daartegen in een ingezonden
stuk in de Nieuwe Courant van 21 December. Het deed hem innig leed toen de nieuwe
plannen na eerst bij de tweede kamer zonder bezwaar te zijn doorgegaan, ook door
de eerste zonder eenig verzet van beteekenis werden aangenomen. Hij was
verontwaardigd dat de hoogste belangen van moederland en kolonie geen nauwgezette
overweging in de volksvertegen woordiging waard schenen.
Ook zijn ideaal, dat taalgeleerden in Indië verder praktisch gevormd voortaan aan
de Leidsche Universiteit de inlandsche talen zouden doceeren, zou niet verwezenlijkt
worden. Het liet zich steeds meer en meer voorzien, gelijk ook geschied is, dat ook
de man, dien hij zijn eenigen
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aangewezen opvolger achtte, zich op gronden die men moest eerbiedigen, niet
gerechtigd zou achten, zijn Indische betrekking voor een Leidsch professoraat op te
geven. Zoo kwam hij in de stemming van iemand die zag, dat niet bereikt zou worden,
wat hij zich zijn gansche leven had voorgesteld. Hij was reeds zeer dicht bij het
tijdstip van aftreding en verlangde naar rust, niet het minst ook omdat de kring waarin
hij te arbeiden had, hem niet meer zoo sympathiek was als vroeger. In het voorjaar
van 1908 vroeg hij zijn ontslag. Hij hoopte nog eenige jaren in zijn familiekring en
in omgang met zijn vrienden te kunnen doorbrengen, geheel levend voor die
geliefkoosde studiën, die hem steeds zulk een hoog genot schonken.
Helaas, het heeft niet zoo mogen zijn. Hij had zijn aanvrage om ontslag tijdelijk
opgeschort om nog eens de gelegenheid voor onderhandeling met den persoon dien
hij en ook anderen den eenig aangewezen achtten, open te laten. Vóór echter het
antwoord in kon komen, was hij niet meer. Een pleuris waarschijnlijk bij het baden
op gedaan, tastte hem zeer hevig aan. De operatie die beproefd moest worden, mocht
niet meer baten. Hij leed zoo als altijd moedig en opgewekt. Op zijn gewone
schertsende wijze dankte hij na de buiten narcoze doorgestane operatie doctoren en
pleegzusters voor wat zij voor hem gedaan hadden. Blijmoedig vol berusting en in
heldere oogenblikken niet zonder humor doorstond hij zijn leed, tot in de laatste
oogenblikken getuigenis gevend van die wonderbare hoogere veerkracht, die tot de
diepste kern van zijn gansche bestaan gehoord had.
Den 20 Augustus 1908 is hij van ons heengegaan. Wil men weten wie hij geweest
is, dan getuigt daarvan reeds de ontzachlijke leegte, die zijn heengaan bij zoovelen
heeft achtergelaten. Om hem treurden in de aller-
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eerste plaats zijn weduwe, zijne kinderen, zijne schoondochter; haar huwelijk een
paar maanden na zijn dood was een droeve plechtigheid. Om hem treurden tal van
verdere familieleden. Wie was in dien kring meer onmisbaar dan hij? Hoe bedroefd
waren om zijn heengaan ook zijn vrienden! Welk een smartelijke gedachte dat eerlijke
vriendelijke gelaat niet meer te zullen aanschouwen, dat telkens juist zich vertoonde,
als dit het meest noodig was. Eene gansche rij van oud-leerlingen zullen den
leermeester, die werkelijk zoo moeilijk te vervangen was, nimmer vergeten, en in
menig hart in het verre Indië bracht het onverwachte telegraphisch bericht van zijn
dood zekere verslagenheid te weeg, nu men hem nimmer weer zou zien den
leermeester en vriend van wien men zich zoo veel goeds en edels te binnen bracht.
Ja in den meest wijden kring ook der kleine burgerij heerschte ontsteltenis over het
betrekkelijk zoo onverwachte overlijden van dezen hoogleeraar, voor velen gedurende
tal van jaren een bekend en geliefkoosd figuur. Bij zijn graf heerschte diepe en
oprechte aandoening. Er werden woorden gesproken uit het hart opgeweld. Den man
die alle valsch vertoon haatte, werd de laatste eer bewezen met de meest eerlijke
waarheid van gevoelens. Zeer velen waren op dien Augustusmorgen op den
doodenakker bijeen, doch onder die velen zag men ook mannen uit het volk, die zich
van hun werk vrijgemaakt hadden om hun laatste hulde te brengen aan dezen
aristocraat, aan wiens vriendelijke belangstelling en bemoedigende opgewektheid
ook zij zulke verkwikkende herinneringen bewaarden.
Onder de zegeningen van velen is hij in zijn graf neergelaten.
A.E.J. HOLWERDA.
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Lijst der geschriften van A.C. Vreede.
Grootere werken.
Handleiding tot de beoefening der Madoereesche taal; in twee deelen. Leiden 1874.
Aanhangsel met bijvoegsels en verbeteringen behoorende bij het eerste en tweede
stuk van de handleiding tot de beoefening der Madoereesche taal. Leiden 1877.
Tweede geheel omgewerkte druk der bovengenoemde handleiding; in vier deelen.
Leiden 1882-90.
Beknopte Javaansche Grammatica benevens een leesboek tot oefening in de
Javaansche taal door T. Roorda, tweede, derde, vierde en vijfde verbeterde druk door
A.C. Vreede. Zwolle 1874, 82, 92, 1906.
Javaansche samenspraken door C.F. Winter uitgegeven door T. Roorda, derde en
vierde druk door A.C. Vreede. Leiden 1882 en 1903.
Javaansch-Nederduitsch Handwoordenboek, nieuwe bewerking van het
woordenboek van wijlen J.F.C. Gericke door T. Roorda voortgezet door A.C. Vreede.
Amsterdam 1875. (De laatste vellen en het voorwoord van dezen tweeden druk zijn
van Vreede, daar Roorda inmiddels gestorven was).
Derde druk vermeerderd en verbeterd door A.C. Vreede. Leiden 1886.
Vierde druk vermeerderd en verbeterd door A.C. Vreede met medewerking van
Dr. J.G.H. Gunning; 2 deelen. Leiden 1901.
Javaansch Brievenboek naar handschriften uitgegeven door T. Roorda, tweede
druk bezorgd door A.C. Vreede 1875.
Derde druk vermeerderd met eene verzameling brieven uit den nieuweren tijd door
A.C. Vreede. Leiden 1904.
Tjarita Brakaj, Madoereesche Dongeng met Madoereesch-Javaansch-Nederlandsche
woordenlijst en aanteekeningen. Leiden 1878.
Reizen van Raden Mas Aria Poerwa Selana uit het Javaansch in het Madoereeseh
vertaald door Raden Pandji Djaja adi Negara onderwijzer te Pamekassan (Madoera)
uitgegeven door A.C. Vreede. Leiden 1882.
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Drie teksten van tooneelstukken uit de Wayang Poerwå voor den druk bezorgd door
A.C. Vreede; uit de verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen. Deel XLIV, 's Gravenhage 1884 (uitgave van Wajangtexten
gezamenlijk met Ch. te Mechelen).
Catalogus van de Javaansche en Madoereesche Handschriften der Leidsche
Universiteitsbibliotheek door A.C. Vreede. Leiden 1892.
Babad Tanah Djawi, in proza. Javaansche Geschiedenis loopende tot het jaar 1647
der javaansche jaartelling, uitgegeven door J.I. Meinsma; tweede druk van het tweede
stuk en derde druk van het eerste stuk bezorgd door Dr. A.C. Vreede 's Gravenhage
1899 en 1903.
Facsimile's van Javaansche Brieven te gebruiken bij het onderwijs in het Javaansch
bijeengebracht door A.C. Vreede en J.G.H. Gunning. Leiden 1906.

Kleinere opstellen.
In de Bijdragen van het konninklijk instituut voor Taal- Land- en
Volkenkunde van Ned.-Indië.
Tjareta Brakaj. Proeve van Madooreesche spelling door Dr. I.I. van Limburg Brouwer
(recensie), 3e volgreeks XI (1876) p. 367 vlg.
Een boekje voor den inlander door het Ned.-Ind. Gouvernement uitgegeven (de
vriend van den Javaanschen landman in het Javaansch en Madoereesch) (recensie),
4e volgr. I (1877) p. 167 vlg.
Javaansche spreekwijzen, 4e volgr. II (1878) p. 371 vlg.
Nog iets over ‘koemyoes’, ‘ngoendoeh’, ‘mantoe’ en ‘kajoet’, 4e volgr. III (1879)
p. 151 vlg.
De aanteekeningen van Meinsma op de Babad Tanah Djawi, 4e volgr. IV (1880)
p. 579 vlg.
De vertaling der Abiåså door den Heer H.C. Humme, 4e volgr. IV (1880) 591 vgl.
en 4e volgr. VIII (1885) p. 165 vlg.
Herinnering aan J.I. Meinsma, 5e volgr. II (1887) p. 1 vlg.
Javaansche spreekwijzen, 5e volgr. II (1887) p. 164 vlg. (vervolg van 4e volgr.
II).
Kantteekeningen op de woordenlijst van Kern's ‘de Fidjitaal vergeleken met hare
verwanten in Indonesië en Polynesië’, 5 vlg. II (1887) p.405 vlg.
Ala of Alah, 5e volgr. IV (1880) p. 649 vlg.
Herinnering aan Dr. J. Pijnappel Gzn., 6e volgr. X (1902) p. 109.

In de Indische Gids.
Handleiding tot de beoefening der Madoereesche taal met woordenboek door W.J.
Elzevier Stokmans en J.C.F. Marissen (recensie); jaarg. 1881 p. 229 vlg.
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In de Gids.
De Indische Letterbode, orgaan gewijd aan de Nederlandsch-Indische Bibliographie
onder redactie van Dr. Th. Ch. L. Wijnmalen, (recensie); jaarg. 1876, Oct. p. 177
vlg.
Het Maleisch der Molukken van F.S.A. de Clercq (recensie); jaarg. 1878 Apr. p.
155 vlg.

Allerlei.
De beoefening der Javaansche taal aan de Rijksinstellingen van Indisch onderwijs,
als grondslag voor de studie der taal aan de Rijksuniversiteit. Openbare les gehouden
bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Javaansche taal en letterkunde
aan de Rijksuniversiteit te Leiden den 11 Oct. 1877 door A.C. Vreede. Niet in den
handel. Leiden 1877.
Over de wortelwoorden in de Javaansche taal, in de Actes du 6e congres des
orientalistes à Leyde, section polynésienne 1883 4e partie, section 5 p. 37 vlg.
Bangsa Tjara, Madoereesche Dongeng. Text, vertaling en aanteekeningen door
A.C. Vreede, in de bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde van Neerlandsch-Indië
(feestbundel van het Koninklijk Instituut bij gelegenheid van het orientalistencongres
te Leiden) 's Gravenhage 1883.
Notiz über eine Handschrift auf Palmblattstreifen von Bali; Internationales Archiv
für Ethnographie Bd. V 1892.
Over de stichting van Madjapahit volgens de Rangga Lawe in den Feestbundel
van Taal- Letter- Geschied- en Aardrijkskunde, bijdragen ter gelegenheid van zijn
tachtigsten Geboortedag aan Dr. P.J. Veth door eenige vrienden en oudleerlingen
aangeboden. Leiden 1894, p. 276 vlg.
De oorspronkelijke en figuurlijke beteekenissen der Javaansche woorden (rectorale
rede), Leiden 1897.
Nog eenige taal- en letterkundige aanteekeningen op het nieuw Javaansch gedicht
Galågål , in de ‘Mélanges Kern’. Leiden 1903 p. 195 vlg.
Frans de Stoppelaar; Leidsch Jaarboekje van 1907.
Bijdrage tot de Javaansche etymologie door A.C. Vreede. Leiden 1908. (Herdruk
van het artikel in de Handelingen van het orientalistencongres en van de inaugureele
rede).
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Levensbericht van A. Winkler Prins.
I.
Zijne jeugd. - Student te Utrecht en te Amsterdam. - Het gezelschap ‘Natuur en
Kunst’ (N.E.K.). - Leeraar te Tjallebert. - Braga.
Anthony Winkler Prins werd als de eenige zoon van Jacob Prins, med. doctor, en
Johanna van Marle Winkler te Voorst1 geboren, 31 Januari 1817. Van dat Geldersch
dorp verhuisde het gezin - er waren nog twee dochters - naar Bathmen op den huize
‘Hemelzicht’, en van hier naar Schiermonnikoog. Hoe innig lief hij zijne moeder
had blijkt uit de dichterlijke opdracht op ruim 50-jarigen leeftijd aan haar bij zijn
geschrift ‘Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog’:2
‘Waar een kleed van frissche bloemen duin en dal en weide tooit,
En de dauw zijn heldre parels op de vruchtbare velden strooit,
Die, omgordeld door de baren, zich verheffen boven 't nat,
Blonk het licht der Moederliefde, zegen spreidend op mijn pad;
Tooverdroomen schept het peinzen op dien onvergeetbren tijd.
Daarom zij deez' kleine gave, Dierbre Moeder! U gewijd!’

Haar portret hing tot zijn dood boven zijne schrijftafel.

1
2

Onjuist noemt Dr. J.G. de Hoop Scheffer ‘Schiermonnikoog’.
Amsterdam. Loman & Verster 1868.
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Zoolang hem heugde, had hij van zijn vader, die een goed Latinist was, de klassieke
taal geleerd. Op de wandeling moest Anthony van elken boom, elke plant, elk
voorwerp, waarop de dokter hem attent maakte, den Latijnschen naam in het geheugen
prenten.
Op genoemd eiland vond de knaap voor het gemis der Geldersche dreven ruim
vergoeding in het genot, dat de zee hem gaf.
‘Ik heb - schreef hij in later tijd - van mijne kindsheid af de wisseling van het
golfgewoel door de ramen der ouderlijke woning of op mijne talrijke wandelingen
langs het strand gadegeslagen’.
Kinderlijke eerbied en liefde voor den grooten Oceaan werden in hem gewekt en
met de dankbare herinnering daaraan mocht hij ruim 40 jaar oud het werk van Dr.
G. Hartwig uit het Hoogduitsch vertalen: ‘De zee en hare wonderen, natuurkundige
beschouwing van 't geen zij is en 't geen zij bevat.’1 Eigen landgenooten wilde Prins
aan de hand van den Duitschen badarts, die twaalf jaren te Ostende vertoefde en ‘de
zee beminde, gelijk de Zwitser zijne Alpen’, eene levendige voorstelling geven van
de verheven verschijnselen, die zich aan het oog van den opmerkzamen beschouwer
op den Oceaan vertoonen en van de dieren en planten, die zijne diepten tot woonstede
hebben verkoren’.
Met zijn dertiende jaar werd hij naar Vianen gezonden - waar Dr. C. Winkler, de
broer zijner moeder, woonde - om het degelijk onderwijs van den heer Stuart te
volgen (1830-'33) en van hier naar Gorcum bij Dr. Elink Sterk (1833-'35) die hem
privaatles gaf in Latijn en Grieksch ter voorbereiding van de acade-

1

Te Sneek, bij Van Druten & Bleeker 1859.
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mische studiën. In laatstgenoemd jaar werd hij student te Utrecht en volgde zoowel
de colleges voor wis- en natuurkunde als voor de klassieke letteren. Bovendien had
hij voor de studie van het Hebreeuwsch zich aangesloten bij het Oostersch gezelschap
(Prediker III: 1 ‘Alles heeft een bestemden tijd’), dat vijf theologen telde, J.J.
van Oosterzee, J.I. Doedes, de broeders F.L. en J. Abresch en J.D. Palm1 en elken
vrijdagavond vergaderde. Door dezen kring werd een bundel liederen uitgegeven
onder het Hebreeuwsche motto, Prediker IX: 9a ‘Verblijd u, o jongeling, in uwe
jeugd’. Daarin deed Prins zich als den begaafden Muzenzoon kennen door zijne
verzen zoowel in zijne moedertaal als in het Hoogduitsch, Fransch en Latijn (1837)2.
Het jaar te voren gaf dezelfde met anderen, ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest
der Hoogeschool (1836) een bundel verzen uit, vanwege de leden der clubs ‘Amicitiae
Sacrum’3, die bij de maskerade - voorstellend den optocht van het Nederlandsche
leger naar Ostende onder het bevel van Prins Maurits van Nassau, 3 Juli 1600, den
dag na de overwinning van Nieuwpoort - de rol vervulden van het detachement
krijgslieden, ter bewaking van het paard van den aartshertog Mendoza. Winkler Prins
was ‘president-officier’.4
Voor den Studenten-Almanak schreef hij menige dichterlijke bijdrage. Tot het
beste behoorde zeker naast zijn

1
2
3
4

De eenige nog in leven (vroeger predikant op Ceylon 1839) te Newport op het eiland Wight.
Trajecti ad Rhenum MDCCCXXXVII.
Trajecti ad Rhenum MDCCCXXXVI.
W. Baron van Heeckeren van Kell, later minister van Buitenlandsche Zaken en Directeur
van het Kabinet des Konings - nog in leven, 93 jaar - was een der beide pages van Mendoza.
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‘Avondmijmering van een vrijen Griek’ zijn groet ‘Aan de Lauwers’:
‘Blauwe Stroom der vrije Friezen,
Waar de Nymf het blank gelaat,
Blozend als de dageraad,
Opheft uit de ranke biezen,
En de blonde lokken doet
Dartlen in het golfgewiegel,
Onbesmette wolkenspiegel Breede Lauwers, wees gegroet!’

Ter beoefening der uiterlijke welsprekendheid bestond er te Utrecht in de dagen van
Prins een kring: ‘Verscheidenheid en overeenstemming’, die in de Doopsgezinde
kerk samenkwam en jaarlijks - een prachtige diesviering hield op den Darthuizerberg.
Na twee jaren van stoere studie, afgewisseld met de genietingen van het gezellig
studentenleven, deed hij zijn candidaats in de wis- en natuurkunde; bijna dagelijks
had hij met zijn ijverigen studiegenoot F.W.C. Krecke gerepeteerd. Daarna gaf hij
zijn gedicht uit ‘De droom. Een vluchtig tafereel’1, door hem voorgedragen op een
der bloeiendste letterkundige gezelschappen, die in zijn tijd aan de Hoogeschool
bestonden. Het volgend jaar werd vóór de groote vacantie het candidaats in de
klassieke letteren afgelegd, waarna hij het Sticht voor Amsterdam verliet. In den
zomer vervaardigde hij zijn dichterlijk verhaal ‘Het steekspel op het huis te Duyn’.
Vijf jaar later (1843) gaf hij het in druk2 met een opdracht aan den dichterlijken
broederkring N.E.K. te Amsterdam. Ter dankbare herinnering aan zijne Utrechtsche
‘onvergetelijke academievrienden, dierbare broeders op de baan van kennis en
waarheid’ had hij zonder zijn naam een

1
2

Utrecht, van Paddenbnrg & Comp. 1837.
Sneek, J.F. van Druten.
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gedicht in den trant van Ossian ‘Durwig de laatste bard’ uitgegeven en aan hen gewijd
(Nov. '38)1. Niet zonder smartgevoel waren de heerlijke omstreken van Utrecht door
hem, den vriend der natuur, vaarwel gezegd. Hoe ontzaggelijk veel had hij op zijne
wandeltochten genoten! Ik herinner aan zijn gedicht in Braga:
‘Vloei voort, mijn lied, in kunstelooze zangen!
Druk in uw zacht en smeltend maatgeluid
Mijn liefdegloed en smachtend zielsverlangen
Naar 't paradijs der Stichtsche dreven uit!
Ras ziet mijn oog uw heerlijke oorden weder,
Wanneer mijn hart in dichtervuur ontbrandt.
Aan mij, aan mij de vlucht van d'arendsveder;
Dan strijk ik vroolijk op uw velden neder,
Mijn dierbaar tweede Vaderland’.

Te Amsterdam zou hij aan het Seminarie der Doopsgezinden in de theologie studeeren,
waartoe hij door het verkrijgen van een alumniaat in staat werd gesteld. Hij zelf heeft
die verandering van studievak betreurd, zich ten volle bewust dat de exacte
wetenschappen en de letteren al zijne liefde hadden.
Maar zijn vader, die als gemeente-geneesheer een beperkt inkomen ontving en
daarbij de eigenaardige gewoonte had om alleen in den uitersten nood rekeningen
te schrijven - ter vergoeding hing zijn schoorsteen vol met hammen van de
Schiermonnikoogsche boeren - was niet bij machte zijn zoon aan de Utrechtsche
Hoogeschool te laten afstudeeren. En mocht al onze candidaat in de wis- en
natuurkunde en de klassieke letteren na drie jaar tot proponent worden bevorderd en
als degelijk predikenen en getrouw pastor te Tjallebert (1841-'50) en te Veendam
(1850-'81) werkzaam zijn geweest, toch heeft hij zijn gansche leven door zijne oude
dubbele liefde behouden.

1

Te Amsterdam, bij Hendrik Frijlink 1839.
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Met uitzondering van een kleinen bundel leerredenen, heeft hij zoowel in dicht als
ondicht op het gebied der fraaie letteren menig geschrift uitgegeven en op dat der
natuurkunde een eerbiedwekkend getal boeken - vertaald en oorspronkelijk - meestal
in populair-wetenschappelijken vorm het licht doen zien.
Gelukkig werd de vriendenkring, welken Prins te Utrecht had achterglaten, te
Amsterdam in '38 vervangen en vergoed door een viertal Seminaristen - onder hen
zijn Utrechtschen vriend D. Harting - met wie hij een dichtlievend gezelschap zou
oprichten. Den 18den November - den geboortedag van Joost van den Vondel - kwamen
zij bijeen om den vorst onzer dichters uit de gouden eeuw te gedenken. Alleen de
naam van Vondel was reeds genoeg om hun hart in geestdrift te ontsteken. Allen
beminden en beoefenden de dichtkunst. ‘Gering zijn onze krachten - zoo spraken en
gevoelden zij - maar laten wij ze vereenigen; wellicht kunnen wij gezamenlijk iets
tot stand brengen wat voor ieder in 't bijzonder onmogelijk is’. ‘Vereenigen wij ons!
- klonk de algemeene stem - om naar beschaving van den geest te streven, naar
verrijking van kennis, naar verbetering van onze gebreken en naar ontwikkeling van
onze krachten, zoodat wij met eere kunnen werkzaam zijn aan het heil der
maatschappij en aan de verhooging van den roem des Vaderlands’. Tien dagen later
werd onder de zinspreuk ‘Natuur en Kunst’ (N.E.K.) de kring gesticht, die zich ten
doel stelde het lezen van voortbrengselen onzer beste dichters - vooral uit de XVIIde
eeuw - en een niets verschoonende kritiek van dichtstukken, door de leden
vervaardigd.
Voor de geschiedenis onzer letteren acht ik het in 't belang met dezen kring nader
kennis te maken, omdat hij de bakermat is geweest, waaruit vier jaar later - ook
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J.J.L. ten Kate student te Utrecht was eens gast van N.E.K. - de redacteurs van Braga,
het ‘Tijdschrift heel op rijm’ zijn voortgekomen. Uit dit oogpunt heeft Winkler Prins
onze literatuur een groeten dienst bewezen, door nog op 78-jarigen leeftijd zijne
‘Feestavonden van den studentenkring N.E.K.’ in het licht te geven onder het motto
‘Quorum pars magna fui’1. Van zelfverheerlijking kon op dien leeftijd geen sprake
zijn. Om het meer intieme van den inhoud heeft het boek vanzelf minder belangstelling
bij het groote publiek kunnen wekken, een reden te meer voor mij om in een levensen karakterschets van Winkler Prins de aandacht er op te vestigen. In zijn geest is
het zeker daarmede er aan te herinneren, ‘welk een bron van genot het ideale
studentenleven - die lusthof van geestdrift en moed - voor den vriendenkring van
N.E.K. heeft geopend’.
De namen en bijnamen van het vijftal leden waren D. Harting (Hooft) met zijne
waardige kalmte en beschaafde vormen, P. Leendertz Wz. (Antonides van der Goes)
met zijn rijken dichterlijken geest, zijn welwillende humor en zijn uitgebreide
letterkundige kennis, H.C.C. Dronrijp Uges (Bredero) met zijn prikkelbare
luchthartigheid, J.G. de Hoop Scheffer (Huygens-Constanter) met zijne degelijke
en meestal humoristische kritiek en A. Winkler Prins (Gheraert Brandt) met zijn
algemeene kennis, zijn poëtischen aanleg en satirieken plooi. Twee van het vijftal,
Prins en Scheffer, behoorden tot de toekomstige redacteurs van Braga, terwijl
Leendertz en Dronrijp Uges met hunne bijdragen den inhoud hebben verrijkt.
Op de N.E.K. avonden werden aanvankelijk gelezen Vondels ‘Lucifer’ - elk lid
nam een afzonderlijke rol

1

Amsterdam, J.H. de Bussy 1895.
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op zich - Huygens' ‘Kostelick mal’, ‘Oogentroost’ en ‘Zedeprinten’, Antonides ‘De
Ystroom’ en ‘Bellone aan bant’, Hoofts ‘Ware-nar’ en Spieghels ‘Hertspieghel’. Het
samenzijn werd besloten met eene dichterlijke improvisatie over een onderwerp,
door een der leden opgegeven. Zij gaf doorgaans stof tot uitbundige vroolijkheid,
vooral omdat de improvisator, zoodra hij aarzelend naar een gepasten rijmregel zocht,
door de overige leden - veelal op de koddigste wijze - werd ondersteund. Het kon
intusschen niet anders of diezelfde improvisatie moest hun aller geest scherpen; wie
dan ook de feestavonden van N.E.K. leest met de talrijke verzen staat verbaasd over
het vloeiende in de versificatie. Van die gave heeft Braga ons later de rijke vrucht
gebracht. In poëzie toonde N.E.K. zich afkeerig van de romantiek, zooals die door
Beets en Hasebroek werd vertegenwoordigd, en beijverde zich om in de voetstappen
te treden van de klassieke dichters uit den bloeitijd onzer letterkunde. Ook hierin is
deze vriendenkring de wegbereider van Braga geweest. Een der ceremoniën van
dezen kring bestond in de naleving van het besluit, om telkens op het jaarfeest, als
teeken van afkeuring van het ellendig rijmgeknutsel der poëtasters, een gedeelte van
het Ari-Monster plechtig op het altaar aan de vlammen te offeren. Op het eerste
jaarfeest moest P. Witsen Geysbeek met zijn Nederduitsch Rijmwoordenboek het
ontgelden.
Als gasten in dezen vriendenkring verschenen de Utrechtsche studenten ten Kate,
die een fragment van ‘Ahasverus op den Grimsel’ voordroeg en den N.E.K-naam
van Roemer Visscher kreeg, Henri de l'Espinasse - academievriend van Prins - die
zijn drama ‘Vorstin en Vrouw’ in den Amsterdamschen schouwburg zag opgevoerd
en den bijnaam van
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Dousa verwierf en de Amsterdamsche student Simon Vissering (later hoogleeraar
te Leiden en Minister van financiën), die zijn echt zangerig ‘Stoombootlied’1 ten
beste gaf en Heinsius werd bijgenaamd. Zijn geestig vers op het roggebrood - dat na
de werkzaamheden nooit mocht ontbreken op den avondmaaltijd, behalve brood,
kaas, rookvleesch en thee - bezorgde hem een uitnoodiging voor het jaarfeest van
1840 op Vondels geboortedag. Heinsius antwoordde daarop aan den secretaris
Huygens (de Hoop Scheffer) in een keurig gedicht, in de taal der XVIIde eeuw:
‘O Huygens, hoffelyk poëet,
Voor wien de byen van Hymeet
Uit de eêlste bloemkens honing leesen,
Ick hebbe u soeten brief gelezen,
Dien brief, den Heer van Hofwyck waert,
So braef gedagt, so fyn beschaert,
En soude ick dan niet danckbaer wezen,
Dat ghy, die Phoebi hoogsten gloet
Voelt bernen in u ruim gemoet,
Mij, die als ick de luyt hanteere
Een kragtloos deuntje quinkeleere,
Also met lof en eer belaedt?
Maer blyder my nogh 't harte slaet
Als 'k in uw waarden brief mogt vinden,
Dat ghy en u so able vrinden
U Heinsius nogh hebt gedagt,
U Heinsius hebt waert gheacht,
Om in u soete digterspelen
En liefelycken feest te deelen.
Voorwaer, mijn vrindt, dit smaekte myn
Als aan het vroom en goelyck kint
De soetgebacken marsepyn,
Die 't op Niklaes in 't broosken vint.
En daerom liet 'k niet lang my vraegen,
Maer neme graeg uw aanbodt aen
En zal, als negen heeft geslagen,
Op Woensdag in de halle daegen
Die Breêro my zal doen verstaan’.

1

Later geplaatst in den Amsterdamschen Studenten-almanak voor 1840.
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Meesterlijk is daarop het couplet, waarin Heinsius vertelt hoe kiespijn hem verhindert
van het officiëele roggebrood te genieten:
‘Wil echter, Huygens, niet verwagten,
Dat ik weer met ghemeene kragten
Met u ten arrebeit zal gaen
Om Ari-Swart ter neer te slaen!
Want lacy! heeft een bittre quael
Een pyne, die de Hel eenmael
Verwoet op aerde heeft geslingert,
Sich, als in d'olmenbast de wingert,
In mijne kiesen vastgheschroeft;
En wat ook Aesculaep beproeft,
Die booze quaele woelt al voort.
En dringt al dieper in, en boort
En vlymt en snyt en saeght en sengt
En stompt 't gebit en wil niet wycken,
Maar zal my dwingen toe te kycken,
Waer gy het braeve werk volbrengt’.

Helaas werd Vissering toch door zijne ‘quael’ verhinderd het N.E.K. feest bij te
wonen.
In '40 verlieten Harting en Leendertz den kring om hun beroep, de eerste naar
Enkhuizen1, de laatste naar Woudsend2 te volgen en in '41 Winkler Prins, die naar
Tjallebert vertrok. Het afscheid van dit drietal was een voorteeken der aanstaande
ontbinding van een vereeniging, waaraan Hooft, Antonides, Brandt en Huygens de
genoegelijkste avonden in hun studentenleven verschuldigd waren. Wie de vele
verzen leest, door Prins in zijn gedenkboek opgenomen, kan niet anders dan het
pittige, het puntige en het geestige waardeeren, dat dezen twintigjaren muzenzonen
eigen was.

1
2

Harting bleef hier werkzaam tot zijn emeritaat. Hij overleed er 22 Febr. 1892.
Leendertz vertrok in 1855 naar den 1lp en vervolgens naar Medemblik. Hij stierf onverwacht
op zijn uitstapje naar Westfalen te Dortmund, 10 Sept. 1880. Dr. Joh. van Vloten wijdde
hem een hoogst waardeerend in memoriam in de Navorscher van 1880. Dl. XXX.
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Wel mocht de secretaris Brandt bij een terugblik op zoo menige vergadering
notuleeren: ‘Scherpe kritiek en onschuldige humor, dichterlijke geestdrift en een
ideale levensbeschouwing verleenden bij den koesterenden gloed der oprechte
vriendschap aan de leden het hoogste genot, dat een student kan smaken.’
Ook na de ontbinding van den vriendenkring is de geest van N.E.K. in de oprichters
zelven blijven voortleven, getuige zoo menig dicht, dat zij elkander op bepaalde
feestdagen toezonden.
Prins heeft in later dagen den naam van Brandt of Gheraert nog behouden, hetzij
als schrijver van de novelle ‘De familie Rijnhoven’ en ‘Herinneringen’ (‘Leeskabinet’)
‘Marie’ (‘Nederland’), hetzij als vertaler van ‘Kolonel Evrard’ (uit het Fransch van
Jules Sandeau in de ‘Vaderlandsche Letteroefeningen).’
Ter dankbare herinnering aan ‘den dichterlijken broederkring N.E.K.’ liet Prins
zijn in '38 vervaardigd dichterlijk verhaal ‘Het steekspel op het huis te Duyn’ - reeds
bovengenoemd - drukken, met eene dichterlijke opdracht aan zijne vrienden.
Behalve voor den N.E.K.-schen kring hadden Prins, Scheffer, Dronrijp Uges en
Leendertz hunne dichterlijke bijdragen afgestaan voor den Amsterdamschen
Studenten-almanak van 1839, '40, '41, en '42.
De naam van Winkler Prins als student had om zijne dichterlijke gaven zulk een
goeden klank gekregen, dat hij reeds in 't najaar van '39 werd uitgenoodigd voor een
spreekbeurt in het Haagsche letterkundig genootschap ‘Oefening kweekt kennis.’
Hij droeg er 2 Maart 1840 zijn gedicht voor: ‘Het steekspel op het huis te Duyn.’
Tot werkend lid benoemd, schreef hij zijne bijdragen
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voor het tijdschrift ‘Morgenrood,’ (1840, '41), dat vanwege het genootschap het licht
zag.
Na voltooiing zijner theologische studiën in den zomer van '41 - het jaar te voren
verscheen nog een gedicht van zijne hand ‘Hansje, of het bruidsgeschenk’,1 idylle
naar A.G. Eberhards ‘Hannchen und die Küchlein’2 - verliet hij Amsterdam voor
goed - voor hem bestond er geen prozaischer stad - om terug te keeren naar zijn
geliefd eiland met zijn kostelijk strand en zijn zee, zijn visschen en zeehonden, zijn
drievoudige duinketen, zijn bevallig dorp met welige weilanden omzoomd, met hun
bonte verscheidenheid en verbazenden overvloed van bloemen. Hij, zoo ontvankelijk
voor natuurschoon, wilde de zee hooren bruisen, de golven zien rollen en met ruime
borst den zeewind inzwelgen. Dan gevoelde hij weder ‘dat hij mensch was.’ In het
najaar van '41 te Tjallebert beroepen - destijds de beste der vacante gemeenten, op
vijf uur afstands van het Oranjewoud, dien lusthof van Friesland - deed hij er den
18den November zijne intrede. Vervuld was zijn wensch dat ‘aanvankelijk zijne
bestemming in het vrije Friesland lag, het land der vrije lucht, het land waar de kracht
van den vrijen geest van het Noorden nog in zoovele trekken zich openbaarde en in
duizenden nuances zich voordeed.’ Gedurende negen jaar bleef hij er met vrucht
werkzaam. Met zijne moeder en bij afwisseling met zijne oudste of jongste zuster
had hij de pastorie betrokken. Zijn vruchtbare tuin leverde hem overvloed van ooft.
Het aangrenzend vischwater was de welkome plaats om met de hengelroe de baarsjes
te verschalken. Prins was de gast-

1
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Te Amsterdam, bij J.C. Sepp en Zoon 1840.
Hiervan is reeds de 26ste druk verschenen, met 10 houtsneden. Leipzig. Gebhardts Verlag.
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vrije pastor, die gaarne logés bij zich zag, jong en oud; 's zomers woonden zij dan
in het priëel, waar des avonds de heldere keel eener schoone de zoete muziek der
guitaar - Prins zelf bespeelde dit instrument - met nog liefelijker zang begeleidde.
De eerste zes jaren bleef hij ongehuwd en trad daarna in den echt met mejuffrouw
Hendrika Rensina Klijnsma, dochter van den majoor der genie in Arnhem.
Betreffende zijn werkzaamheden schreef hij:
‘In eeuwige dribbeldrukte drentel ik van week tot week, van preek tot preek - niets
is mij duurder dan tijd.’ Hoe ingenomen zijn eenvoudig gehoor was met zijne
prediking - hij memoriseerde woordelijk zijn geschreven leerrede - kan wel 't best
blijken uit het feit dat na zijn vertrek uit Tjallebert (1850) hem in zijn nieuwe
gemeente Veendam een inteekenlijst werd toegezonden, waarop bijkans door ieder
huisgezin was ingeteekend op een exemplaar van eenige gedrukte preeken. Voor
dien drang bezweek de geliefde prediker, die aanvankelijk het verzoek niet had
ingewilligd. In '51 verscheen de bundel1, waarvan vooral de vierde leerrede uitmunt
‘Gods grootheid door den sterrenhemel verkondigd’ Psalm XIX: 2. Over het algemeen
onderscheiden zij zich door rijkdom van gedachten en zuiverheid van taal.
In 1844 kreeg hij een beroep naar de Beemster en nam ter kennismaking met die
gemeente de reis er heen over Enkhuizen en Hoorn en logeerde in laatstgenoemde
stad bij zijn vriend de Hoop Scheffer. ‘Toen - zoo schreef hij later aan zijn ambtgenoot
P. Leendertz - kwam Beets (sc. een boer uit de Beemster) mij halen. In dien polder
logeerde ik zeer amicaal met dertien

1

Heerenveen F. Hessel. 1851.
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(zegge 13) huisgenooten, volwassen dochter, dienstmaagd, blank als de
Noordhollandsche kaas, groen als het gras van de Beemster, onschuldig als tjilpende
moschjes in 't voorjaar - in hetzelfde vertrek. De bedsteden hadden 2 verdiepingen,
en eenige meisjes sliepen au premier en ik au bel étage. Het traktement is ƒ 856 en
30 ton turf!’ Prins bedankte voor het beroep.
Wat de beoefening der poëzie betrof, had Prins - de onverdoofbre N.E.K.-kiaan reeds bij zijn komst te Tjallebert met het plan rondgeloopen om een dichterlijk
tijdschrift uit te geven, totdat hij in 't najaar van '42 zich naar Utrecht begaf om met
ten Kate en de Hoop Scheffer, die in hetzelfde huis hunne kamers hadden en met
den uitgever de Haas (firma Paddenburg & Co) de uitgave onder den naam van den
Noordschen god Braga nader te bespreken. Onder het hoofdredacteurschap van ten
Kate zag - met zorgvuldige geheimhouding van de namen der auteurs - de eerste
aflevering van het tijdschrift heel in rijm den 1sten December 1842 het licht. Winkler
Prins leverde niet minder dan een veertigtal gedichten. In pittige verzen, tintelend
van den gloed der verontwaardiging, trokken de Bragamannen te velde tegen de
verwaande rijmelaarsbent dier dagen, tegen de romantiek van Beets e.a. en tegen
den armelijken inhoud der recenseerende tijdschriften, zooals de Vaderlandsche
letteroefeningen, Boekzaal enz.
Winkler Prins is de meer ernstige figuur onder de Bragianen, de eenvoudige,
gevoelvolle dichter, die de stof zijner liederen gaarne aan de natuur ontleent, zooals
in Onweder - De Stroomnymf - Lied - Naherfst. Hij is ook de dwepende minnezanger
in zijn De nacht - Eén uit velen - 't Kussen in de schemering - Het schoonste genot
- Kussen (geheel in den trant van Bellamy) en Rozen-plukken.
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Voor den tweeden jaargang, onder redactie van Hendrik Kretzer1 eersten luitenant
der genie in garnizoen te Utrecht, die ook voor den eersten een tiental bijdragen had
ingezonden, en J.G. de Hoop Scheffer, gaf Winkler Prins slechts enkele gedichten.
Met betrekking tot de bijdragen van eerstgenoemde - niet minder dan ruim honderd
- worde herinnerd dat de auteur aan zijn mederedacteur de volle vrijheid had gelaten
om er zooveel in te schrappen, te veranderen en om te werken als hem gewenscht
voorkwam. Het gevolg hiervan was dat er gedichten in dezen jaargang voorkomen,
die de beide namen van Kretzer en de Hoop Scheffer dragen.
Veertig jaar later (1883) bezorgde Prins de nieuwe uitgaaf van Braga met inleiding
en toelichting2. Daarmede werd voor goed de sluier weggenomen, die het hoofd van
den Noordschen god had omhuld, zij het ook dat in den loop des tijds deze en gene
er een tip van hadden opgelicht. Het belangrijkste van deze uitgaaf is zeker de
‘Inhoud’ - XII bladz. groot - waarvan bij elk gedicht de naam van den auteur werd
gevoegd. Intusschen is Prins hierbij niet altijd zeker van zijne zaak geweest wat
betreft de toekenning van sommige gedichten aan Kretzer, getuige dat hij afwisselt
met de toevoeging misschien - vermoedelijk - denkelijk - waarschijnlijk - hoogst
waarschijnlijk. Dit geldt van ‘De schrijver en de drukker,’ bl. 229 - ‘Vader en zoon,’
bl. 243. - ‘Impromptu van zekeren sentimenteelen liefhebber,’ bl. 233. - ‘Brief’, bl.
241 en ‘Schets van een nieuwerwetschen

1

2

Hij was de zoon van Hendrik Kretzer, controleur der directe belastingen in het Sticht, en
Amalia Albertine Theodora Selicher, geb. 2 April 1818. Van 1834-'38 was hij kadet aan de
militaire academie te Breda.
Deventer. A. ter Gunne 1883. - In 1863 was een herdruk van Braga verschenen in klein 8vo
te Utrecht, Post Uiterweer en Comp.
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roman,’ bl. 244. Het eerst- en het laatstgenoemde zijn niet van Kretzer; de drie
overigen wel. Bovendien kent Prins ten onrechte aan A. van der Hoop Jun. toe:
‘Roman’ en ‘Wegwijzer’ (zie ‘Dolhuispoezy’ bl. 211), ‘Nieskruid,’ bl. 228 en ‘Goede
raad die goedkoop is,’ bl. 227 en J.J.L. ten Kate ‘Zucht’, bl. 229. Al deze gedichten
zijn van Kretzer, evenals ‘Smart,’ bl. 217, dat den naam van den auteur mist. Tot
mijn leedwezen heb ik mijn vriend Prins, tijdens zijn verblijf te Voorburg op al deze
onjuistheden niet kunnen wijzen, omdat eerst na zijn dood het bewaard gebleven,
maar hèm onbekend, oorspronkelijk Braga-exemplaar van Kretzer zelf, met
aanteekeningen en eenige verzen in handschrift, door diens nog levenden broeder
den 88-jarigen gepensioneerden Luit.-generaal der artillerie, J.H. Kretzer, mij ten
gebruike werd gegeven en gelegateerd voor deze Levens- en karakterschets van A.
Winkler Prins.
Door eigen onderzoek vond ik nog de volgende bijzonderheden betreffende den
Bragiaan Kretzer, nl. dat hij in zijne dagen een warm aanhanger was van den
Franschen wijsgeer Auguste Comte en de eerste twee lessen van Deel I van zijn
‘Cours de philosophie positive’ vertaalde onder den titel ‘Grondslagen der stellige
wijsbegeerte’ (1846)1. Een jaar later verschenen van zijne hand ‘De nieuwe
wijsgeerige school’2 en zag in '48 de brochure het licht ‘Bezuiniging en
vereenvoudiging. Beroep op de Vaderlandsliefde van de regeering en de natie.’3. Al
de genoemde geschriften zijn anoniem verschenen, evenals zijne beide later gevolgde
opstellen in ‘de Tijdspiegel’ van 1849 Communisme (Maart) en De

1
2
3

's-Gravenhage, Gebroeders Belinfante. 1846.
Utrecht, Kemink en Zoon. 1847.
's-Gravenhage, Gebroeders Belinfante 1848.
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Vrouw (I en II in September), die naar zijn oordeel ‘vreemd moet blijven aan alle
politieke gezagsuitoefening.’ ‘Hare roeping ligt in het oefenen van zedelijken invloed
op de maatschappij, om deze tot een hoogeren trap van ontwikkeling en beschaving
te brengen. Eerst in haar huwelijk, daarna in het gezin door de opvoeding van hare
kinderen’.
Bij een terugblik op de beide jaargangen van Braga1 - in onafscheidelijk verband
met de feestavonden van N.E.K. - moet men Winkler Prins dank weten, dat hij over
beide het volle licht ontstoken heeft, al had de Amsterdamsche hoogleeraar Dr. J.G.
de Hoop Scheffer den sluier liever niet zien weggenomen. Was laatstgenoemde
wellicht voor zich overtuigd, dat Braga als een actueele, poëtische kritiek zijn tijd
had gehad en geen hoogere waardeering verdiende dan van een spontane uiting van
humor en satire in een clubje studenten, aan wie het met hun ontegenzeggelijk
meesterschap over de taal en hun dichterlijken geest gemakkelijk moest vallen niet
alleen de rijmelaarsbent van hun tijd, maar ook min of meer overmoedig het jonger
geslacht van geboren dichters zooals Beets, Potgieter en anderen met de geeselroede
te tuchtigen?
Het is op die vraag, dat ik niet ontkennend zou durven antwoorden. Maar boven
bedenking dunkt het mij, dat

1

De oorspronkelijke uitgaaf van Braga (1843-'45) werd later met een nieuw titelblad door de
firma Post Uiterweer en Comp. te Utrecht in het licht gegeven (1853). Ten onrechte heeft
wijlen de heer J. Tideman, onder-bibliothecaris der Kon. Bibl. in 's Gravenhage hem voor
een tweeden druk gehouden. In 1854 gaf dezelfde firma een bloemlezing uit onder titel
‘Bragiana’. In 1865 verscheen de 2de druk van Braga. Genoemde heer Tideman, Litt. Docts.
schreef over Braga in het ‘Nederlandsch Athenaeum’ en later in ‘de Tijdspiegel’ (1854). De
heer Servaes van Rooijen volgde daarna met zijne ‘Braga-Studiën’.
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het ‘Tijdschrift heel in rijm’ in de geschiedenis onzer letteren een even eigenaardig
als geheel op zichzelf staand verschijnsel is geweest en gebleven, op dezelfde wijze
als in later tijd, ‘de gedichten van den Schoolmeester’ en ‘De snikken en grimlachjes’
van Piet Paaltjens’.
Wat niet aan ieder bekend zal zijn is dat Winkler Prins in later jaren nog nu en
dan als ‘De Schim van Braga’ is opgestaan. Zoo in ‘De Portefeuille’ van 3 Aug. 1863
in een sonnet in half-onbegrijpelijk-verheven stijl:

‘D e K a r w a t s ’.
Karwatsen zijn geschikt tot kleerenkloppen,
Maar wie rammeit, schoon rans'lend dat hij zweet,
Een stofjen uit de schaduw van een kleed,
Of zuivren wijn uit leege notendoppen!
Karwatsgekwispel is een vrees'lijk leed:
De jachthond gaat zich diep in 't woud verstoppen,
En eenzaam daar zijn angst en smart verkroppen,
Ziet hij het straftuig voor zijn rug gereed.
Helaas, 't is waar, men kan geen schaduw raken,
Wat ijdel is niet tot een volheid maken,
Geen Vondel kneden uit een vader Cats,
Maar zagen wij de rijmelaars bij hoopen
Voor 't dringen van den zweepszwaai afgedropen,
Dan gold de juichkreet: ‘Leve de karwats’!
D.S.V.B.

Toen in den zomer van '83 in den Parkschouwburg een melodrama voor het voetlicht
kwam, waarin een aap zijn meester uit dood en doodsgevaar redt, en deze stomme
rol door een auteur werd vervuld, die een geboren aap scheen, stroomde het publiek
avond aan avond erheen.! Prins zond toen in zijn ergernis onderstaand dicht aan
hetzelfde Weekblad:

‘Aan Amsterdam.
‘Alonde stad, gewijde grond,
Waar Costers Academie stond,
Waar Vondel als een zilvren ster
Met Jephta prijkte en Lucifer,
Waar Bingley, Snoek en Ziezenis
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Weleer de harten heeft verrukt,
En Kleine,1 die hun voetspoor drukt,
Een uitverkoren lievling is Word wakker uit uw diepen slaap,
En duld niet, dat uw fier geslacht,
Dat ware kunst eens hulde bracht,
Bewondrend opzie naar een aap.
Bevrijd u met een forschen ruk
Van 't slaafsch en weerzinwekkend juk,
U door den wansmaak opgedaan,
Verwerp, vermijd met al zijn praal
Het opgepronkte koor van Baal,
En laat zijn tempel ledig staan.
Gij aarzelt? - O, vergeet het nooit:
Op 't misdrijf volgt gestrenge straf:
Wie zich met upaskransen2 tooit
Zinkt eerlang neer in 't graf’.
De schim van Braga.

II.
De Vlinder. - Veendam. - Zijne natuurkundige werken. - De Hoogere Burgerschool
te Veendam. - Tram- en spoorplannen. - Het ministerie Thorbecke. - De weerloosheid.
- De oorlog.
Na de Braga werd door Prins een almanak ‘De Vlinder, Proza en Poëzie voor 18443
uitgegeven.
Deze bevatte een paar romantische tafereelen uit de Friesche geschiedenis, Friesche
zangen, Minneliederen,

1

Toen deze begaafde actrice in 't voorjaar van '76 eenige voordrachten had gehouden en de
gast van Prins was, werd haar na afloop door het dochtertje van een der aanwezigen een
bouquet aangeboden met dit geïmproviseerd dicht van Prins:
‘Aan Neerlandsch kunstenares, den roem der Amstelboorden,
Die door verdienste en deugd ons hart verblijdt,
Den glimlach en den traan beheerscht met tooverwoorden,
Wordt door 't geschokt gemoed der kinderen van het Noorden
Met diep ontzag deez' ruiker toegewijd’.

2
3

Een giftboom op Java.
Te Heerenveen, bij F. Kessel.
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Mengelingen en Vertalingen uit het Hoogduitsch van Vogl. Over 't algemeen viel
aan dit jaarboekje een gunstige ontvangst ten deel. Tot de medewerkers behoorden
onder meer zijne vrienden en ambtgenooten P. Leendertz Wz. en J.G. de Hoop
Scheffer. Bij den 2den jaargang (1845)1 schreef J.J. van Oosterzee, de tijdgenoot van
Prins aan de Utrechtsche academie: ‘uwe poëzie heeft aan heerschappij over de taal,
uw proza aan lenigheid gewonnen’; Geertruida Toussaint had zich evenals zijn vriend
J.I. Doedes met de voorrede geamuseerd. Drie jaar later verscheen de derde en laatste
jaargang (1848)1, waarin vóóral de minneliederen ter herinnering aan zijne
uitverkorene, met wie hij in '47 gehuwd was, uitmunten.
In denzelfden jaargang kwam voor ‘Ascon en Octavia of de bevrijding van
Friesland’ (28 n.C.), een dramatische voorstelling in vijf bedrijven, waarvan later
een vrije omwerking in het Friesch dialekt werd gemaakt en met uitstekend succes
in de Harmonie te Leeuwarden opgevoerd. Onderwijl was in '47 een leerdicht
verschenen ‘Bemoediging in tegenspoed’,2 bestemd om ‘treurende harten met dien
opgeruimden moed te bezielen, die de vrucht is van ijverige plichtsbetrachting en
eerbiedig vertrouwen op God’.
Later volgde zijne ode aan Alphonse de Lamartine3, waarvan het laatste couplet
hier eene plaats moge vinden:
Ja, zoon van Frankrijk, 's werelds licht en leven,
Ja roem der eeuw, der volkren hoop,
Verdrukking rolt haar floers, uit ketenen geweven,
Reeds naar de grenzen van Euroop;
Komeet der vrijheid, uw verheven luister
Verdrijft de duisternis, - het wrekend zwaard,
Door U bestraald, vernielt de slavenkluister
En schenkt verandering aan de aard’.

1
1

Te Heerenveen, bij F. Kessel.
Te Heerenveen, bij F. Kessel.
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Behalve de afzonderlijk verschenen gedichten hebben ook in jaarboekjes als De
miniatuuralmanak (1839), Christophilus ('41, '42, '44), de Nederlandsche
volksalmanak, de Muzenalmanak en Aurora zijne bijdragen het licht gezien. Uit
laatstgenoemd jaarboekje is vooral bekend ‘Des landverhuizers afscheidsgroet aan
Europa’ (1852), in der tijd een dankbaar lijfstukje voor rederijkers:
‘Vaarwel, vaar eeuwig wel, vergrijsd Europe,
Ik groet voor 't laatst uw wijkende Oosterkust;
Mij draagt de ontstuime zee naar 't land der hope,
Naar 't land, waarop der vrijheid zegen rust.
'k Zie diep ontroerd uw duin van verre glimmen,
Een blauwe streep, die wegkrimpt meer en meer,
Straks wikkelt ge u in 't nevelgaas der kimmen,
En 'k zie U nimmer weer.
Ik had u lief, - en op uw grond geboren
Zag ik als jongling in een schoon verschiet
Het morgenrood van beter dagen gloren ....
Een flikkring was 't, - het zonlicht volgde niet.
De stroom des tijds verzwolg de lange jaren,
De ontstemde volken droomden domlend voort;
Gevoelloos leundet ge op uw troonpilaren,
De nacht en 't ijs van 't Noord’.

In 1850 verliet Winkler Prins het onaanzienlijk Friesche dorp voor de grootere
Groningsche gemeente van Veendam, aanvankelijk op een traktement van duizend
gulden. Hij hield zijn intreerede met het woord van Paulus (I Corinthe X : 15) ‘Als
tot verstandigen spreek ik; oordeelt gij hetgeen ik zeg.’ ‘De negen jaren te Tjallebert
- schreef hij aan zijn vriend Leendertz te Woudsend - hebben mij geen oogenblik
verdroten’. Hij noemde de gemeente bij zijn afscheid ‘zijne blijdschap en zijn kroon’.
De kerk was altijd goed bezocht.
Te midden van de Groninger veenkoloniën zou hij zich eerst in zijn volle kracht
ontwikkelen. Duizelingwekkend is het aantal werken, opstellen en vlugschriften,
vertaald

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

193
of oorspronkelijk, door hem over een tijdperk van twee en dertig jaren uitgegeven.
Bij eigen behoefte aan onverpoosde en onvermoeide werkzaamheid, moest het hem
aanvankelijk tegen de borst stuiten, dat - zooals een zijner brieven luidt - ‘de plaats
zelve op de woelende zee van gestadige verstrooiing dreef. Nut, concert, comedie,
zeemanscollege, goochelarij, chineesche schimmen enz. zijn hier de tijdkorters der
winteravonden en de voertuigen eener voorbeeldelooze uithuizigheid’. Aan het platte
Groningerlandsch moest hij, die zoo keurig was op zijn taal, wennen, vooral in het
weglaten van de h waar zij behoort en het aanbrengen waar zij niet behoort: ‘Em die
halles’ voor ‘Hem die alles geeft’, zijne collega's te Ommelanderwijk heeten de Aan
en Uizinga inplaats van de Haan en Huizinga. De Menniste witgepleisterde pastorie
met prachtige lindeboomen, waartusschen zij wegschool, vlak naast het kerkje, lag
op een eilandje aan het zoogenaamd Boven-Oosterdiep. Reeds in den vroegen morgen
zette Prins - de man van zoo weinig behoeften en zoo sober van levenswijze - zich
voor zijn schrijfbureau in de studeerkamer met drie naar buiten openslaande dubbele
glazendeuren en een balkon; de wanden van het ruim vertrek waren met boekenkasten
bedekt.
In dat heiligdom werd de rust slechts afgebroken nu eens door het geroep van
scheepsjongens als dezen voor hun vaartuigen, door paarden getrokken, de klap - of
Doopsgezinde brug - die naam stond erop geschilderd - geopend wenschten te zien;
dan weder door de stoomfluit eener nabijgelegen aardappelmeelfabriek. Als geen
pastorale bezoeken of avondvergaderingen hem buitenshuis riepen, staakte hij eerst
tegen middernacht den arbeid.
Intusschen was hij de gezellige huisvader aan het ontbijt, de koffie en het
middagmaal; en heilig was hem
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met de zijnen het theeuur van 7-8. Wie niet iets prettigs te vertellen had van de school
of daar buiten moest het zwijgen er toe doen; hij dulde geen enkele klacht. Het praten
werd afgewisseld met schaken of dammen.
Naast zijne eigene gemeente en de aan haar verbondene van Wildervank zorgde
hij ook voor die te Stadskanaal, waar hij 9 Maart 1851 de eerste godsdienstoefening
leidde en te Pekela, waar de nieuwe kerk door hem 19 September 1852 werd ingewijd
en de dienst steeds om de veertien dagen werd waargenomen.
Behalve aan zijn godsdienstonderwijs voor 75 leerlingen en zijne preeken, wijdde
hij zich aan de belangen van het onderwijs en werd hij president der commissie van
toezicht op het lager en van die op het middelbaar onderwijs en president-secretaris
van het college van curatoren der Latijnsche school en lid der commissie voor het
examineeren in de Zeevaartkunde enz. enz. Bovendien nam hij als getrouw lezer van
‘de Handelingen’ ijverig deel aan de politiek van den dag, in verband waarmede hij
reeds in '48 werkzaam was op het gebied der journalistiek. In dat jaar ijverde hij met
alle kracht voor de verkiezing van Mr. Jongstra tot lid der Tweede Kamer. Met hem
en Mr. van der Veen nam hij de redactie der Provinciale Friesche courant op zich en
leverde daarin tot '65 een reeks hoofdartikelen. In de Groninger courant plaatste hij
van '61-'63 een negentigtal ‘Beschouwingen over de Veenkoloniën’. Geruimen tijd
schreef hij hoofdartikelen in de Twentsche-, de Veendammer- en de
Nieuwe-Veendammer en was medewerker aan de Oldambster-courant.
Een reeks van jaren redigeerde hij het ‘Praktisch Volksboek’ (1861-'71), nadat
daaraan was voorafgegaan ‘Het praktisch volksboek’ (1858-'60). Ook de
Vaderlandsche
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Letteroefeningen, de Economist, de vrije Fries, Nederland, Europa en de Portefeuille
bevatten opstellen van zijne hand. Intusschen had hij de lier niet aan de wilgen
gehangen, getuige zijne vertaling van ‘De gesluierde profeet van Khorassan. Naar
het Engelsch van Thomas Moore. Met aanteekeningen en ophelderingen’ (1853)1.
In ditzelfde jaar kreeg hij een beroep naar Koog en Zaandijk, maar bedankte. Zijn
traktement te Veendam werd met ƒ 150. - verhoogd. ‘Ik heb het hier zeer naar mijn
zin’ - schreef hij aan Leendertz.
Met opzet zweeg ik tot hiertoe van de hoofdstudie van Winkler Prins, omdat zij
een op zichzelf staand geheel vormt, dat hem een eereplaats heeft doen innemen
onder de beoefenaars der natuurkundige wetenschap.
Zij was zijne oude liefde gebleven sedert zijn verblijf als student aan de Utrechtsche
hoogeschool. Bij zijn vertrek was hem het eerelidmaatschap van het gezelschap
‘Natura dux nobis et auspex’, onder voorzitterschap van Buys Ballot (den lateren
hoogleeraar) aangeboden en hij zou zich die onderscheiding dubbel waardig betoonen.
Niet dat Winkler Prins in één zijner zoo talrijke geschriften, vertaald of oorspronkelijk,
ontdekkingen openbaar heeft gemaakt; zijne groote, onmiskenbare verdienste was
hierin gelegen, dat hij zich ten doel had gesteld de natuurkundige wetenschap tot
eene volkswetenschap te maken. ‘Zij is - schreef hij - in de negentiende eeuw met
reuzenschreden vooruitgegaan. Niet slechts heeft zij haar gebied aanmerkelijk
vergroot, maar zij heeft vooral de verschillende deelen van dat uitgebreid gebied
inniger met elkander vereenigd. Natuur- wis- en sterrekunde, klei- aard- en
delfstofkunde, dier- en kruidkunde reiken elkaar over en

1

Te Utrecht, bij J.D. Doorman 1853.
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weer de hand, om door een gemeenschappelijk en veelzijdig onderzoek der
verschijnselen het geheele samenstel op het dagelijksch leven toe te passen en alzoo
den mensch tot een machtiger gebieder over de natuur te verheffen’.
Met een fijnen speurzin begaafd, wist hij als deskundige het beste te kiezen, dat
in het buitenland verschenen was en dit door de nauwkeurige en vloeiende vertaling
ervan onder zijne landgenooten te helpen verspreiden. Nieuw leven was er in
Duitschland gewekt door het standaardwerk De Kosmos van Alexander von Humboldt.
Men was opgetogen over de schoonheid van dit uitgebreid tafereel - maar alleen de
meest ontwikkelden konden dezen heros volgen op zijn verheven spoor. Het was om
deze ervaring dat de Frankforter hoogleeraar Dr. Ule voornam in een aantal lezingen
een beschaafd gehoor als het ware voor te bereiden tot het recht verstand van genoemd
werk en het worden der natuur aan te wijzen in haar wezen, het verledene in den
spiegel van het tegenwoordige en zoo diezelfde natuur in haar eenheid en
samenstemmende verscheidenheid in één groot tafereel voor te stellen en met den
levenswekkenden adem der geschiedenis te bezielen.
Van dit werk nu van Ule gaf Prins een nauwgezette vertolking1. ‘Wijselijk - schreef
de vertaler - heeft Ule het godsdienstig gebied geheel onaangeroerd gelaten. De
tempel der wetenschap kan niet opgetrokken worden op den grondslag des geloofs
zonder zijn eigenaardig karakter te verliezen. Beide heiligdommen, dat des geloofs
en dat der wetenschap, staan onvoltooid naast elkander. Zij zijn bestemd om volgens
de eeuwige wetten der harmonie een enkel gebouw te vormen, wanneer beide een
genoeg-

1

Utrecht N. de Zwaan, 1853 in drie deelen.
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zame hoogte bereikt hebben om er een tweede gemeenschappelijke verdieping op te
plaatsen, waar het altaar der duurzame verzoening van geloof en wetenschap zich
verheffen zal. Daarom brengt eene gestadige ontwikkeling van de wetenschap der
natuur ons nader tot Hem, wien wij huldigen in ons kinderlijk geloof’.
Met dit beginsel stond Prins lijnrecht niet alleen tegenover de aanhangers van het
in zijne dagen opkomend materialisme, door mannen als Büchner, Voigt en
Moleschott verdedigd, maar ook tegenover zoovelen die meenen dat natuurwetenschap
en godsdienst eigenlijk onvereenigbaar zijn en dat een consequent onderzoeker, die
onder den invloed der natuurwetenschap staat, in zijn wereldbeschouwing geen plaats
meer overhoudt voor het geloof aan een Schepper en in het algemeen voor godsdienst.1
Na Ule volgden ‘Natuurkundige wetenschap der jongste vijftig jaren en haar
invloed op de maatschappij’2 en ‘Zondagsbrieven aan eene godsdienstige vriendin
over natuurkunde en godsdienst en haar heilloozen strijd in onze dagen’3 beide door
den Leipziger hoogleeraar Dr. F. Klencke, Burmeisters ‘Geschiedenis der Schepping’4
met eene aanbevelende voorrede van den Utrechtschen hoogleeraar Buys Ballot; Dr.
A.N. Böhners ‘Het boek der natuur, opgeslagen tot eene getuigenis van de grootheid
des Scheppers’5 en Dr. Masius' ‘Natuurstudiën - Schetsen uit de planten- en de
dierenwereld’.6 Laatst-

1

2
3
4
5
6

Ruim een halve eeuw later wees de Leidsche hoogleeraar in de natuurkunde, Dr. J.P. Kuenen
in ‘Onze eeuw’ (Febr. 1908) op hetzelfde verschijnsel, dat nu nog vrij algemeen is en
voornamelijk onder jongelieden wordt gevonden.
Utrecht, Post Uiterweer & Comp. 1855.
Dordrecht, P.K. Braat. 1857.
Sneek, van Druten & Bleeker. 1855.
Amsterdam. Wed. O.C. van Kesteren & Zoon. 1868 2 deelen.
Leeuwarden, G.T.N. Suringar. 1868.
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genoemd werk beoogde de aesthetische ontwikkeling zijner lezers. Prins leidde zijne
vertaling met deze woorden in:
‘De ondernemende goudzoeker begeeft zich naar verwijderderde gewesten om
met taai geduld en noeste vlijt te midden van velerlei ontbering het kostbaar metaal
op te delven uit den bodem. Maar hetgeen hij verworven heeft gaat over in de handen
van den goudsmid en is deze een kunstenaar verwarmd door een vonk van den gloed,
die een Benvenuto Cellini doortintelde, dan geeft hij aan het blinkend metaal een
sierlijken vorm, geschikt om het schoonheidsgevoel te streelen. Iets dergelijks heeft
Dr. Masius met zijne natuurstudiën gedaan. Het kostbaar goud der wetenschap heeft
hij tot stof gebruikt voor zijne aesthetische beschouwingen. Als een geniaal kunstenaar
heeft hij bij zijn arbeid geen hulpmiddel versmaad; de sage en de geschiedenis, de
wijsbegeerte en de poëzie heeft hij dienstbaar gemaakt aan het volbrengen van zijne
taak’. Nog noem ik van Ignaz Lampert ‘De wonderen der Schepping’ (uit het
Hoogduitsch)1, van David Page ‘De aardschors’ (uit het Engelsch)2 en van Dr. J.
Felisch ‘Wat er in de lucht gebeurt’ (uit het Hoogduitsch)3. Laatstgenoemde schrijver
was Winkler Prins te sympathieker, omdat beider streven is geweest de wetenschap
der natuur onder het volk te brengen. Voor de ‘Volksbibliotheek’ schreef Prins dan
ook - onvertaald - zijn ‘Kort begrip der dampkringkunde’4. Echt populair waren ook
zijn ‘George Stephenson’ 5. naar het Engelsch van den bekenden Samuel Smiles en
zijn James

1
2
3
4

Te Amsterdam, bij C.L. Brinkman 1861.
Te Sneek, bij van Druten & Bleeker, 1867.
Te Sneek, bij van Druten & Bleeker, 1866. Hiervan verscheen een tweede uitgave.
Amsterdam, Weijtingh & van der Haan.
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Watt, de uitvinder van het Stoomwerktuig, naar het Hoogduitsch von W.J. Horn.1
Een onderdeel der natuurwetenschap had in ons vaderland in het midden der
voorgaande eeuw een menschenleeftijd lang braak gelegen namelijk de
aardrijkskunde. En hier is onze wakkere Veendammer leeraar de baanbreker
geworden, aan wien het jonger geslacht van deskundigen als Dr. H. Blink gaarne
erkent zijne grootste verplichtingen te hebben. Het was het Hoofdbestuur der
Maatschappij ‘Tot nut van 't Algemeen’, dat aan Winkler Prins de eervolle taak
opdroeg een nieuw Handboek te schrijven. In dit handboek werd door hem eerst de
aardbol beschouwd in verband met de groote lichamen der onmetelijke ruimte en
meer bepaald met die van ons zonnestelsel; daarna zijn schors en zijne oppervlakte
- het land en het water met den daarop rustenden dampkring - gadegeslagen en
vervolgens de aandacht gevestigd op het rijk der delfstoffen, der planten en der dieren,
om te eindigen met den mensch. Dit was de aardrijkskunde in algemeenen zin (2
deelen).
Vijf jaar later volgde het bijzonder gedeelte, dat de staatkundige
aardrijksbeschrijving bevatte (1868). Ondertusschen had hij voor de Gids zijn opstel
geschreven: ‘De aardrijkskunde in Nederland’ en was door hem het Hoogduitsche
werk van Ernst von Seydlitz ‘Beknopt leerboek der Aardrijkskunde’ in onze taal
overgezet.
In 1866 opende zich voor ons altijd wakkeren Prins een nieuw veld van
werkzaamheid, waarop hij met ongebroken kracht de hand aan den ploeg zou slaan
en, trots den strijd tegen sommige schippers en landbouwers, eene gezegende toekomst
voor Veendam c.a. waarborgen. Nadat in '63 onder den Minister Thorbecke de wet
op

1

Te Deventer, bij J. ter Gunne 1865.
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het middelbaar onderwijs tot stand was gekomen, is Winkler Prins de even energieke
als bekwame man geweest, die voor de plaats zijner inwoning een hoogere
burgerschool met vijfjarigen cursus zocht te verwerven.
Door zijne hoofdartikelen in de Groninger Courant ('61-'63)1 had hij op het gebied
van het onderwijs zich reeds doen kennen als den deskundige bij uitnemendheid
hetzij hij zijne denkbeelden over industriëel, zeevaartkundig en middelbaar onderwijs
openbaar maakte, hetzij hij schreef over schoolplichtigheid en schooldwang, over
schoolonderwijzeressen en onderwijs in handwerken voor meisjes.
Naar zijne overtuiging was voor een gemeente niets van zoo groot belang als het
onderwijs. Van de goede gelegenheid om in velerlei vakken nuttig onderricht te
ontvangen, van de bekwaamheid van het onderwijzend personeel en van de
belangstelling der ouders in de opleiding hunner kinderen was de toekomst eener
plaats afhankelijk. ‘Kennis - schreef hij - is macht; macht om welvaart te voorschijn
te roepen en het genot des geestes te verhoogen; macht om den verderfelijken sleur
en de sociale ellenden te bestrijden; macht om den mensch tot hoogere volkomenheid
op te voeren en hem aan zijne bestemming te doen beantwoorden.’ De jaren vóór
'63 hadden hem reeds geleerd hoe in Veendam gemeenteraad, schoolcommissie,
directie der wis- en zeevaartkundige en taalschool, curatoren der Latijnsche school
en partikulieren samenwerkten om het onderwijs zoo voortreffelijk te maken als
mogelijk was. Een merkwaardig

1

Drie jaar later werden zij als boek uitgegeven, onder den titel: Beschouwingen uit de
Veen-Koloniën, ter bevordering van kennis en beschaving, van zedelijkheid en deugd, van
vrijheid en welvaart. Gronin- M. Smit 1866.
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staaltje van die belangstelling van partikulieren herinnert Prins uit den jare 1861,
toen ten gevolge van de vele uitgaven, welke de gemeenteraad had te doen, deze zich
bezwaard gevoelde om een nieuwe woning voor den rector der Latijnsche school te
bouwen. Aanstonds sloegen eenige gegoede burgers de handen ineen en binnen
korten tijd was de som bij elkaar, voor zoodanige woning vereischt.
Gelukkig voor Prins, dat het gemeentebestuur ook na 1863 mannen telde, die
durfden doortasten en doordrongen waren van het besef dat de ingezetenen hun geld
niet beter, niet voordeeliger konden besteden dan aan het verspreiden van kennis.
Met opzet stond ik bij de stichting der Hoogere Burgerschool uitvoerig stil, omdat,
zooals L.J. Huber in zijn waardig ‘In memoriam’ terecht herinnerd heeft, Winkler
Prins beschouwd mag worden als de Stichter dezer inrichting, welke sedert 1866
over een tijdperk van ruim veertig jaar als een parel in de kroon van het centrum der
Veenkoloniën heeft geschitterd. Veendam was de eerste plattelandsgemeente in
geheel ons Vaderland, waar reeds drie jaar na het in werking treden van de Wet, eene
Hoogere burgerschool met 5 jarigen cursus geheel op den voet der toenmalige eischen
tot stand kwam. Zij moest gevoed worden door de overwegend landbouwende en
zeevarende bevolking van Veendam en den naasten omtrek en zij heeft aan honderden
en nog eens honderden de gelegenheid geboden de noodige wetenschap op te doen,
die hun straks in Oost en West, in den vreemde en in hun geboorteplaats zelve de
gelegenheid opende om posten en betrekkingen van aanzien en verdienste met eere
en roem te bekleeden’.
Zij omvatte niet alleen de talrijke vakken der middelbare school, maar ook was
hieraan een voorbereidende
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verbonden. Bovendien kwam door zijn invloed de Latijnsche school tot stand en de
zeevaartkundige school, waarvoor later een apart gebouw werd gesticht, terwijl er
eene school voor meer uitgebreid lager onderwijs, uitsluitend voor meisjes, en daarna
eene normaalschool voor onderwijzers en onderwijzeressen op zijn initiatief ontstond.
Zulk een geheel was nergens in Nederland te vinden.
In nauw verband met den bloei dezer inrichting voor middelbaar onderwijs stond
van den aanvang af de verbetering der verkeerswegen, die in de Veenkoloniën nog
zooveel te wenschen overlieten. Ook voor de ouders uit de omliggende gemeenten
was het van het grootst belang dat hun zonen en dochters zoo snel en goedkoop
mogelijk naar Veendam konden komen. Wederom was het Winkler Prins, die met
zijn helderen blik in dezen ijverde voor de gewenschte spoorverbindingen in het
Noorden. Wat heeft hij al niet geschreven en gesproken, geconfereerd en
gediscussiëerd om een ijzeren baan te verkrijgen van Veendam naar de Gruno-stad.
Maar toen dit helaas vruchteloos bleek te zijn heeft hij met alle kracht meegewerkt
om de eerste Groninger tram tot stand te brengen, gesteund door een staf van degelijke
vrienden, die met hem Veendams ontwikkeling en vooruitgang beoogden en die hij
voor de juistheid zijuer inzichten had weten te winnen. Veel moeite heeft Prins zich
ook gegeven voor een buurtspoor Assen-Veendam-Winschoten, door een kleine
meerderheid in de Tweede Kamer verworpen. Onbekendheid met het bloeiend
landbouw- en industriedistrikt ‘De Groninger Veenkoloniën’, die ongeveer
vijftigduizend zielen telden, had tot dezen bedroevenden uitslag geleid.
Geen wonder dat een man van zoo algemeene ontwikkeling en van zoo groote
toewijding aan de belangen van het algemeen - voor zich zelf ongezocht - de
aangewezen
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persoon werd om met eere eene plaats in te nemen onder de leden der
Volksvertegenwoording. Zooals reeds hierboven herinnerd werd, bewoog hij zich
gaarne op politiek terrein en was een liberaal in merg en been.
Een zijner tijdgenooten schreef mij, dat Prins in plaatselijke
centrale-kiesvergaderingen gewoonlijk den juisten toon wist te treffen en met een
veldheersblik den toestand van het oogenblik te overzien. Zonder eenig vertoon sprak
hij bondig en keurig zijne meening over het te behandelen onderwerp uit; hij bezat
zeggingskracht en had metaal in zijn stem; hij toonde zich een handig debater, die
op zoo overtuigende wijze zijn tegenstander schaakmat wist te zetten, dat het succes
in den regel aan zijn zijde was. Eenmaal aan het woord, versprak hij zich nooit en
was niet alleen de taal maar ook zijne gedachten volkomen meester. Hij was objectief
in zijn oordeel. Kleinzieligheid was hem vreemd’.
Winkler Prins was een volbloed aanhanger van Thorbecke en stond in 1853 geheel
aan diens zijde, getuige zijn vlugschrift: ‘De bisschoppelijke Hiërarchie, de
protestantsche beweging en het ministerie of de jongste gebeurtenissen in Nederland,
beschouwd uit een grondwettig en christelijk standpunt’1. Later schreef hij zijne
brochure ‘Het ministerie Thorbecke’ dat een tweeden druk mocht beleven2. En toen
de groote Staatsman uit kracht zijner onkreukbare trouw aan de grondwet zich
genoodzaakt zag zijn mandaat neder te leggen, zond Winkler Prins hem een gloedvol
gedicht3, waarvan alleen de slotregels hier een plaats mogen vinden:

1
2
3

Te Wildervank, bij T. van Halteren 1853.
Te Wildervank, bij T. van Halteren 1865.
Aan den Heer Mr. Thorbecke, bij het vragen van zijn ontslag als minister van Binnenlandsche
Zaken. Te Wildervank, bij T. van Halteren, 1866.
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‘Reeds neigt uw levenszon naar 't Westen,
Maar 't geen gij Neêrland zijt geweest,
Verheft de jaren, die u resten,
U tot een schitterend zegefeest.
Welaan, al waait uw vlag aan flarden,
Al bergt gij 't smetloos heldenzwaard,
Wij blijven in den strijd volharden,
Dien gij voor Neêrland hebt aanvaard.
Geen nood of dood zal ons doen beven,
Geen bange strijd, geen flikkrend staal,
Aan 't Vaderland behoort ons leven,
Aan 't heilig recht de zegepraal’.
1 Febr. '66.

Thorbecke betuigde hem schriftelijk zijnen dank voor dit bewijs van sympathie.
In 1864 werd Prins door zijn distrikt tot afgevaardigde naar 's lands raadzaal
gekozen, maar hij bedankte. ‘Er bestonden bezwaren (van finantiëelen aard) - schreef
hij aan den secretaris der kiesvereeniging ‘de Grondwet’ Mr. de Ruijter Zijlker - die
wellicht overkomelijk waren geweest, zoo de omstandigheden mijne pogingen hadden
begunstigd. Dit is echter niet gebeurd, en zoo zijn de bezwaren blijven bestaan, wier
geringschatting eene miskenning zoude zijn van heilige plichten’. Behalve Veendam
heeft later Sneek beproefd hem af te vaardigen naar de Tweede Kamer, zelfs met
belofte van opheffing der finantiëele bezwaren; maar tegen dit laatste verzette zich
zijn gevoel van onafhankelijkheid en hij bedankte ook voor dit distrikt. Winkler Prins
bleef voor de wetenschap behouden.
Op het gebied zijner staatkundige bemoeiingen was er vooral één onderwerp dat
zijne bijzondere belangstelling wekte en hem tot verzet prikkelde. Naar zijne
overtuiging waren de ontzaglijke kosten in Nederland, besteed aan het leger, de
vestingwerken en de vloot noodlottig voor onze finantiën, bedreigden op den duur
de volkswelvaart
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en werkten hierdoor de socialistische woelingen in de hand.
Reden waarom hij als voorzitter der afdeeling ‘Veendam’ der kiesvereeniging ‘de
Grondwet’ van belang achtte, dat de leden in de afdeelingen openlijk hun gevoelen
zouden uitspreken over de volgende twee stellingen (11 Mei 1879):
1. ‘Nederland moet zich in staat van verdediging stellen tegen elken
buitenlandschen vijand. Het moet zich gaarne de grootste opofferingen in goed en
bloed getroosten, om leger, vestingwerken, en vloot in een uitmuntenden toestand
te brengen, ten einde zich tegen iederen aanvaller te kunnen verzetten’.
2. ‘Nederland is als klein koningrijk op den duur niet bestand tegen de overmacht
van een zes- of tienmaal sterkeren vijand. Het heeft genoeg aan een kleine krijgsmacht,
voldoende tot het handhaven der binnenlandsche orde en tot het interneeren van
vluchtende troepen aan de grenzen. De kosten, bovendien aan ons leger, aan de
vestingwerken enz. besteed, zijn ten eenenmale nutteloos, en moeten, als noodlottig
voor het volksgeluk, van de Rijksbegrooting verdwijnen’.
De eerste stelling werd natuurlijk door hem verworpen, de tweede verdedigd.
In verband hiermede schreef hij in een hoofdartikel der Groningsche courant over
‘Onafhankelijkheid’ en gaf daarin met zijne uitspraak ‘Militaire eer is mij geen schot
kruit waard’ bij velen aanstoot.
Zekere militaire vereeniging verklaarde hem zelfs dood. Winkler Prins antwoordde
hierop met alle kalmte ‘Les gens que vous tuez se portent assez bien’.
‘De Nederlanders - schreef hij later - vormen een landbouwend en handeldrijvend
volk, doordrongen van een vredelievenden geest. Voor een groot deel heeft het een
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afkeer van den oorlog, zelfs van een verdedigenden oorlog en in het algemeen van
het militairisme’.
Ter juiste beoordeeling van zijn geïncrimineerde uitspraak acht ik noodig te
herinneren, dat Winkler Prins den oorlog met zijne gansche ziel verfoeide. Met
Tolstoi ijverde onze Doopsgezinde leeraar in den geest onzer Vaderen voor het
beginsel der Weerloosheid.1 Voor hem was de gedwongen krijgsdienst de afdoende
reden geweest in der tijd met het oog op zijn viertal zonen voor het hem anders zoo
welkom beroep naar de gemeente van Emden - tot tweemalen op hem uitgebracht te bedanken.
Bovendien was hij voorzitter der afdeeling ‘Veendam’ van den
antidienstvervangingsbond. Het eenig gevolg van deze ‘doodverklaring’ was, dat de
gansche afdeeling te niet ging.
Naar zijne overtuiging was het Tolstoi, die de voetstappen van Jezus van Nazareth
had gedrukt. ‘Inderdaad - schreef hij - indien deze Russische profeet alle menschen
kan doordringen van zijn gevoelens en tot regel nemen ‘wederstaat den booze niet’,
onthoudt u van alle poging om het kwaad dat u wordt aangedaan met kwaad te
vergelden en laat u steeds leiden door den drang der liefde, dan zullen de verstoringen
van den vrede allengs verdwijnen’.
Openlijk durfde hij met al den ernst die in hem was verklaren:
‘Voorwaar, wij aarzelen hen die op het slagveld hebben uitgemunt, met den naam
van verdienstelijke mannen te bestempelen. Volksveredeling is iets verdienstelijks,
maar geen volksvernieling. De welvaart bezwijkt onder den

1

Zie mijne studie ‘De Weerloosheid volgens de Doopsgezinden in de Gids van 1890.
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ijzeren voet van den oorlog - volkrijke steden en bloeiende dorpen, korenvelden en
fabrieken, kerken en scholen worden verwoest, handelsvloten weggeroofd of tot
werkeloosheid veroordeeld, kunst en wetenschap in haar vooruitgang belet en de
vreeselijkste ellenden door den hijgenden adem der hartstochten over den aardbodem
geblazen. Alleen door de werken des vredes kan men zich verdienstelijk maken
jegens de menschheid.
‘Zal de vrede zegenrijk werken, dan moet hij rusten op het hechte fondament der
volksverbroedering, dan moet hij leiden tot algemeene volksontwapening, zooals
door Bertha von Suttner in haar merkwaardig geschrift ‘Legt de wapens neder!’ is
aangewezen.
‘De oorlog verdooft het gemeenschapsgevoel, verguist de gerechtigheid, verbreekt
den band der liefde en verloochent den godsdienst en doet de geurige bloesems van
het zedelijk leven verwelken. De moord op het slagveld, de moord op groote schaal
wordt door de overwinnaars met klaroengeschal verheerlijkt en zelfs waagt men met
verfoeielijke huichelarij of dwaze zelfverblinding de Godheid daarvoor openlijk te
danken, alsof deze zou hebben meegestreden op het tooneel van bloed en ellende’.
‘Toen de bloedige strijd in Duitschland tegen het overmoedig, lichtzinnig Frankrijk
ten voordeele van den Germaanschen stam gëeindigd was - schreef Prins - kon deze
rouw dragen over het gemis van honderdduizend krachtige zonen, den steun van
ouders en echtgenooten, de kern der maatschappij, de kracht der nijverheid en hij
mocht een reeks van jaren in armoede en ellende de treurige gevolgen ondervinden
eener zegevierende menschenslachting’.
Winkler Prins was een man des vredes, die het ‘oog om oog’ en ‘tand om tand’
nimmer zou toepassen. Zijn
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zachtmoedigheid was allen menschen bekend. Ook bij ervaren miskenning en
verdachtmaking in hetgeen zijn maatschappelijk levensdoel was, kon hij zichzelf
beheerschen. Oud en jong onder zijne tijdgenooten weten, hoe hij met hart en ziel
heeft geijverd voor de ontwikkeling en den vooruitgang, den bloei en de welvaart
van Veendam. Toch gebeurde het op een vergadering der kiesvereeniging ‘Eendracht
maakt macht’, waarvan Prins voorzitter was, dat tegen het einde der bijeenkomst een
der aanwezigen het woord vroeg om eenige particuliere briefkens voor te lezen van
zekeren advocaat, die, op de vergadering tegenwoordig, naast den voorzitter gezeten
was en geschreven had dat ‘de invloed van Winkler Prins ten nadeele van Veendam
was en zoo spoedig mogelijk moest worden gefnuikt’. Aan hem - besloot spreker staat het nu zich te verantwoorden. De advocaat hield een rede van drie kwartier om
zich betreffende de briefkens door hem geschreven, schoon te wasschen! Ieder was
in spanning welke houding Prins in deze voor den advocaat zoo netelige zaak zou
aannemen. De voorzitter vroeg na het gehoorde van den advocaat, de hamer in de
hand, met een gelaat waarop geen spier vertrok: ‘heeft een der aanwezigen nog iets
in het midden te brengen? ... zoo niet, dan dank ik de heeren voor hunne
tegenwoordigheid en sluit de vergadering!’ Hij stond op, betaalde zijn vertering, trok
zijn overjas aan en ging rustig huiswaarts.

III.
Geïllustreerde encyclopaedie - Handboek der aardrijkskunde - Willem Albert Scholten
- De vrijmetselaarsloge ‘Het Noorderlicht’ - Afscheid van Veendam -
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Amsterdam - Lisse - Voorburg - De Delftsche courant - Het overlijden van Winkler
Prins.
Het belangrijkste werk, waarvan Prins over een tijdperk van dertien jaren (1868-'81)
al zijne gaven en krachten heeft moeten wijden was de ‘Geïllustreerde Encyclopaedie’
in XVI deelen.
De even bescheidene als bekwame en ondernemende uitgever, de heer C.L.
Brinkman te Amsterdam, wilde aan Nederland geven wat Brockhaus voor Duitschland
was geweest. De hoofdredactie over dit boek zijner eigen schepping droeg hij op aan
Winkler Prins. ‘Brinkman zelf - schreef A.C. Kruseman in zijne ‘Bouwstoffen’ voor
den Nederlandschen boekhandel - leefde er in met heel zijn voorliefde. Hij geloofde
in die onderneming met onverstoorbaar vertrouwen, al zou dat geloof ook zwaar
beproefd worden. Bij het begin dezer uitgaaf waarmee duizenden guldens gemoeid
waren, telde hij bij een oplaag van 4750 exemplaren slechts een zeer gering aantal
inteekenaren. Gaandeweg steeg het echter tot 3900. Wel was dit hieraan te danken
dat de degelijkheid van den inhoud in hare waarde werd erkend. Aan wien anders
die degelijkheid te danken dan aan den bekwamen, nauwgezetten en onvermoeiden
hoofdredacteur. Het beteekende niet weinig een werk te geven dat in een kort bestek
alle vakken van menschelijke kennis moest omvatten’. Verlokkend moest het voor
een veelzijdig ontwikkelden geest als die van Winkler Prins zijn de aandacht te mogen
vestigen op een verbazende verscheidenheid van hoogst belangrijke onderwerpen;
maar gedachtig aan de spreuk: ‘non omnia possumus omnes’ zou hij zonder de
krachtige medewerking van bekwame specialiteiten zijne veelomvattende taak niet
hebben kunnen volbrengen. Hij
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vond die in mannen als den majoor-ingenieur G. Kuyper (den Haag), Mr. M.G.L.
Jorissen, leeraar in de Staathuishoudkunde aan de H.B.S. te Veendam, Dr. D.J. Coster
voor het botanisch, zoölogisch en mineralogisch gedeelte (Amsterdam), Dr. S.J. van
Royen, leeraar in de scheikunde (Veendam), den oud-zeeofficier Bisschop Grevelink
(den Haag), den Vlaamschen letterkundige Frans de Cort en den heer D.W. Hinse
voor de registers. Voor de eindredactie van het werk was het zeker van groot belang
dat zijn vriend de Amsterdamsche hoogleeraar Dr. J.G. de Hoop Scheffer, de fijne
taalkenner, alle proefbladen nazag. Helaas stierf de wakkere uitgever kort nadat het
laatste vel van het werk het licht had gezien. ‘Het overlijden van dien braven man schreef Prins in de narede van den eersten druk, October 1881 - op den laatsten dag
der vorige maand werpt een somber rouwfloers over de onvermengde blijdschap,
die mij thans zou hebben verkwikt, indien hij daarin had kunnen deelen’.
Gelukkig is een brief bewaard gebleven, waarin Prins zelf over dien
veelomvattenden arbeid aan zijn intimus Leendertz schreef (1878). ‘Sedert 10 jaar
werk ik aan een reuzencompilatie. Ik ben er door in staat gesteld voor eene behoorlijke
opvoeding onzer kinderen te zorgen, hetgeen anders onmogelijk zou wezen. Voor
studiekosten te Groningen, Arnhem en Leiden is meer dan tienduizend gulden noodig,
en deze moet ik zooveel mogelijk uit den inktkoker zien te halen. Daarvoor zit ik
dag op dag voor mijn schrijflessenaar zonder mij aan liefhebberij-werk te kunnen
wijden, maar het doel wordt bereikt’. Wien dwingt zulk een levensopvating geen
eerbied af voor den noesten arbeider, den zorgvollen vader! Vier der zonen zag hij
tot arts bevorderd, terwijl twee der dochters zich aan het onderwijs wijdden.
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Enkele maanden voordat hij de reuzentaak aanvaardde (31 Maart '69) schreef hij aan
denzelfden vriend - en deze brief bewijst hoeveel door hem tegelijk kon worden
omvat. - ‘Eerlang komt er een vertaling van Böhners Kosmos (70 vellen) uit.
Overigens heb ik het geweldig druk met andere vertalingen: eene van Natuurstudiën
van Mösius en eene van Geology for common readers van Page. Daarenboven heb
ik dezer dagen eene beschrijving van Schiermonnikoog voltooid en steeds gaat het
drukken voort met het Handboek der Aardrijkskunde voor 't Nut, terwijl ook een 2de
editie der Aardrijkskunde van von Seijdlitz ter perse gaat. Voeg hierbij de redactie
van het Practisch Volksboek en het wekelijksch schrijven van een hoofdartikel voor
de Twentsche courant, dan zult ge gevoelen, dat ik waarlijk geen tijd te veel heb. En
de tijd wordt mij nog dikwijls door commissievergaderingen ontnomen of door
bezoek ontfutseld. Ziedaar eene schets van mijne buitengewone bezigheden. De
gewone heb ik buitendien’.
Trots den veelomvattenden arbeid voor de Encyclopaedie wist Prins toch nog den
tijd uit te koopen voor eene studie over Alexander von Humboldt, op het eeuwfeest
zijner geboorte, 14 September 1869, voor de vertaling van Schoedlers boek der natuur
in 2 deelen (1871) ruim duizend bladzijden druks! en voor de Levens- en
karakterschets van Willem Albert Scholten, Groningens grootsten industriëel. ‘Op
het gebied der fabriekmatige nijverheid in de Veenkoloniën - schreef Prins - buigen
wij ons diep voor zijn veelomvattend, doordringend en rusteloos genie. Sterk van
geest en sterk van lichaam, behoorde hij tot die uitnemenden van ons geslacht, die
door hun talent, hun doorzettendheid en schranderheid de ontwikkeling der
maatschappij bevorderen en, nog sprekende nadat
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zij gestorven zijn, door hun doorbeeld een zegenrijken invloed op haar blijven oefenen.
Als Nederland overvloed had van zulke mannen, dan zou men nergens klachten
hoeren over de kwijning van handel en nijverheid - dan zou een krachtige
ondernemingsgeest nergens tevergeefs zijne wichelroede uitstrekken om nieuwe
bronnen van welvaart op te sporen - dan zou een schrandere en welberekende
speculatie overal groote voordeelen afwerpen’. Deze industriëele pionier van het
Noorden was ‘een karakter, een man uit één stuk, die zijne eigene werkkracht niet
gespaard en met een levendig plichtgevoel door vlijt en volharding naar welvaart
getracht heeft, zoodat hij deze eigenschappen ook in zijne werklieden en beambten
naar gelang hunner gaven vorderde en ze bij hen steeds hoog waardeerde’.
Een groote voldoening was het voor den Schrijver dat na verloop van tijd een
tweede, vermeerderde druk het licht mocht zien, terwijl na den dood van den heer
Scholten, welke kort daarop volgde, uit diens testamentaire beschikking openbaar
werd dat ‘deze nieuwe uitgave, door een kostelooze verspreiding in openbare
bibliotheken, ter kennis moest worden gebracht van de Nederlandsche
jongelingschap’.
In den loop der jaren had Winkler Prins zich ook bewogen op het gebied der
staathuishoudkunde. Hij stelde het grootste belang in de sociale vraagstukken van
zijn tijd en bezorgde reeds in 1854 eene vertaling uit het Engelsch ‘Arbeid en rijkdom’
door Lord B., ‘een door en door praktisch man, die de erkende waarheden der
economische wetenschap onder de oogen en in de harten zijner lezers zocht te brengen
en van hare toepassing het heil verwachtte eener maatschappij, welker wonden hij
met een ervaren hand gepeild had’. Later schreef Prins een studie over ‘den toestand
van den Nederlandschen
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werkman’. Daartoe had hij eerst zoowel de vaste als de losse boerenarbeiders, de
arbeiders in de Friesche veengraverijen, de fabrieksarbeiders, de ambtslieden,
metselaars, timmerlui, ververs, schoenmakers enz. persoonlijk bezocht, om daarna
zijne ervaringen in het licht te geven. Hij wees op den verbeterden toestand die
dagteekende vooral van den bloei der nijverheid, die zich na den Duitsch-Franschen
oorlog had geopenbaard. Hij bestreed de dwaasheid der socialisten om het kapitaal
te beschouwen als onbetaalden arbeid, zoodat het eigenlijk toekwam aan de personen,
die tot vorming van het kapitaal hadden gearbeid; maar wees ook op de rechtmatige
grieven van den werkman, waar de regeering niet genoeg zijne belangen behartigt.
Winkler Prins' slotsom was dat de Nederlandsche werkman in vergelijking van
vroegeren tijd en in vergelijking met zijn buitenlandschen broeder vele voorrechten
geniet, welke hij te weinig waardeert, en dat hij tevens hoop mag koesteren op een
betere toekomst, wanneer hij in kennis en ontwikkeling vooruitgaat en door kalme
plichtsbetrachting het aanbreken van die toekomst verhaast.
Bevreemding mag het wekken dat een zoo vruchtbare pen als die van Winkler
Prins na zijne komst te Veendam zoo weinig heeft gegeven op zijn eigen gebied als
godsdienstleeraar. Mij zijn slechts een tweetal geschriften bekend: een vertaling uit
het Hoogduitsch van F.L. Reinholds bloemlezing uit de stichtelijke uren van Heinrich
Zschokke (4de druk), met vertolking der dichtregelen door den oorspronkelijken
schrijver boven elk hoofdstuk zijner ‘Stunden der Andacht’ geplaatst, en zijn
afscheidsrede te Veendam, 24 September 1882. De verklaring van dit verschijnsel
ligt eenvoudig hierin dat Prins, al had hij met belangstelling de resultaten der Tübinger
school gevolgd, zich tot de studie der theologie weinig
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aangetrokken gevoelde en ten anderen zijne universeele natuur hem noopte om den
godsdienst in zoo wijd mogelijken kring te zoeken. Daarom zocht hij zijne
geestverwanten onder de broeders-vrijmetselaren en stichtte te Veendam een afdeeling
‘Het Noorderlicht’ 23 October 18781.
‘Is het licht een zinnebeeld van waarheid en kennis, van weldadigheid en blijdschap,
het zinnebeeld ook van al wat goed en schoon, rein en heilig is - in het noorderlicht
zag Prins het treffend symbool van den zaligenden vrede der ziel na de voleindiging
van des levens strijd. Het uitspansel heeft het voorkomen van een grooten,
schitterenden koepel, wiens top versierd is met gouden stralen, die zich vereenigen
aan zijn voet. Met deze voltooiing van het prachtig gewelf neemt de geweldige strijd
tusschen licht en duisternis een einde en het glansrijk verschijnsel komt in een toestand
van bestendigheid en rust. Men bemerkt alleen een ontbinding van het licht in zijne
prismatische kleuren; de magnetische spanning heeft den weg der vereffening
gevonden’.
In dien vrijmetselaarskring kon Prins als redenaar getuigen van de trias ‘God,
deugd en onsterfelijkheid’ en door de toepassing der algemeene menschenliefde tal
van hulpbehoevenden onder alle standen en onverschillig van welke godsdienstige
belijdenis tot hulp en steun zijn en zedelijk verheffen. Onvoltooid ware dan ook zijne
beeltenis, indien zij hem niet als maçon deed kennen. Hij was het met hart en ziel.
Menige pennevrucht heeft van hem het licht gezien. ‘De vrijmetselarij - schreef hij
- zoekt naar waarheid, zich niet bekreunend om kerk- of schriftgezag; zij ziet dat de
mensch geroepen is tot vrijheid en poogt hem te verlossen van bijgeloof, onkunde
en vooroordeel.

1

Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 1879.
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Zij tracht bij de Broeders het zedelijk bewustzijn te verhoogen. Zij beijvert zich in
hun hart het reinste en heiligste gevoel aan te kweeken, dat der liefde tot den naaste.
- Humaniteit is voor den vrijmetselaar het geheel der edelste en verhevenste
eigenschappen in den mensch. Hij stelt zich dezen voor op den trap der hoogste
volkomenheid, vrij van de smetten der ondeugd, doortinteld van de geestdrift der
waarheid, toegerust met den onuitsprekelijken schat der zelfverloochenende liefde.
Het heerlijk beeld van zulk een mensch staat levendig voor zijn geest; zich daarnaar
te vormen en alzoo zijn verstand te verlichten en zijn hart te heiligen - ziet daar zijn
streven naar humaniteit.
Dezelfde vrijmetselarij huldigt het beginsel der persoonlijke vrijheid in denken
en in doen, maar niet in den revolutionairen geest van bandeloosheid. Waar de
onderdanen zich verbinden om een vereeniging te vormen, die de algemeene belangen
ter harte neemt, daar moet ieder zich eenige beperking zijner vrijheid laten
welgevallen, om de vrijheid van alle overigen te handhaven. Voor deze beperking
worden regels gesteld en bepalingen gemaakt die voor allen geldig zijn en den naam
van wetten dragen. Iedere wet is een dwang en eischt eene opoffering onzer vrijheid,
maar iedere wet is tegelijkertijd een zegenrijk middel, dat onze vrijheid tegen
machtsoverschrijding van anderen beschermt. ‘Slaven zijn wij om vrij te kunnen
zijn’1. De Grieksche spreuk was Winkler Prins uit het hart gegrepen: ‘Alleen de wijze
is vrij en ieder onverstandige een slaaf’2. Zonder vrijheid is alle menschenwaarde
een herschenschim.
Gevoelt de vrijmetselaar zich als kosmopoliet, toch

1
2

Legum servi sumus ut liberi esse possimus.
Ο σοφος ελευθερος και πας αφρων δουλος.
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mocht naar Prins' overtuiging door dat kosmopolitisme zijne vaderlandsliefde niet
in de schaduw worden geplaatst. Hij moge als lid der overal gevestigde orde een
wereldburger zijn, die ijverig medewerkt tot verbroedering van alle volken, toch is
bij hem de liefde tot zijn vaderland, de liefde tot zijn volk allerminst uitgebluscht.
Heilige herinneringen. bloedverwantschap en vriendschap, kostelijke voorrechten
en vrijheden hechten hem aan zijn geboortegrond met onverbreekbare banden,
ontvonken hem in liefde jegens het volk, in welks midden hij is opgegroeid.
‘De liefde is een vuur dat de menschheid doorgloeit

dichtte Prins in een zijner Tempelzangen Een bron, die de dorheid der wereld besproeit;
Zij kent geen beperking, geen scheidsmuur of grens,
Een broeder is elk, die den naam draagt van mensch.
Toch kent ieder onzer een plekjen op aard,
Waar 't oog met de blikken der blijdschap op staart,
Waar 't hart zich aan hecht met een heil'gen band
Bij 't zielvolle juublen: ‘'k min u, mijn land!’
Ik min u, mijn land, mij zoo dierbaren grond,
Waar 't rozenpriëel mijner kindsheid eens stond,
Waar 't lot, in het Meikleed der bloemen gehuld,
De zaligste droomen der jeugd heeft vervuld.
O land mijner jonkheid, o land van mijn lust,
O grazige weiden, o deinende kust,
O velden verkregen door worst'ling en strijd,
Aan U zij ons hart en ons leven gewijd!’

Geen wonder dat Winkler Prins, toen hij zich later metterwoon te Amsterdam had
gevestigd, als voorzitter der Loge ‘Nos vinxit libertas’ - in dien kring had de
beminnelijke man zich den eerenaam van ‘Vader Prins’ verworven - door het bestuur
der Vrije Gemeente werd uitgenoodigd om over ‘de vrijmetselarij en haar streven’
eene openbare voordracht te houden, nadat door den R.C. priester, Jhr. van Nispen
van Sevenaer, in dezelfde
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‘Vrije Gemeente’ zulke zware beschuldigingen tegen de maçonnerie waren ingebracht
als ‘verderfelijk voor den godsdienst, voor den staat, voor de maatschappij, voor het
huisgezin en voor het individu’. De rede van Prins met gevolgde gedachtenwisseling
werd later opgenomen in de ‘Stemmen’.
Den 24sten September 1882 nam Winkler Prins afscheid van zijne Veendamsche
gemeente met het woord van Paulus uit Galaten V : 1 ‘Staat in de vrijheid met welke
Christus u vrijgemaakt heeft’1. In de ruim dertig jaren zijner werkzaamheid had hij
zich doen kennen als een Christenleeraar boven geloofsverdeeldheid; om zijn trouwe
pastoraal, vooral onder de kleine ‘luijden’ was hij bemind. Zijne schoone voordracht
op den kansel wordt nog door velen geroemd. Wie hem wil leeren kennen en
hoogachten in zijne onkreukbare liefde tot de waarheid, hoore hetgeen hij in zijn
laatste rede sprak: ‘Het is de taak van den leeraar al zijne krachten en gaven aan de
gemeente te wijden - geheel voor haar te leven. De omstandigheden hebben niet
gewild, dat ik die taak naar behooren zou volbrengen. Neiging en plicht hebben zich
daartegen verzet, - neiging om mij ook met andere dan enkel gemeentelijke belangen
te bemoeien, plicht om in de behoefte van een talrijk huisgezin te voorzien. Die
neiging bracht mij in tijdroovende vergaderingen - die plicht kluisterde mij geheele
dagen aan mijn schrijftafel. Niettemin - besloot hij - heb ik mij beijverd u het woord
der waarheid met kracht te verkondigen en U op te wekken tot den strijd, waarvan
de vrijheid het heerlijk loon is’.
Voor den vooruitgang op allerlei gebied ijverend, is hij

1

Te Wildervank bij Gebrs. van Halteren, 1882.
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voor de Groninger Veenkoloniën, waar ontwikkeling en beschaving bij zijne komst
nog veel te wenschen overlieten, de rechte man op de rechte plaats geweest.
Als rustend Doopsgezind leeraar verhuisde hij naar Amsterdam, terwille van de
geneeskundige studiën zijner vier zonen, tot 1889. Daarna vertrok hij naar Lisse tot
'95 en bracht de laatste 13 jaren van zijn leven in het dorp Voorburg door.
Toch zou hij het centrum der Veenkoloniën niet vergeten en wederkeerig bleef
datzelfde centrum met dankbare waardeering hem gedenken. Reeds het jaar na zijn
vertrek werd hij door het bestuur der afdeeling van de maatschappij van Landbouw
uitgenoodigd om als voorzitter van het 36ste Nederlandsch Landhuishoudkundig
congres te Veendam op te treden, onder den eere-voorzitter Mr. B.W.A.E. Baron
Sloet tot Oldhuis. Hoe welkom en vereerend die uitnoodiging voor hem was, heeft
hij in zijn welkomstgroet onverholen uitgesproken, hij die vroeger bij zoo menige
gelegenheid met de pen of het woord voor de belangen van den landbouw had
geijverd. ‘Veengraverij en turfvervoer - herinnerde Prins - waren voor derdehalve
eeuw aanvankelijk de voornaamste bedrijven onder de bevolking der
Groninger-Veenkoloniën geweest; maar sedert verscheen na het wegdelven van de
veenlaag de landbouw met spade en ploeg en wist den barren ondergrond in welige
akkers te herscheppen’.
Natuurlijk bleef aan den feestmaalijd een bundeltje feestliederen niet uit. Bij het
ontbreken ervan zou de rustende Winkler Prins niet meer de dienstdoende uit vroeger
dagen zijn geweest. Had hij niet vóór bijna 40 jaar aan zijn lier de pittige zangen
ontlokt ter gelegenheid van het halve eeuwfeest van het Nutsdepartement te
Heerenveen ('45)? en bij het eerste eeuwfeest van het
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bestaan van het Stadskanaal ('65) en bij de inwijding der nieuwe schoolgebouwen
in de gemeente van Onstwedde ('66), en bij de opening van den tramweg van Veendam
en Wildervank naar Zuidbroek ('80) en ter herinnering aan den dageraad van
Neerlands onafhankelijkheid 1572-1872, ten dienste der Lagere Scholen1 (met
piano-begeleiding)? Werd eindelijk - behalve zijn dertig Tempelliederen2 voor de
Vrijmetselaarsloge - voor diezelfde scholen niet een bundeltje liederen door hem
gedicht, om door den heer J. Worp voor drie stemmen op muziek te worden gezet,
een uitgave, waarvan niet minder dan zeven drukken het licht zagen!
De rustende Winkler Prins - noch in dicht, noch in ondicht zou dat ooit kunnen
gelden van hem, die ook als emeritus twaalf uren in den dag is blijven arbeiden, In
hetzelfde genoemde jaar '83 werd hij door de Uitgeversmaatschappij Elzevier
aangezocht een tweede, naar de nieuwste bronnen herziene en aanmerkelijk
vermeerderde uitgaaf van de Geïllustreerde Encyclopaedie te bewerken. Prins, nog
altijd wakker en werkzaam om het licht van algemeene kennis in ruimen kring te
verspreiden, nam de taak op zich, na zich te hebben verzekerd van de medewerking
van bekwame mannen, inzonderheid van zijn vriend Mr. L.J. Huber, leeraar in de
Staat- en Staathuishoudkunde en van Dr. Scheffer, leeraar in de wis- en natuurkunde
aan de H.B.S. te Veendam. Het eerste deel verscheen reeds in 1884 en telde tot het
artikel ‘Anglicaansche kerk’ bijna 200 bladzijden meer dan de eerste uitgave; het
zestiende deel zag in '88 het licht.
Aan den derden druk zou hij om zijne hooge jaren niet meer arbeiden. Deze
verscheen, opnieuw belangrijk

1
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Franeker, F. Koksma.
Stoom-handelsdrukkerij, E. Verwer & Co. Winschoten (zonder jaartal).
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uitgebreid zoowel wat den tekst als de platen betreft, in 1905 onder hoofdredactie
van den heer Henri Zondervan te Groningen. Gelukkig bleef de naam van den
oorspronkelijken auteur behouden. Winkler Prins heeft nog het geluk gesmaakt tot
kort vóór zijn overlijden het zevende deel van dit standaardwerk te zien verschijnen.
Onder het bewerken van den tweeden druk gaf hij nog een paar vertalingen uit het
Hoogduitsch ‘De wonderen der natuur’ en ‘De wonderen der schepping’; werd hij
evenals Dr. H. Blink, redacteur van den eersten jaargang van het tijdschrift ‘Vragen
van den dag’ en nam hij de hoofdredactie van het door zijn zoon Jacob gesticht
veertiendaagsch tijdschrift ‘De Leeswijzer’ op zich (1885).
Toen in '91 het XXV jarig bestaan der Hoogere Burgerschool te Veendam zou
worden gevierd, was het Winkler Prins - van de stichting af tot zijn vertrek naar
Amsterdam voorzitter der commissie van Toezicht - die door de feestcommissie
werd uitgenoodigd om als feestredenaar op te treden (11 Juli). Met jeugdig vuur
herinnerde onze 74-jarige emeritus zijn belangstellend gehoor nog eens het ontstaan,
de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der voor het onderwijs zoo
belangrijke instelling en wees daarna aan welk een schoone toekomst voor haar moest
zijn weggelegd. ‘Nooit - besloot hij - kunnen wij genoeg den lof verheffen van de
zegenrijke stichting. Zij is een zon, die over de gansche gemeente hare koesterende
stralen spreidt en zelfs uit een dorren bodem veelbelovende kiemen doet ontluiken.
Zij is een nooit verdroogde bron van welvaart en genot, waaraan in de toekomst nog
velen een frisschen dronk zullen danken’.
Voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde schreef hij een jaar later
het levensbericht van zijn vriend Dr. D. Harting en van den Amsterdamschen
hoogleeraar

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

221
- weleer zijn medewerker aan Braga - Dr. J.G. de Hoop Scheffer (1894).
Ondertusschen was hij nog eens tot zijne oude liefde teruggekeerd en bewerkte hij
voor ‘Elzevier’ zijne ‘Geïllustreerde aardrijksbeschrijving’ in drie deelen te zamen
ruim achttien honderd bladzijden druks. Wie wijst mij een tweede voorbeeld aan
van zulk een werkkracht van een vijf-en-Zeventiger! Een jaar later zag van hem het
licht reeds in den aanvang dezer studie besproken boek ‘Feestavonden van N.E.K.’
(1895). In datzelfde jaar verscheen van zijne hand ‘De questie van den leerplicht,
toegelicht door de geschiedenis van het Schoolverbond’. In Warendorffs
Novellen-bibliotheek ‘Het duivelsvuur van Schiermonnikoog’, en het volgend jaar
zijne bijdrage in ‘De Mentor’. Met vaste rubrieken aan Toynbeewerk gewijd, onder
redactie van A. Winkler Prins.
Tachtig jaar oud, was het hem eene behoefte nog eens in zijne aloude gemeente
van Veendam en Wildervank eene preekbeurt te vervullen en bij die gelegenheid het
eiland zijner jeugd Schiermonnikoog te bezoeken in gezelschap van den eigenaar
Mr. J.E. Banck te 's Hage (Aug. '97). Twee jaar te voren was de krasse grijsaard nog
met een zijner zoons van Lisse over het Kagermeer op schaatsen naar Leiden en
terug gereden. En op den leeftijd van 85 was het dichtvuur in hem niet gedoofd,
getuige dat hij het Hoogduitsch geschrift van Mevrouw A. Brons, ten Doornkaat te
Emden ‘Laienevangelium und erste Entwickelung des Christenthums nach der
Apostelgeschichte und Rücksicht auf die vorchristliche Zeit’ in rijmlooze verzen
vertolkte.
Heeft deze stoere werker, mag men vragen, dan nooit verpoozing en ontspanning
gezocht na al zijne inspanning van dag tot dag, van week tot week, van maand tot
maand, van jaar tot jaar? Zeker, die uitspanning gewerd
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hem op zijne reizen. En hij reisde goed. Bij herhaling heeft hij Duitschland,
Zwitserland en Italië bezocht en, genietend van de heerlijke natuur, tegelijk zijn landen volkenkunde verrijkt. Ook Parijs kende hij uitstekend. Met Dr. Sannes1 deed hij
een uitstap naar den Harz, Zwitserland en Noordelijk Italië, en gaf zijne
reisherinneringen later uit onder den titel ‘Natuurtafereelen’, opgedragen aan zijn
vriend en reisgenoot. In de Groninger courant van 1881 schreef hij andere
reisherinneringen, wederom uit Zwitserland en Italië. Met elk zijner zonen, als zij
hun candidaats in de medicijnen met goed gevolg hadden afgelegd, reisde hij naar
het Buitenland.
Zijn laatste arbeid bestond in eene serie hoofdartikelen voor de Delftsche courant
- onder het hoofdredacteursschap van den oud-zeeofficier, den heer W. Gaade - van
23 Januari 1898 ‘De Sociaie kwestie’ tot 14 April 1904 ‘De landbouw’. Zij verschenen
des zondags om de 14 dagen, waren geteekend A.W.P. en wekten veler belangstelling
om den helderen, frisschen stijl en het altijd actueele der onderwerpen op zoo velerlei
gebied; niemand kon echter vermoeden dat hier een ruim tachtigjarige aan het woord
was. Onzen nog altijd wakkeren Prins ontging niets op Staat-, Staathuishoudkundig
en Koloniaal terrein; op dat van opvoeding en onderwijs; van de geschiedenis van
den dag op het groote wereldtooneel; van landbouw en veeteelt, zoowel in ons
vaderland als daar buiten. Wie de ongeveer honderdvijftig opstellen in al hun
verscheidenheid heeft mogen volgen, moet zich hebben verbaasd over zulk eene
encyclopaedische ontwikkeling op de hoogte van den tijd. De stille in den lande te

1

Zoon van den Hervormden predikant Isaac Sannes, aan wien als ouderen ambtgenoot te
Veendam, Prins bij diens overlijden - 1876 - een dichterlijk in memoriam wijdde.
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Voorburg wist de aandacht zijner lezers altijd weer te wekken door zijne gezonde
denkbeelden over kapitaal en arbeid - werkstakingen - belasting en volksvoeding volkshuisvesting - volksopvoeding en schouwburg en de ongevallenwet; over de
Toynbeebeweging - de vrouwenbeweging in Rusland - vrouwenkiesrecht en den
invloed der vrouwen in Engeland op de verkiezingen voor het parlement.
‘Wij willen voor niemand onderdoen - schreef Prins - in vereering der vrouw, in
huldiging van hare voortreffelijke gaven, maar deze zijn niet gelegen op Staatkundig
gebied. De gewijde priesteres bij het altaar des huiselijken levens onttrekt zich bij
voorkeur aan den strijd der politieke partijen en vertrouwt gaarne aan den man als
verstandsmensch de taak toe, om zich met het Staatsbestuur te bemoeien,
kiesvergaderingen te bezoeken en naar de politieke redenaars te luisteren’.
Over vakscholen en herhalingsonderwijs, vacantiekolonies en schoolkeukens; over
Java en de koloniën - China - den Fransch-Siberischen spoorweg - Rusland en Finland
- Paul Krüger en Chamberlain; over den Russischen profeet graaf Leo Tolstoi en de
Vredesconferentie; over den oorlog en zijne vreeselijke gevolgen - de valsche
steunsels van het militairisme - volksweerbaarheid en de nationale eer; oven de
Agrariërs en de arbeidspensionen in Duitschland; over de afschaffing der Staatsloterij
om haar rampzaligen invloed op de stoffelijke welvaart en den zedelijken geest der
onbemiddelde bevolking enz. enz. enz.
In den stoeren grijsaard, die aldus arbeidde en eerst op zijn 87ste jaar de pen voor
goed liet rusten moge men de evenknie zien van krachtige figuren uit de gouden
eeuw onzer historie als de beide tachtigers Frans Hals en Joost van den Vondel, den
een zijne Haarlemsche regenten en regentessen schilderend, den ander de dartel-
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heid der zwanen bezingend; als Rachêl Ruysch die aan tien kinderen het leven schonk
en op haar 83ste jaar nog een bloemstuk voltooide, als Nicolaas Tulp die als lid van
Amstels vroedschap zijn gouden feest mocht vieren en als Anthony Leeuwenhoek,
het sieraad der Delftsche burgerij, den natuur- en ontleedkundige en beroemden
mikroskopist, die evenals Prins den leeftijd van een en negentig bereikte.
Sedert 1902 mocht ik Winkler Prins geregeld van 's-Gravenhage uit te Voorburg
bezoeken. Daar zat de waardige grijsaard boven in zijn eenvoudig studeervertrek
met het uitzicht op zijn tuintje vóór het huis, omringd van zijne boekerij langs den
wand en het welbekende kastje, waarin de verzameling van al zijne werken zich
bevond, keurig in rood linnen gebonden. Nog kon hij zonder bril zijn courant en de
belangrijkste werken van den dag lezen. Daar zat hij, de stoere werker van weleer,
nu kalm en vredig, met dat onbewegelijk gelaat, het strenge door zachtheid getemperd,
met dat even vriendelijk als helder stralend zielsvol oog, en bij wijlen met dien fijnen,
spottenden glimlach om de lippen en den zwaren, zilveren baard. Nu rust hij van zijn
arbeid en op hem acht ik ten volle van toepassing hetgeen wijlen Dr. H.C. Rogge in
zijn levensbericht van de Hoop Scheffer voor de Koninklijke academie van
wetenschappen schreef: ‘Hij was een man van veelomvattende kennis en verbazende
werkkracht. Hij paarde aan den moed om te ondernemen ook de volharding om te
volbrengen; want daar hij niets ten halve deed, arbeidde hij geduldig voort, totdat
een taak geheel door hem was afgewerkt’.
Liefst sprak hij met mij over de dagen van olim, zijn studententijd te Utrecht en
te Amsterdam, zijn vriendenkring in het Sticht en in onze hoofdstad, over N.E.K.
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en Braga. Slechts één lichaamsgebrek moest, arme vriend! in uw laatste levensjaren
de zwaarste beproeving worden van uw geduld en uwe lijdzaamheid, het zoo
vermoeiend, eindeloos beven van de rechterhand, nadat zij over een tijdperk van
zeventig jaren méér dan dertig duizend bladzijden druks had geschreven en in haar
geheel in drukproef gecorrigeerd. Eerst bij den dood zou zij tot rust kunnen komen.
Op zijn tachtigste jaar had hij aan een zijner dochters een briefke overhandigd eerst na zijn dood te openen - ontroerend door eenvoud: ‘Als ik mocht overlijden,
dan mogen mijne vrouw en kinderen weten, dat ik een lang en gelukkig leven heb
gehad’:
Weinig kon hij vermoeden dat na dien nog zware stormen over zijn hoofd zouden
gaan. Tot tweemalen werd aan zijn vaderhart een ongeneeslijke wonde toegebracht
door het verlies van zijn oudsten zoon Jakob, den talentvollen letterkundige, den rijk
begaafden dichter - weleer zijn oogappel - die op zijn terugtocht uit de nieuwe wereld
naar het Vaderland en naar het ouderlijk huis plotseling was gestorven en in de diepte
van den Oceaan zijn laatste rustplaats had gevonden1, én van zijn jongsten, den dokter2
- zijn naamgenoot - die door een hevige ziekte aan zijn nuttige praktijk te Sleen in
in Drenthe ontrukt, onder behandeling van zijn collega's

1

2

Een ‘in memoriam’ komt voor in het tijdschrift Europa, 1907, Januari, door de Redactie,
gevolgd door Sonnetten, uit de nalatenschap van Winkler Prins, en ‘Het oude huis’, Fragment,
door Kaspar Brandt, zijn pseudoniem. Zijn vader had namelijk vroeger als lid van N.E.K.
geschreven onder den pseudoniem Gheraert Brandt.
Hoe deze als geneesheer was gezien en bemind blijkt wel treffend uit het gedenkteeken op
het kerkhof Zorgvliet buiten Amstels veste: een geknotte marmeren zuil met opengeslagen
boek, waarin met gouden letteren: ‘Aan A. Winkler Prins junior, arts te Sleen, van zijn dorp’!.
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in het ziekenhuis te Amsterdam genezing hoopte te vinden, maar binnen enkele dagen
bezweek ....
Toen Prins de negentig had bereikt, weigerden zijne onderdanen hem voor goed
hun dienst, en moest hij de laatste maanden van zijn leven te bed liggend doorbrengen,
trouw bezocht door zijne zonen medici, trouw verzorgd door zijne vrouw en dochters.
Het waren lange dagen en nog langer nachten. Maar geen enkele klacht kwam over
zijne lippen. Helder is zijn geest gebleven tot het einde. Korten tijd vóór zijn heengaan
wenschte hij van al de zijnen aan zijne legerstede zich omringd te zien, zijn innig
geliefde vrouw, zijne hem overgebleven zonen en zijne dochters, om met een hart
vol ootmoedigen dank in een eenvoudig, diep gevoeld woord den dag te herdenken
van zijn zestigjarig, gelukkig, echtelijk leven.
Den vierden Januari 1908 is hij ingeslapen. Vier dagen later werd zijn stoffelijk
overschot in den doodenakker te Voorburg bijgezet.
In de geschiedenis der Nederlandsche letteren staat de naam van Anthony Winkler
Prins met eere gekroond. Aan de ontwikkeling der Groninger Veenkoloniën blijft
zijn leven en werken onvergankelijk verbonden. Veendam, dat reeds vroeger bij
verschillende gelegenheden blijk gaf van hooge waardeering door het aanbieden van
kostbare geschenken, houdt ook nu nog de nagedachtenis van dezen braven en besten,
van dezen wakkeren en werkzamen burger in zegening. Uit de tweede helft der
negentiende eeuw verrijst zijn beeld voor onzen geest als van een der pioniers van
het Noorden, die op intellektueel gebied zooveel tot stand heeft gebracht.
Maar diezelfde pionier moest door zijn hoogen leeftijd langzamerhand meer
ervaren, hoe al zijne tijdgenooten en vrienden hem ontvielen en hij voor het opkomend
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geslacht een vergeten burger moest worden. Als een bewijs zijner groote
bescheidenheid blijve het dan ook aangemerkt, dat in het bovengenoemd briefke aan
zijne dochter het verlangen stond uitgedrukt:
‘Het bericht van mijn overlijden moet alléén maar geplaatst worden in de Nieuwe
Veendammer courant’.
's-G r a v e n h a g e , 15 Nov. 1908.
Dr. JOHS. DYSERINCK.
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Zwaan.

1853.

Aurora: Gemme van Burmania.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

1853.

De bisschoppelijke hiërarchie, de
protestantsche beweging en het ministerie
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Ballot. Te Sneek bij van Druten &
Bleeker.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

230

1856.

Het openbaringsboek der natuur,
opgeslagen voor het volk. Naar het
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1856.
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1857.
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1857.
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de aarde. - Het groote en kleine in de
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winden sterker en uitgebreider
heerschappij dan de Noordwestelijke? De Praeriën.
1859.

Aurora: Aan mijn volk.

1859.

De zee en hare wonderen. Naar het
Hoogduitsch van Dr. G. Hartwig. Te
Sneek, bij van Druten & Bleeker.

1859-68.

Handboek der Aardrijkskunde,
uitgegeven door de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen. 3 deelen.

1860.

De landbouw heeft behoefte aan de
kennis der wetenschappelijke grondslagen
van zijn bedrijf. Bijblad van ‘de
Economist’.

1861.

Praktisch Volksboek: De Debusskup. Verbranding, licht en warmte. - Leopold
von Buch. - Het ontstaan van het
menschelijk geslacht. - Weer en wind. Het gaswerktuig. - De victoria regia. Nog iets over het gaswerktuig van Lenoir.
- De plantkunde.

1861.

De Gids: Boekaankondiging. Het
ontstaan der Soorten van dieren en
planten door Charles Darwin. - W.
Hopkins. Over natuurkundige theoriën
omtrent de verschijnselen van het leven,
vertaald door Prof. J. van der Hoeven.
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1861.

De wonderen der Schepping door Ignaz
Lampert. Te Amsterdam, bij C.L.
Brinkman, 2 deelen.
Beknopt leesboek der Aardrijkskunde
naar het Hoogduitsch van Ernst von
Seydlitz. Te Sneek, bij van Druten &
Bleeker. Eerste en tweede druk. (Zonder
jaartal).

1862.

Maria van Bourgondië. Historische
vrouwen. Haarlem. A.C. Kruseman.

1862.

Praktisch Volksboek: Geologische
tafereelen. (I-X). I. De wording van den
aardbodem. - II. De vuurspuwende
bergen. - III. De invloed van het water. De Zuiderzee-eilanden. - De School te
Holzminden. - IV. Sneeuw en ijs. - V. De
gesteenten der aardschors. - VI. Bouw
der vaste aardschors. - VII. Het ontstaan
en de bouw der bergen. - VIII. De
ligplaats der ertsen. - De bekende stoffen
van den gloeienden dampkring der zon.
- IX. De kolenvormingen. - X.
Geschiedenis van het bewerktuigde leven
op aarde. - Koning Katoen. - De
zijdeteelt.

1863.

Praktisch Volksboek: Warmte en
werkkracht.

1863.

Drie extra-beschouwingen uit de
veenkoloniën, over de hergraving van de
diepen. Te Wildervank, bij T. van
Halteren.

1863.

Ziet om U. Leesboek voor de lagere
school. I. Ons huis en zijne bewoners.
Wildervank, T. van Halteren.

1864.

George Stephenson naar het Engelsch van
Samuel Smiles. Amsterdam, bij C.L.
Brinkman.

1864.

Practisch Volksboek: Onze duinen. - De
warmte. - Mest uit den dampkring. Lenoir.

1864.

Aurora: Zangen.
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Practisch Volksboek: Iets over den
landbouw. - Omne vivum ex ovo. - Het
bernsteen op de kusten van Nederland en
Oost-Friesland. - Een en ander uit de
geschiedenis der luchtvaart. - De
bliksemafleiders.

1865.

De veldslag bij Waterloo. Feestgeschenk
voor de jeugd. Wildervank, T. van
Halteren.

1865.

James Watt, de uitvinder van het
stoomwerktuig. Naar het Hoogduitsch
van W.J. von Horn. Te Deventer bij J. ter
Gunne.

1865.

De familie Rijnhoven door G. Brandt.
Leeskabinet.

1865.

Herinneringen. - Marie door Gheraert. Kolonel Evrard. Naar het Fransch van
Jules Sandeau, door G. Brandt.
Poggei. Uit het Italiaansch van Vittorio
Bersezio. - Mario Tiburzio. Uit het
Italiaansch van Vittorio Bersezio. Cosma Grechi di Savorino. Uit het
Italiaansch van Vittorio Bersezio. Leeskabinet.

1865.

Het ministerie Thorbecke. Eerste en
tweede druk. Te Wildervank bij T. van
Halteren.

1865.

De grondslag van ons tegenwoordig
stelsel van maten en gewichten. Vaderlandsche Letteroefeningen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

232

1866.

Aan den Heer Mr. Thorbecke, bij het
vragen om zijn ontslag als minister van
Binnenlandsche Zaken. Te Wildervank,
bij T. Van Halteren.

1866.

Practisch Volksboek: Photogene en
Parafine. - De mond van de Eems. - De
toepassing der scheikunde op den
landbouw. - Iets over de spoorwegen en
hun invloed op de maatschappij. - De
zoutbelasting, uit een natuurkundig
oogpunt beschouwd. - De trichinen.

1866.

Beschouwingen over de Veenkoloniën.

1866.

Wat er in de lucht gebeurt, naar het
Hoogduitsch van Dr. J. Felisch. Eerste en
tweede uitgave. Te Sneek, bij van Druten
& Bleeker.

1867.

Practisch Volksboek: Het heden en
verleden. - De oude vuurspuwende bergen
van Griekenland. - Het middelbaar
onderwijs een bron van welvaart en
genot.

1867.

Onze aardschors. Naar het Engelsch van
David Page. Te Sneek, bij van Druten &
Bleeker.

1867.

Het eiland Schiermonnikoog
(‘Nederland’).

1868.

Practisch Volksboek: De zee. - Johannes
Kepler. - Verbetering der tijdrekening.

1868.

Handboek der Aardrijkskunde voor de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Bijzonder gedeelte.

1868.

Dr. A.N. Böhner. Kosmos, het boek der
natuur, opgeslagen tot eene getuigenis
van de grootheid des Scheppers.
Amsterdam, bij de wed. J.C. van Kesteren
& Zoon. 2 deelen.

1868.

Geschiedenis en beschrijving van het
eiland Schiermonnikoog. Amsterdam.
Loman & Verster.

1868.

Natuurstudiën. Schetsen uit de plantenen dierenwereld, naar het Hoogduitsch
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van Dr. H. Masius. Leeuwarden, G.T.N.
Suringar.
1868-81.

Geïllustreerde Encyclopaedie XVI deelen.
Amsterdam, C.L. Brinkman.

1869.

Practisch Volksboek: Het eiland Borkum.
- Alexander von Humboldt, 14 Sept.
1869.

1870.

Practisch Volksboek: Een beroemd
Scheikundige (Thomas Graham).

1870.

J. Worp. Twintig driestemmige liederen.
Woorden van A. Winkler Prins.
Groningen, bij J.B. Wolters. De zevende
druk verscheen in 1907.

1871.

Willem Albert Scholten. Herinneringen
uit het leven van een industriëel.
Groningen, bij J.B. Wolters. (Tweede
druk in 1892).

1871.

Schoedlers boek der natuur. Naar het
Hoogduitsch. Sneek, bij van Druten &
Bleeker. 2 deelen.

1871.

Oscar Pletsch. Teekeningen. - Het
Buitenleven. Een geschenk voor de jeugd.
Met gedichtjes van A. Winkler Prins.
Leeuwarden, A. Akkeringa.

1878.

Toespraak gehouden in de
Zustervergadering van de Loge ‘Het
Noorderlicht’.
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Tempel- en tafelzangen.
Vrijmetselaarsliederen. Stoom- en
Handelsdrukkerij E. Verwer & Co.
Winschoten.
1881.

Reisherinneringen (Zwitserland en Italië).
In de Groninger(?) courant.

1882.

Afscheidsrede te Veendam, 24 September
1882. Te Wildervank, bij T. van Halteren.

1882.

Lugano. Gids voor den onderwijzer. 2de
Jaargang.

1883.

De Portefeuille. Kritieken en gedichten,
onderteekend D S V B. De schim van
Braga.

1884.

De wonderen der Schepping. Naar het
Hoogduitsch. Amsterdam. A. van
Klaveren. Tweede druk.

1885.

George Stephenson. Deventer, W.
Hulscher GJz.

1886.

Vragen van den dag. Eerste jaargang.
Amsterdam. C.L. Brinkman.

1889.

Vrijheid in het algemeen en vrijheid in
dwang in de Nederlandsche maatschappij,
voorgedragen in L'Union Fraternelle. J.F. Sikkes. Amsterdam.

1889.

Schiermonnikoog als badplaats. (Eigen
Haard).

1890.

De vrijmetselarij en haar streven, 27
Maart 1890, in ‘Stemmen uit de vrije
gemeente’.

1891-93.

Geïllustreerde aardrijksbeschrijving.
Amsterdam. Maatschappij Elzevier. Drie
deelen.

1891.

Feestrede ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan der H.B.S. met 5-jarigen cursus
te Veendam, den 11den Juli 1891.

1892.

Levensbericht van Dr. D. Harting. (Voor
de Maatschappij der Nederlandsche
letterkunde).

1894.

Levensbericht van Dr. J.G. de Hoop
Scheffer (Idem).
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1895.

Feestavonden van den Studentenkring
N.E.K. Amsterdam. J.H. de Bussy.

1895.

Het duivelsvuur in Schiermonnikoog.
Warendorfs Novellen-Bibliotheek No 69.
Amsterdam. Van Holkema & Warendorf.

1895.

De kwestie van den leerplicht, toegelicht
door de geschiedenis van het
Schoolverbond. Culenborgh. Blom &
Olivierse.

1896-1900.

De Mentor. Met vaste rubrieken gewijd
aan Toynbee onder redactie van A.
Winkler Prins. Amsterdam. D. Beerends.

1898-1904.

150 hoofdartikelen in de Delftsche
courant.

1902.

Leekenevangelie, naar het Hoogduitsch
van mevrouw Brons- ten Doornkaat.
Amsterdam. J.H. de Bussy.
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Levensbericht van E.F. van Dissel.
E l i e F r a n ç o i s v a n D i s s e l werd den 27sten Juli 1832 geboren op den huize
‘'t Waliën’ bij Winterswijk als jongste zoon van Dr. J a n v a n D i s s e l Jz. en
E s t h e r M a r i e L e N o r m a n t . In 1834 verhuisde de familie naar Groenlo, waar
zijne Moeder kort daarna kwam te overlijden.
In 't onaanzienlijke stedeke Groenlo heeft Elie zijne geheele opvoeding ontvangen
tot aan zijn studententijd. Daar was indertijd nog een Latijnsche school, waar de
Rector Dr. L. L a s o n d e r onderwijs gaf in 't Latijn, Grieksch en Geschiedenis,
terwijl 't onderricht in de Wiskunde was opgedragen aan Meester E n g e l e n , den
hoofdonderwijzer aan de Gemeenteschool. Zeer voldoend onderwijs in Fransch en
Duitsch werd verstrekt door den ondermeester Va n d e n B o l d . Er was zelfs
gelegenheid om Hebreeuwsch te leeren bij een der Israëlietische ingezetenen. Van
deze lessen maakte Elie gebruik, evenals zijn oudste broeder Jan, thans
emeritus-predikant te Eindhoven, in 't vooruitzicht theoloog te worden.
Voor zijne geestelijke ontwikkeling heeft de jonge v a n D i s s e l ontegenzeggelijk
veel te danken gehad aan zijn vader, een man van fijnen litterarischen smaak. Niet
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minder heeft de landelijke omgeving waarin hij opgroeide bijgedragen om zoowel
lichamelijke als geestelijke eigenschappen te ontwikkelen die hem in zijn latere
loopbaan uitnemend te stade zijn gekomen. Bijna dagelijks, buiten den schooltijd,
was hij werkzaam in een buitentuin. Toen ik 't eerst met hem kennismaakte - het was
op een Meidag in 1843 - vond ik hem bezig met een boompje te verplanten. De liefde
voor tuinieren is hem bijgebleven tot het laatste toe, want al heeft hij 't grootste
gedeelte van zijn leven in steden moeten doorbrengen, zijn hart trok altijd naar buiten.
Van daar zijn liefde voor de jacht; reeds op zestienjarigen leeftijd trok hij met zijn
ouderen broeder Etienne, thans Dokter te Lochem, met beproefde schutters ter jacht.
Hij ontwikkelde zich spoedig tot een uitstekend schutter en verwierf tevens een
scherpte van blik in de verkenning van een terrein. Aan wat men tegenwoordig ‘sport’
noemt deed men toen nog niet, behalve aan schaatsenrijden, en dit werd in Groenlo
door jan en alleman, heeren en dames beoefend. Ook hierin muntte Elie uit, evenals
in 't zwemmen.
In geestelijk opzicht had v a n D i s s e l onbetwistbaar den meesten aanleg voor
de wiskundige vakken. Daarin was hij ons allen verre de baas. Ook was hij een goed
schaakspeler; reeds lang vóór zijn studententijd was hij een lid van een
schaakgezelschap, waarvan o.a. ook E g b e r t L a s o n d e r , later Professor in de
Theologie te Utrecht en L o u i s C a l o n , thans Pater in de Societas Jesu, leden
waren.
In 1849 was v a n D i s s e l bekwaam genoeg om evenals zijn stad- en studiegenoot
Egbert Lasonder het staatsexamen met goed gevolg af te leggen1. Hij bleef echter

1

Het staatsexamen werd in 1850 door den Minister Thorbecke afgeschaft en vervangen door
't zoogenaamde puntenexamen.
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daarna nog een jaar in 't ouderlijk huis, daar zijn vader vond dat zijn zoon nog te
jong was om student aan de Hoogeschool te worden. Dat jaar werd nuttig besteed
aan verdere studie en aan alle werkzaamheden waartoe het buitenleven gelegenheid
gaf.
In September 1850 vertrok v a n D i s s e l naar Utrecht, waar zijn oudste broeder
reeds eenige jaren student was, om zich als student in de Theologie te laten
inschrijven. Spoedig wist hij een kring van vrienden te verwerven, die hem om de
degelijkheid van zijn karakter, zijne vriendschappelijkheid en opgeruimdheid warm
lief kregen.
Van zijn studententijd valt weinig te zeggen, dan dat hij geregeld op tijd zijne
examens aflegde, alle met den hoogsten graad. Na vijfjarige studie onderwierp hij
zich (3 October 1855) aan 't proponentsexamen, doch reeds toen gevoelde hij dat
zijne roeping niet in 't predikambt lag. Hij wilde echter toonen dat hij met ernst het
vak, waaraan hij zich tot nog toe had gewijd, bestudeerd had, en schreef daarom eene
dissertatie getiteld: Specimen Practico-theologicum inaugurale de Charitate
Christiana doctrinae Oeconomico-Politicae non adversa. Op dit proefschrift
promoveerde hij 27 Juni 1856 onder Prof. t e r H a a r tot Doctor in de Godgeleerdheid
cum laude.
De vraag was nu, welke loopbaan te kiezen? Na eenïgen tijd van onzekerheid
besloot de nu vierentwintigjarige jonge man zich te bekwamen voor 't vak van
ingenieur. Hij werd dan student aan de Delftsche Akademie en voltooide aldaar in
den zeer korten tijd van drie jaar zijn studiën, zoodat hij in 1859 het diploma van
civiel ingenieur verwierf.
Eenigen tijd was v a n D i s s e l verbonden aan de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen, welks hoofdbestuur hem benoemde tot lector voor 't houden van
wetenschappe-
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lijke voordrachten. Eerst op 1 December 1860 werd hij benoemd tot adjunct-ingenieur
bij den aanleg van Staatsspoorwegen te Utrecht. Inmiddels was hij in September van
hetzelfde jaar in den echt getreden met Mej. C a t h a r i n a M a g d a l e n a S w e m e r .
Met zijne aanstelling te Utrecht begon voor v a n D i s s e l een tijdperk van
onvermoeide, vruchtbare werkzaamheid, waarin hij al de gaven van een kloek
verstand, gepaard aan mannelijke kracht tot daden, heeft ontplooid.
Wat hij gedurende zijn ambtelijke loopbaan ten bate van den lande gewrocht heeft,
is, in groote trekken, zelfs bij oningewijden niet onbekend. Schrijver dezer regelen
is, als niet deskundige, volkomen onbevoegd om over de verdiensten van den
ingenieur een oordeel te vellen, maar hij is ten volle overtuigd dat de hoogst
waardeerende woorden die de Heeren R.A.I. S n e t h l a g e en J.D. E v e r s aan de
nagedachtenis van den overleden vakgenoot en vriend gewijd hebben1 in alle opzichten
een getrouw beeld geven van de werkelijkheid. Wanneer nu de volgende bladzijden
eigenlijk weinig anders zijn dan een uittreksel van hetgeen in genoemde twee
geschriften uitvoeriger en beter te lezen staat, dan zullen de Schrijvers wier namen
hier dankbaar vermeld worden, zulks zeker niet ten kwade duiden.
Als adjunct-ingenieur te Utrecht stond v a n D i s s e l onder de leiding van den
eerstaanwezenden ingenieur G. v a n D i e s e n . Onder een man als deze te dienen
was een voorrecht. Welsprekend heeft v a n D i s s e l zelf hiervan getuigenis afgelegd
in de Feestuitgave van De Ingenieur, als hulde aan G e r r i t v a n D i e s e n , 21 Mei
1906, in

1

In 't Weekblad ‘D e I n g e n i e u r ’ van 14 November 1908, en 6 Maart 1909.
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de volgende bewoordingen: ‘De verhouding van v a n D i e s e n tot zijn personeel
was uitstekend goed, hij bezat de gaaf om zijn personeel veel vrijheid te laten en
toch, of liever juist daarom, veel van hen gedaan te krijgen, zijn eigen voorbeeld
imponeerde, men had ontzag voor hem en daardoor was alle gestrengheid overbodig.
Laksch te zijn in de vervulling van zijn plicht, naast een chef als hij, was eenvoudig
onmogelijk’.
Terecht maakt de Heer S n e t h l a g e de opmerking dat het beeld hier van v a n
D i e s e n geschetst, van toepassing is ook op v a n D i s s e l zelven, en uit eigen
ervaring deelt hij o.a. 't volgende mee: ‘Hoewel ik voornamelijk teekende en rekende
ten behoeve van den bovenbouw der viaducten, volgens de onmiddellijke aanwijzing
van M i c h a e l i s , had ik bij het zetten mijner eerste schreden op het gebied der
praktijk ook veel aan v a n D i s s e l te danken. Hij wist hoezeer de jonge ingenieurs
er naar hunkeren om practisch werkzaam te kunnen zijn, d.i. op het werk zelf te
mogen leeren, en werkte de voldoening aan dat verlangen naar vermogen in de hand,
hoewel hij niet uit het oog verloor, dat het bij die z.g. ‘practische vorming’, zeker
niet minder er op aankomt om aan de teekentafel te leeren ontwerpen en détailleeren
voor de praktijk. Hij gaf daartoe gaarne gelegenheid om vertrouwd te worden met
het uitzetten van werken op het terrein, de heimachines, de mortelbereiding en daarbij
behoorende proeven, kortom met alles wat aan de verantwoordelijkheid van jonge
toekomstige ingenieurs konde worden toevertrouwd’.
Van 1 December 1860 tot 1 Mei 1864 was v a n D i s s e l werkzaam op het
hoofdbureau te Utrecht. Toen volgde zijn verplaatsing naar Zalt-Bommel, waar hij
belast was met de voorbereiding, de leiding en het toezicht op de
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uitvoering van den bouw der brug over de Waal met de daaraan verbonden werken.
Bij den bouw der brug woonde hij met zijn gezin aanvankelijk in de stad, daarna
in de directiekeet. Nauwgezet in alles wat hij deed, volgde hij een levensregel in
overeenstemming met dien van de werklieden en arbeiders. Des morgens kwam hij
even vroeg als zij op het werk en tegelijkertijd met hun schaftuur hield hij zijn
etensuur. Waar het noodig was een voorbeeld te geven, wist hij even krachtig de
banden uit te steken als de beste.
Na de voltooiing der brug te Zalt-Bommel werd hij 1 November 1869 overgeplaatst
naar Rotterdam, waar hij onder de leiding van den eerstaanwezenden ingenieur
M i c h a e l i s werkzaam zou zijn bij den aanleg van den Spoorweg van Rotterdam
naar Breda, en als sectie-ingenieur belast werd met het ontwerpen en uitvoeren der
werken in de stad, waartoe behoorden: de vaste brug over de Schie, de viaducten, de
draaibrug over het einde van Wijn- en Scheepsmakershaven, het station Beurs en
het nieuwe Rijks-, Post- en Telegraafkantoor.
Bij 't naderen der voltooiing van de Staatsspoorwegwerken te Rotterdam vond
v a n D i s s e l het raadzaam ‘elders een blijvenden werkkring te zoeken, wat hem
ook gelukte, toen hij in 1876 benoemd werd tot ingenieur van het Hoogheemraadschap
van Rijnland. Hier heeft hij zijn eigenlijken werkkring gevonden, tal van belangrijke
werken helpen voorbereiden en zelf zoowel mogen ontwerpen als uitvoeren.’1
Allen die door hunne betrekking in staat zijn de verdiensten van v a n D i s s e l
ten opzichte van Rijnland tot in bijzonderheden te waardeeren, zijn eenstemmig in
hun

1

Woorden van S n e t h l a g e in bovenvermeld geschrift.
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lof. De groote en talrijke verbeteringen die gedurende een tijdperk van dertig jaren
door zijn toedoen tot stand zijn gebracht, verbeteringen waarvan ook komende
geslachten de vruchten zullen plukken, zullen in dankbaar aandenken voortleven.
De volgende bijzonderheden omtrent den werkkring van v a n D i s s e l zijn deels
ontleed aan mededeelingen van den Heer v a n L o e n e n , den tegenwoordigen
hoofdopzichter van Rijnland, aan den Heer S n e t h l a g e ; deels aan aanteekeningen
door v a n D i s s e l zelf geschreven, waarvan de Heer E v e r s in de gelegenheid
gesteld was gebruik te maken.
Zooals wij van den Heer S n e t h l a g e leeren, was een der eerste zorgen van v a n
D i s s e l de verbetering van den waterafvoer van Rijnland. Een middel daartoe was
‘de aanzienlijke verlenging der schepraderen van de bestaande stoomgemalen te
Spaarndam, Halfweg en Gouda, waarmede een verlaging van de opleiders gepaard
moest gaan.’
Voorts kwamen weloverlegde plannen tot stand tot verbetering van den
watertoevoer; tot versterking van 't vermogen tot waterinlating, en tot verlaging van
den boezemstand. ‘Aan zijn invloed is het toch te danken’; zegt de Heer S n e t h l a g e ,
‘dat het bestuur van Rijnland, door een ruimer gebruik van steenkolen toe te staan,
verbeteringen aanbracht, die vroeger op het bezwaar der grootere kosten waren
afgestuit. Werd vroeger eerst bij een boezempeil van 0.40 M.R.I.A.P., geseind om
met malen te beginnen, thans wordt daartoe gewoonlijk reeds bij een stand van 0.50
M. - R.I.A.P. overgegaan. Het gevolg hiervan was, dat de normale middelbare
boezemstand lager werd en de sporadisch hooge standen zeldzamer voorkwamen,
wat niet alleen aan de polderbemaling, door minder hooges opvoer, ten goede kwam,
maar ook aan
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de boezemlanden, waarop de grootste hoeveelheid van kostbare bolbloemvelden
voorkomen, waarvoor veelvuldig voorkomende hooge waterstanden verderfelijk
zijn.’
De bescherming van het strand en de instandhouding der duinen waren voor hem
een onderwerp van voortdurende zorg. ‘In 1878’, zoo leest men bij den Heer E v e r s ,
‘schreef hij een nota, over de helmbeplanting van Rijnland's duinen en een verbeterde
wijze van behandeling, waardoor een betere bescherming tegen verstuiving met veel
minder kosten werd verkregen. Hieromtrent werden door hem merkwaardige
bijzonderheden medegedeeld en ontlokt in de vergadering van het Kon. Instituut van
Ingenieurs van 8 November 1881 (bladz. 83). Terwijl de jaarlijksche kosten van
beplanting en toezicht, uitgezonderd die voor het uitroeien van konijnen en de
bewaking der duinen, van 1866 tot 1879 gemiddeld ƒ 14.628 bedroegen, zijn deze,
blijkens het overzicht van Rijnlands Waterstaat in de jaren 1886-1901, overgelegd
aan de vergadering van Rijnland in Mei 1901, gedaald tot ƒ 8000 - 9000 - per jaar.’
Een ander bewijs nog van zijn zorg voor de bescherming van het strand leverde
zijn ‘Adres aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland, omtrent het visschen
van schelpen in de Noordzee, ter beantwoording van de vraag of door
schelpenvisschers langs het strand, schade wordt toegebracht aan de zeeweringen’.
- Leiden 1895 met platen.
Aan 't initiatief van v a n D i s s e l is het te danken dat zulk een hoogst gewichtig
werk als de versterking van den Noorder Lekdijk, waarbij de levensbelangen van
een veel grooter bevolking dan die van Rijnland alleen, betrokken waren, tot stand
is gekomen. Hooren wij hoe een technicus als de Heer E v e r s zich hierover uitlaat:
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‘Den 5den April 1878 werd door Dijkgraaf en Hoogheemraden aan de vereenigde
vergadering een memorie van v a n D i s s e l overgelegd, waarin door hem uitvoerig
werden geschetst welke de gevolgen zouden zijn van een doorbraak van den Noorder
Lekdijk bovendams. Hij toonde daarin aan, dat bij een waterstand te Nijmegen van
13 M. + A.P. zooals in 1876 gedurende 10 dagen het geval was geweest, bij eventueele
ijsverstopping, dagelijks 200 millioen M3. water op het binnenland zou kunnen
worden uitgestort. Uit een berekening van de grootte der polders in de geïnundeerde
streek gaf hij op, dat bij een overstrooming tot 30 c.M. + A.P., dat is hooger dan de
kruin der meeste kaden, alleen in Rijnland een hoeveelheid water van 2.335.000.000
M3. en door de overige polders 2.828.000.000 M3 zou zijn verzwolgen; een
hoeveelheid die door de rivier in 3 à 4 weken zou kunnen aangevoerd worden. De
slotsom van deze memorie luidde:
1o. de schade, die een doorbraak bij hooge waterstanden zou kunnen veroorzaken,
is niet op millioenen guldens na te ramen, de uitgaaf en evenmin op jaren na aan te
geven de tijd, noodig om de overstroomde landerijen weer droog te leggen;
2o. bij den ontzettenden aanvoer van water bij hooge rivierstanden, is noch van
den afvoer door de sluizen in voldoende mate ontlasting, noch van de waterkeeringen
binnen 's lands bescherming te wachten;
3o. het eenige afdoende middel is, te zorgen dat de Noorder Lekdijk zoodanig
verzekerd zij, dat hij altijd in zwaarte en hoogte de overhand behoude op den
tegenover liggenden Zuider Lekdijk.
In dezen staat van zaken werden vanwege Rijnland de vroeger mislukte
onderhandelingen over de verzwaring en verhooging van den Noorder Lekdijk weder
opgevat
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met dit gunstig gevolg, dat nog in het jaar 1880 door het bestuur van den Lekdijk
Bovendams, de dijk tot een grootere hoogte werd gebracht. De dijk verkreeg een
hoogte van 0.50 M. boven den tegenover gelegen Zuider Lekdijk, zoodat de kruin,
van Amerongen tot aan den spoorweg te Schalkwijk, ter hoogte kwam te liggen van
1.50 boven de waterstanden langs de rivier, waargenomen bij het toen bekende
hoogste water bij open rivier.
Het feit, dat een zóó omvangrijk werk met behulp van Rijnland in twee jaren tijds
tot stand kwam, nadat bijna een halve eeuw verschillende hoogere besturen machteloos
pogingen daartoe hadden aangewend, mag voor een groot deel aan het initiatief en
de medewerking van Rijnland's ingenieur worden toegeschreven1. Het door den
kameraar van den Lekdijk Bovendams uitgegeven verslag over de geschiedenis der
verhooging van genoemden dijk in 1880, gaf v a n D i s s e l aanleiding tot het ter
sprake brengen van eenige punten in dat verslag, waaruit zich een belangrijke
bespreking ontspon in de vergadering van het Kon. Instituut van Ingenieurs van 14
Februari 1882’.
Het was een kenmerkende eigenschap van v a n D i s s e l dat overal waar zijn
scherpe blik iets gebrekkigs ontwaarde, hij zich onverpoosd moeite gaf verbetering
aan te brengen, en wel niet ten halve, maar grondig. Bij zijn optreden als ingenieur
van Rijnland vond hij in 't Hoogheemraadschap ettelijke toestanden die deels dringend
voorziening eischten, deels althans voor eenige verbetering vatbaar waren. Reeds in
1878 werd door hem in een vergadering van Rijnland een nota overgelegd, waarin
hij de wenschelijkheid aantoonde van twee stoomgemalen te bouwen,

1

Vgl. C a n t e r C r e m e r s , in Gedenkboek van 't Kon. Instituut van Ingenieurs 1847-1897.
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één te Katwijk en één te Halfweg. Dien ten gevolge werd in de vergadering van 12
Juli 1879 bepaald dat een nieuw stoomgemaal te Katwijk zou gebouwd worden
volgens het ontwerp van v a n D i s s e l . Het groote werk waarvan de Italiaansche
ingenieur C u p p a r i , na bezichtiging van het werk, verklaarde dat het Katwijksche
stoomgemaal het mooiste was hetwelk hij gezien had, was gereed in 1880. De kosten
bedroegen ongeveer ƒ 500.000, ruim ƒ 100.000 minder dan de raming was. Ook deze
laatste bijzonderheid is kenschetsend. Overal waar het noodig was, deinsde v a n
D i s s e l niet terug voor krachtig ingrijpen en onvermijdelijke geldelijke opofferingen,
maar hij was een verklaard vijand van geldverspilling, van alles wat onnoodig was.
Eenvoudig en degelijk was zijn karakter, eenvoudig en degelijk alles wat hij tot stand
heeft gebracht.
Het nieuwe stoomgemaal te Katwijk werd in 1881 in dienst gesteld. Eerst in 1888
werd het onvoldoende in 1852 gebouwde stoomgemaal te Halfweg volgens v a n
D i s s e l s ontwerp verbeterd. In hetzelfde jaar kreeg de verruiming der trekvaart
Leiden - Haarlem haar beslag. Reeds vroeger, in 1886, werd het stoomgemaal te
Gouda vernieuwd. ‘Groote verbeteringen’, getuigt de Heer E v e r s 1 ‘werden gemaakt
in de natuurlijke lozingen door verruiming en verdieping van den Rijn, de
verschillende ringslooten, vaarten, weteringen en kanalen, zoomede door verwijding
van bruggen en inrichtingen tot het ruimer inlaten van water. Het gevolg van de tot
stand gebrachte verbeteringen in dit Hoogheemraadschap deed zich gevoelen in de
aanzienlijke vermindering der jaarlijksche uitgaven voor de stoomgemalen, het
onderhoud en de verruiming van boezemwateren.’

1
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Het krachtig en tijdelijk ingrijpen waar zulks noodig was, had ten gevolge dat in het
tijdvak van 1886-1900 vergeleken met de voorafgaande vijftien jaren de uitgaven
voor nieuwe werken aanzienlijk verminderden; terwijl deze voor het eerste tijdvak
ƒ 64.927 waren, bedroegen ze voor 't latere gemiddeld jaarlijks slechts ƒ 4187.
Het kon niet uitblijven dat de groote kennis en rijpe ervaring van Rijnlands
ingenieur algemeen erkenning vond, zoodat verscheiden belanghebbenden bij
polderbesturen en stoomgemalen zijn gewaardeerde hulp inriepen. Zoo is aan hem
te danken o.a. de bouw van een groote sluis te Spaarndam voor rekening der gemeente
Haarlem; en die van een nieuwe sluis te Bodegraven, voor het Groot-Waterschap
Woerden.
Herhaalde malen is v a n D i s s e l benoemd geweest in Commissies. Zoo nam hij
zitting in de Staatscommissie, benoemd bij Kon. besluit van 4 December 1877 tot
voorlichting van de Volksvertegenwoordiging. Toen de voorstellen dezer commissie
bij deskundigen een somtijds zeer gestrenge kritiek uitlokten, was het v a n D i s s e l ,
die daarop een antwoord in 't licht zond onder den titel: De kritiek van den
hoofdingenieur D i r k s , aangaande den Rotterdamschen Waterweg1.
In 1890 werd door den Raad van Bestuur van 't Koninklijk Instituut van Ingenieurs
een commissie benoemd, welke ten doel had ‘een onderzoek in te stellen naar den
weg die gevolgd moet worden om een afdoend avant-projet met globale raming van
kosten in het leven te roepen, voor eene verbinding van Amsterdam met de Noordzee,
geschikt voor de groote scheepvaart’.
Het behoorde tot de gewichtige taak welke op den
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ingenieur van Rijnland rustte, dat hij zich voortdurend door eigen aanschouwing op
de hoogte stelde van de toestanden in 't Hoogheemraadschap. Vandaar dat v a n
D i s s e l er herhaaldelijk op uit moest. Dit gedeelte van zijn ambtstaak heeft hij
steeds met onverflauwden ijver vervuld, daartoe in staat gesteld door zijn krachtig
gestel. Ondanks zijn menigvuldige ambtsbezigheden en beslommeringen, vond hij
den tijd om als nuttig burger van de stad zijner inwoning de belangen der gemeente
te behartigen. In September 1881 liet hij zich een benoeming tot lid van den
Gemeentenraad welgevallen, waarin hij zitting had tot Maart 1886. Toen zag hij zich
genoopt wegens drukke werkzaamheden te bedanken. Nog eenmaal, in 1894, werd
hij berkozen, en toen bleef hij lid van den gemeenteraad tot 1906, 't jaar dat hij zijne
betrekking nederlegde en naar Warmond verhuisde.
Bij menigeen in de goede stad Leiden zal zeker de heugenis nog niet uitgewischt
zijn van de verdiensten van v a n D i s s e l als raadslid. Het spreekt vanzelf dat men
partij trok van zijn groote technische bekwaamheid: hij was lid der commissie van
fabricage, en na zijn herbenoeming lid der commissie voor 't gemeentelijk
krankzinnigengesticht ‘Endegeest’, en 't gesticht ‘Rijngeest’. Voorts was hij lid van
de Commissie voor het Oud-archief.
Niet enkel als technicus maakte v a n D i s s e l zich in den gemeentenraad
verdienstelijk; zijne adviezen over welk onderwerp ook waren die van een bezadigd,
verstandig, onbevooroordeeld man. Meer dan eens is het voorgekomen dat door zijn
invloed onbekookte plannen in de geboorte gesmoord zijn. Een bijzondere vermelding
verdient de geschiedenis van den bouw der brug aan den Zoeterwoudschen Singel.
Er was ontworpen een brug,
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onevenredig duur en leelijk. Aan v a n D i s s e l is het te danken dat het plan gewijzigd
werd en een brug tot stand kwam voor veel minder dan de helft der geraamde kosten,
die daarenboven in sierlijkheid uitmunt. Het volk kende het feit en toonde zijne
dankbaarheid door de brug te noemen ‘de Va n D i s s e l s brug’.
Niet altijd is het hem gelukt de eigenzinnigheid van de meerderheid der raadsleden
te overwinnen. Bij den bouw eener nieuwe school deed zich het niet zeldzame geval
voor, dat men niet de noodige zuinigheid betracht had. Zooals wij reeds boven
gelegenheid hadden op te merken, was v a n D i s s e l een verklaard tegenstander
van geldverspilling, vooral wanneer die het gevolg was van onnoodigen pronk. Hij
slaagde er niet in, de meerderheid van den raad te overtuigen dat er gegronde
aanmerkingen op het overgelegde plan te maken waren, hoewel de toekomst bewezen
heeft dat hij juist gezien had.
In 1889 werd hij gekozen tot lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland, waarin
hij zitting gehad heeft tot in 1907. Dat hij ook in dit lichaam meermalen geroepen
werd om deel uit te maken van commissies tot het opmaken van rapporten in
technische zaken, ligt voor de hand. ‘Zoo werd hij in 1894 benoemd tot lid der
Commissie van rapporteurs uit de Staten van Utrecht en Zuid-Holland over een
wijziging van het Grootwaterschap van Woerden; in 1897 van de Commissie van
rapporteurs tot het vaststellen van een verordening op de Gouwekade; in dat jaar
werd hij door Gedeputeerde Staten benoemd tot lid van de Commissie tot onderzoek
naar de oorzaken van den vervuilden toestand der kanalen tusschen de Maas en
Scheveningen; in 1898 was hij lid van de Commissie voor het verleenen van subsidie
aan de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij, voor den tram-
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aanleg op de Zuid-Hollandsche eilanden; in 1904 van de Commissie ter beantwoording
van de vraag of het onderhoud van de kaden langs de Poldervaart en de Vlaardingsche
vaart door het inlaten van rivierwater zou zijn verzwaard. In 1905 was hij Voorzitter
van de Commissie van rapporteurs over de regeling van het beheer en het onderhoud
van het Aar- en Amstelkanaal met daartoe behoorende werken’1.
Als lid van den gemeenteraad en de Provinciale Staten was v a n D i s s e l de
vrijzinnige richting toegedaan, maar alle politieke drijverij was hem vreemd. Steeds
stond bij hem 't algemeen belang op den voorgrond, en zijne talenten stelde hij alleen
in zooverre in dienst van de partij waarbij hij zich aansloot als het streven zijner
partijgenooten door hem in overeenstemming werd geschat met de waarachtige
belangen van 't algemeen. Hij was vrijzinnig in den waren zin des woords,
onbevooroordeeld jegens andersdenkenden, en onafhankelijk in zijn overtuigingen.
Hoe wars hij was van alle politieke drijverij toonde hij, toen hem reeds te Leiden
zijnde, door de vrijzinnige kiesvereeniging ‘Algemeen Belang’ te Rotterdam het
candidaatschap voor lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd aangeboden
en hij die aanbieding weigerde, en wel voornamelijk omdat hij bij 't uitbrengen van
zijn stem zelfstandig wilde blijven. Die mannelijke zelfstandigheid heeft hij nooit
verloochend.
Reeds in den tijd toen hij te Rotterdam werkzaam was, werd hij in 1872 benoemd
tot lid van het Bataafsch Genootschap van proefondervindelijke wijsbegeerte, en in
1892 tot lid consulent. In datzelfde jaar bracht hij een advies uit over de
beantwoording der vraag: ‘Eene stati-
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stieke opgave en beschrijving van den Alblasserwaard met Arkel beneden den dam’1.
In 1878 werd hij benoemd tot lid van 't Provinciaal Utrechtsch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen; en in 1893 tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden. De maandvergaderingen der Maatschappij placht hij getrouw
bij te wonen, daardoor blijk gevende van belangstelling in onderwerpen van
litterarischen en historischen aard. Trouwens allen die hem uit persoonlijken omgang
kenden, wisten dat alle eenzijdigheid hem vreemd was. Kenmerkend voor zijne
belezenheid is het geval dat de Heer S n e t l a g e in zijn meer gemeld geschrift
mededeelt. In der tijd toen de vereeniging van Burgerlijke ingenieurs het voornemen
opvatte een wetsontwerp tot regeling van het technisch hooger onderwijs samen te
stellen, vroeg de Heer S n e t l a g e de meening van v a n D i s s e l . Deze trok eerst
een bedenkelijk gezicht, doch na een oogenblik van beraad gaf hij 't volgend advies:
Bestudeer allereerst de geschiedenis van de wording der Wet op het Middelbaar
onderwijs, daarna de belangrijke artikelen van Prof. V i s s e r i n g en Prof.
O p z o o m e r over Hooger Onderwijs, die hij dadelijk bij de hand had, en eindelijk
ontsteek uw licht niet alleen, zooals voor de hand ligt, te Delft, doch ook bij enkele
hoogleeraren onzer Universiteiten.
Op drie en-zeventig-jarigen leeftijd zag v a n D i s s e l zich genoopt, ten gevolge
van een oogaandoening, ontslag te nemen als ingenieur van Rijnland. Natuurlijk
werd hem dit op de meest eervolle wijze verleend, en toen in de Vergadering van 20
April 1905 de brief waarin v a n D i s s e l s verzoek om eervol ontslag was
voorgelezen,
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gaf de Dijkgraaf Mr. E g b e r t d e V r i e s , uiting aan de gevoelens van dankbaarheid
voor de zoo gewichtige diensten van Rijnlands ingenieur op de volgende wijze: ‘dat
het de vergadering niet verbaasd zal hebben deze aanvraag om ontslag te vernemen,
daar het voornemen van den Heer v a n D i s s e l om zijn betrekking neer te leggen,
sinds eenigen tijd bekend was. Na bijna 30 jaren in Rijnlands dienst te hebben
doorgebracht, acht de Heer v a n D i s s e l thans het oogenblik aangebroken, dat hij
zijn welvierdiende rust moet nemen. En hoewel allen het zullen betreuren, dat Rijnland
zijn ingenieur zal moeten missen, op wiep het terecht trotsch geweest is, zoo moeten
de redenen die den Heer v a n D i s s e l tot zijn besluit geleid hebben, geëerbiedigd
worden. De Heer v a n D i s s e l heeft gedurende zijn diensttijd bij Rijnland getoond
te zijn een hoogst bekwaam en zeer kundig ingenieur, en een braaf en rechtschapen
man, zooals er niet licht een tweede zal gevonden worden. Veel, zeer veel heeft
Rijnland aan den Heer v a n D i s s e l te danken. De Dijkgraaf zal niet alles opnoemen
wat v a n D i s s e l voor Rijnland gedaan heeft, doch slechts enkele grepen doen en
dan wijst hij op het stoomgemaal te Katwijk, de verbeteringen der stoomgemalen te
Spaarndam, Halfweg en Gouda, de verzwaring van den Lekdijk, de verbetering van
den IJsseldijk; het vastleggen der duinen, de verbetering van de toevoerkanalen naar
de stoomgemalen en de verbetering der middelen tot waterinlating. Voorts vestigde
de Dijkgraaf de aandacht op de vele geschriften van de hand van den ingenieur v a n
D i s s e l , als de lijst der boezemwateren, het register der bruggen, opgave van de
werken bij Rijnland in onderhoud, de beschrijving der stoomgemalen, allerlei registers,
inventarissen, kloppers, enz., werken die voor het bestuur van
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Rijnland en zeker ook niet minder voor den opvolger van den Heer v a n D i s s e l
van onmisbaar nut zullen zijn. Voegt men bij dit alles nog den grooten steun en hulp
door den Heer v a n D i s s e l steeds aan bestuurders en ambtenaren van Rijnland
bewezen, de groote zuinigheid door hem in alles betracht, dan is een woord van
hartelijken dank hier ongetwijfeld op zijn plaats. Het is voor Rijnland zeker een zegen
geweest zoo'n uitstekenden ingenieur gedurende zooveel jaren gehad te hebben.
Moge het den Heer v a n D i s s e l gegeven zijn nog menig jaar van welverdiende
rust in voorspoed en in het genot eener goede gezondheid door te brengen en zulks
in het bewustzijn bij Rijnland een heerlijke herinnering aan zijn arbeid na te laten’.
Bij de toekenning van een pensioen uit Rijnlands kas tot het hoogste bedrag voor
soortgelijke betrekkingen, werd tevens besloten den zoo verdienstelijken man een
geschenk aan te bieden ‘tot tastbaar blijk van hooge erkentelijkheid voor de
uitstekende diensten aan Rijnland bewezen, voor de uitstekende wijze, waarop hij
steeds Rijnlands belangen behartigd heeft en van de groote zuinigheid die hij daarbij
ten allen tijde in acht heeft genomen’.
Niet minder eervol dan de officieële erkenning van de ambtelijke verdiensten, is
het getuigenis van den Heer v a n L o e n e n , ambtenaar van Rijnland, omtrent den
humanen chef, met wien hij mocht samenwerken, een getuigenis, waarvan ik mij
niet weerhouden kan het volgende over te nemen.
‘Ik koos zoo even opzettelijk het woordje ‘met’, omdat, bij de samenwerking, door
den fijn gevoelenden hoofdpersoon het opwekken van het gevoel van
ondergeschiktheid zooveel mogelijk vermeden werd, want de aange-
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name eigenschap van bij zijn chefschap ‘politesse de coeur’ te toonen, waarvan de
ingenieur S n e t h l a g e uit vroegere dagen gewaagt, is den ingenieur Dr. Va n
D i s s e l steeds eigen gebleven. Zelfs in de vele tijden van, niet tot zachtmoedigheid
stemmend, huiselijk leed, door ziekte en dood van huisgenooten tusschen wie zulk
een voorbeeldig hartelijk familieleven bestond.
‘Het tyrannizeeren van ondergeschikten, het steeds den chef uithangen, het jacht
maken op aanmerkingen waardoor kleine zielen hun ondergeschikten het leven zoo
onaangenaam weten te maken, was hem dan ook evenzeer geheel vreemd als de
malle fratsen in kleeding, wijze van spreken of andere uiterlijkheden, waarmede
onbeduidenden jacht op effect maken. De stelling van de oude Romeinen: dat eenvoud
het kenmerk van het ware is, vond voorzeker zelden eene sterkere bevestiging dan
in den ingenieur Dr. E.F. v a n D i s s e l .’
Na zijn ontslag verliet v a n D i s s e l Leiden en vestigde zich metterwoon te
Warmond. Het buitenleven, waarin hij in zijne jonge jaren zooveel behagen schepte,
had nog alle aantrekkelijkheid voor hem behouden. Met lust werkte hij in zijn tuin,
niet opziende zelfs tegen 't zwaarste werk. Ongelukkigerwijs verergerde zijn
oogaandoening zoozeer, dat hij besloot een operatie te ondergaan en zich onder
behandeling te stellen van Dr. J u d a te Amsterdam. Het gevolg beantwoordde niet
aan de verwachting, voor zooverre 't verlies van één oog onherstelbaar bleek, doch
het andere oog bleef gespaard. Met moed zag hij weder de toekomst in, en inderdaad
scheen nog eenigen tijd zijn gezondheid niet geschokt. Toen hij in 't jaar vóór zijn
overlijden mij eens bezocht, zag hij er nog zóó krachtig uit en was hij nog zóó
opgewekt dat de gedachte niet in mij opkwam hem nimmer weder te zullen
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ontmoeten. Niet lang echter na dat bezoek kwamen berichten tot mij dat hij aan een
gevaarlijke ziekte leed. De toestand werd gaandeweg erger. In 't begin van Juli 1908,
toen ik te Oosterbeek zijnde dagelijks zijne dochter, Mevrouw v a n d e r D o e s
ontmoette, hoorde ik dat men elken dag het ergste vreesde. Toch bood zijn krachtig
gestel weerstand tot 17 September, toen hij zacht en kalm den laatsten adem uitblies.
E l i e v a n D i s s e l was van uiterlijk iemand van hooge gestalte, krachtigen
lichaamsbouw en gezond gestel. Geestelijk was hij toegerust met uitmuntende gaven,
waarmede hij steeds gewoekerd heeft tot nut van zijne medemenschen. Alles in alles
was hij een buitengewoon man; niet in den zin van zonderling, want hij was de
eenvoud zelve, maar een persoonlijkheid van zeldzame degelijkheid. ‘Met hem’, zoo
eindigt de Heer E v e r s zijn herdenking van den afgestorvene, ‘is een beminnelijk,
hoogstaand, algemeen geacht man, een edel mensch, een trouwe vriend heengegaan’.
Dat is een waar woord, waaraan niets is toe te voegen.
H. KERN.
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Levensbericht van B.F. Matthes.
Den 9den Oktober 1908 overleed te Nijmegen in den hoogen ouderdom van 90 jaar
Dr. Benjamin Frederik Matthes, de man, wiens naam onafscheidelijk verbonden zal
blijven aan de studie van volk en talen van Zuid-Celebes.
Weinigen zullen nog in leven zijn, die hem gekend hebben in de volle kracht zijner
eigenlijke wetenschappelijke werkzaamheid; te meer daar ook het aantal van hen,
die in den meer engen zin zijne leerlingen waren, steeds zeer gering is geweest.
Toen mij vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde het verzoek
werd gedaan een levensbericht van Matthes samen te stellen, kon ik derhalve moeielijk
verwijzen naar iemand, die, in nauwer betrekking tot hem gestaan hebbende, daartoe
beter geschikt was.
Persoonlijk heb ik Dr. Matthes bijna niet gekend, slechts een paar
beleefdheidsbezoeken vóór mijn vertrek naar Makassar in 1885 maakte ik bij den
toenmaals reeds hoogbejaarden man.
Op Celebes heb ik indertijd nog meermalen Makassaren en Boegineezen ontmoet,
die Matthes persoonlijk gekend hadden, en uit de wijze, waarop zij over hem spraken,
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bleek ten duidelijkste in welk hoog aanzien hij in 't algemeen bij hen stond, maar ik
herinner mij niet, ooit iets gehoord te hebben wat op andere wijze zijn persoon
kenschetste. Zij, die Matthes gedurende den laatsten tijd van zijne werkzaamheid te
Makassar, als Direkteur der Kweekschool voor inlandsche onderwijzers gekend
hebben, kunnen berichten van zijne beminnelijkheid en groote bescheidenheid; maar
ook, dat de zucht om zichzelf niet op den voorgrond te stellen, de oorzaak was, dat
hij zich slechts zeer ongaarne, en dan nog zeer kort, over zijne eigen werken uitliet.
Men verwachte alzoo in het onderstaande geen beschrijving van den persoon, het
karakter of den ontwikkelingsgang van Matthes, geen poging zelfs zal daartoe gedaan
worden; slechts een kort overzicht van het door hem geleverde werk.
BENJAMIN FREDERIK MATTHES werd den 16den Januari 1818 te Amsterdam geboren
uit het huwelijk van Dr. H.J. Matthes en W.M.E. Hoyer. Aanvankelijk bestemd om
tot predikant opgeleid te worden, studeerde hij van 14 September 1835 tot 21 Juni
1838 te Leiden in de godgeleerdheid; van 1838 tot 1841 te Amsterdam aan het
Luthersche Seminarium en werd 6 Oktober 1841 proponent bij de Evangelische
Luthersche kerk. Hij was evenwel geen man, wien in hooge mate de gave des woords
geschonken was; hij vertrok dan ook, na korten tijd te Rotterdam werkzaam geweest
te zijn, naar Heidelberg om zijne studiën voort te zetten. Daarna verbond hij zich in
1844 aan het Nederlandsch Zendelingen-genootschap en werd sub-direkteur van het
Zendeling-instituut te Rotterdam, welke betrekking hij tot 1848 vervulde. Tijdens
zijn verblijf te Leiden had hij zich, behalve op de studie der godgeleerdheid ook
toegelegd
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op die der letteren, meer in 't bijzonder op de Semietische letteren. In 1848 werd hem
wegens zijne studiën in het Arabisch door de Hoogeschool te Leiden honoris causa
de titel van Doctor in de letteren verleend. Op dit gebied van wetenschap blijkt zijne
werkzaamheid nog uit de uitgave van het eerste deel van ‘Abu'l Mahasin ibu Tagri
Bardii Annales’, dat in 1852 te Leiden in het licht verscheen, en dat hij te zamen met
Prof. F.G.J. Juynboll bewerkte.
Zijne betrekking aan het Zendeling-instituut noopte hem zich ook toe te leggen
op het Maleisch, dewijl hij onder meer de studie der leerlingen in die taal moest
leiden. Als van zijne hand afkomstig wordt opgegeven een Maleisch leesboekje,
getiteld:
‘Bebrapa perkara akan segala soerat perdjandian bahroe’.
Toen het Ned. Bijbelgenootschap besloot zijne werkzaamheid tot Zuid-Celebes
uit te strekken, viel het oog op Matthes en vaardigde het genoemde genootschap hem
af met de opdracht om zich het Makassaarsch en Boegineesch eigen te maken, ten
einde de Heilige Schrift in die talen over te zetten, of tenminste die overzetting voor
te bereiden. Na in Juli 1849 gehuwd te zijn met Mejuffrouw C.E. Engelenburg, begaf
Matthes zich naar Indië om zijn nieuwen werkkring te aanvaarden.
Het eerste gedeelte der hem gegeven opdracht, de beöefening van het Makassaarsch
en Boegineesch, behoort meer bepaaldelijk tot het eigenlijk domein der wetenschap.
En hoe heeft hij die opdracht vervuld! Vóór hem waren beide talen, alsmede de daarin
bestaande litteratuur-voortbrengselen nooit wetenschappelijk beöefend geworden,
zonder overdrijving kan men zeggen, dat zij zoo goed als geheel onbekend waren,
terwijl men thans gerust
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kan beweren, dat beide talen in vele opzichten tot de best gekende der talen van den
Archipel behooren, en ook de gelegenheid om met de daarin gestelde letterkunde
kennis te maken, zoo gemakkelijk mogelijk is geworden. Dit alles hebben wij alleen
aan Matthes te danken, zeer zeker geen geringe verdienste. Om tot dit resultaat te
komen, heeft hij tegen geen moeite opgezien; geen ontberingen, soms zelfs gevaren,
hielden hem terug om binnen te dringen in het toen nog geheel onafhankelijke rijk
van Boni, als het gold handschriften machtig te worden of de taal in hare verschillende
schakeeringen te leeren kennen.
Voor zooverre die reizen plaats hadden op het Gouvernementsgebied, heeft hij
daarvan verslag gedaan aan het Bestuur van het Ned. Bijbelgenootschap; deze
verslagen zijn gepubliceerd door het genootschap in de: ‘Verzameling van berigten
betreffende de Bijbelverspreiding’, en wel in No XCI tot XCIX onder den titel van:
‘Beknopt verslag mijner reizen in de Binnenlanden van Celebes in de jaren 1857 en
1861’. Bovendien heeft Matthes nog eene reis naar de Oosterdistricten beschreven
in het Jaarboekje Celebes, 1865, (een soort van Almanak, te Makassar uitgegeven,
waarvan slechts twee jaargangen verschenen zijn), onder den titel van: ‘Verslag van
een uitstapje naar de Ooster-Districten van Celebes, alsmede van verschillende togten
in die Afdeeling ondernomen, van 25 September tot 22 December 1864’. Al deze
verslagen zijn in tamelijk populairen trant geschreven.
Wat nu betreft de geschriften, waarin Matthes de resultaten zijner onderzoekingen
heeft neergelegd, zij opgemerkt, dat hun aantal betrekkelijk spoedig is opgesomd.
Maar men vergete vooral niet, dat zich daaronder bevinden: twee Spraakkunsten en
twee Woordenboeken.
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Men moet zich het samenstellen van dergelijke werken niet als gemakkelijk
voorstellen. De Makassaar en Boeginees heeft, evenmin als de meeste andere
bewoners van den Archipel, ooit over zijne taal nagedacht; tot hulp voor de afleiding
der spraakkunstige regelen heeft hij alleen zijne practische kennis; tot het vinden der
regels zelf kan hij niets bijbrengen. Niemand, die niet zelf een dergelijk werk bij de
hand gehad heeft, zal zich licht eene voorstelling kunnen maken, welk eene moeite
het kost om achter de eigenlijke beteekenis van een woord te komen; hoe de
omschrijvingen van hen, die de taal als hunne moedertaal spreken, meestal eer tot
verduistering dan tot opheldering dienen; trouwens daarin staat de inlander niet alleen,
menig Europeaan zou meestal moeite genoeg hebben om de beteekenis der woorden
uit hunne taal, aan een vreemdeling te omschrijven en duidelijk te maken. Dus in het
niet bijzonder groot aantal werken is echter eene reusachtige hoeveelheid werk
neergelegd.
Hier is niet de plaats om kritiek uit te oefenen, evenwel dient tot karakteriseering
toch wel gezegd te worden, waarin de kracht van Matthes lag. Niet het best zijn zijne
grammaticale werken. Het schijnt mij toe, dat hij bij 't opsporen der regels, om van
de verklaringen te zwijgen, niet eene juiste methode volgde, zoodat het enkele malen
kan gebeuren, dat hij van sommige feiten eene geheel verkeerde voorstelling gaf,
zelfs daar, waar men kan aantoonen, dat hij als practisch beöefenaar der talen beter
wist; en dat geschiedt niet alleen in zijn eerste werk, de Makassaarsche Spraakkunst,
maar ook in de zooveel later ontstane Boegineesche grammatica. Ook voor
taalvergelijking was zijn aanleg niet groot. Wel spreekt hij, bijv. in de Voorberichten
zijner Woordenboeken, over de overvloedige vergelijkingen met andere talen, maar
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die vergelijkingen vindt men gewoonlijk alleen dáár, waar het woord niet of nagenoeg
niet in vorm verschilt; waar de klankwetten eene meer ingrijpende verandering
veroorzaakt hebben, ontbreken zij.
Ook op de inrichting der Woordenboeken is wel het een en ander aan te merken.
Daarin was Matthes over het algemeen wat lang van stof, zooals men dat in 't
dagelijksch leven pleegt te noemen; maar dat doet natuurlijk niets af aan de waarde
van het geleverde. Ook kan er verschil van meening bestaan over hetgeen al of niet
in een Woordenboek moet opgenomen worden, maar ik geloof, dat de meesten het
met mij eens zullen zijn, dat voorschriften als: ‘N.B. niet te sterk roeren’, (bij de
bereiding van een of ander gebak), in een Wdb. niet op hunne plaats zijn. Het meest
zondigen in dat opzicht de tweede uitgave van het Makassaarsche en het Supplement
op het Boegineesche Wdb., waarin o.a. tal van vertalingen van Hollandsche
uitdrukkingen voorkomen, bijv. eene volledige les in de gymnastiek, (Mak. Wdb.
sub karena, Supplement van het Boeg. sub tjeoele). De omvang dezer werken zou
zonder eenig verlies zeker aanmerkelijk minder hebben kunnen zijn. Nog ten slotte
zou men kunnen zeggen, dat Matthes meermalen te blindelings, zonder kritiek, afging
op de verklaringen zijner inlandsche zegslieden.
Maar tegenover deze gebreken, staan zoovele groote deugden. Reeds op het gebied,
dat minder met zijn aanleg strookte, blijkt duidelijk hoeveel moeite Matthes zich
gegeven heeft, om datgeen te benutten, wat uit het werk van anderen omtrent de
verwante talen te leeren viel, om ook daarin zoo goed mogelijk werk te leveren; men
vergelijke daarvoor slechts de Boegineesche Spraakkunst met de Makassaarsche.
Ook te prijzen is stellig
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zijn streven om ook dialectische verschillen in aanmerking te nemen. Uit het feit-zelf,
dat hij de verwante talen poogde te vergelijken, blijkt, niettegenstaande het
bovengezegde, zijne consciëntieuse wijze van werken; ook door Brandes is erkend,
dat zijne voortdurende vergelijking van het Mak. en Boeg. den taal-vergelijker veel
gemak oplevert. Veel hooger staat het overige werk van Matthes. Afgezien van de
omslachtigheid, valt er zeer veel te prijzen in de Wdb. Zooveel mogelijk is er naar
gestreefd om de oorspronkelijke beteekenis voorop te plaatsen en daaruit de afgeleide
te verklaren, alles toegelicht met tal van voorbeelden, menigmaal met opgave der
vindplaatsen bij bijzonder spraakgebruik. Deze goede hoedanigheden verdienen
daarom des te hooger geschat te worden, omdat zij niet in alle werken over de
verwante talen, die vroeger verschenen waren, voorkwamen.
Bepaald meesterlijk zijn zijne beide Chrestomathiën. Voor het Bijbelgenootschap
had Matthes een groot aantal Mak. en Boeg. handschriften verzameld. Volkomen
vertrouwd met den inhoud daarvan, gelijk o.a. blijken kan uit zijne beschrijving dier
handschriften, wist hij daaruit voor beide talen eene keuze te doen, zoowel van
prozastukken als van gedichten, welke een volkomen beeld geeft van de in het
Makassaarsch en Boegineesch bestaande letterkunde, zoodat men veilig kan zeggen,
dat zoolang beide talen niet meer beoefenaars tellen en daardoor gaandeweg
verschillende vraagpunten op den voorgrond treden, uitgaven van meerdere stukken
voorloopig volkomen overbodig zijn.
Hier volgen de titels der verschillende werken van Matthes op het gebied der
taalbeoefening, zoo noodig voorzien van eene korte opmerking:
Makassaarsche Spraakkunst, uitgegeven voor rekening
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van het Nederl. Bijbelgenootschap. Amsterdam 1858.
Boegineesch Heldendicht op Daeng Kalaboe (lees: Kalăbu), waarin o.a. de dood van
den Ambtenaar F. baron Collot d'Escury en de zegepraal der Hollandsche wapenen
bezongen worden; gedrukt te Makassar; de inleiding draagt den datum: ‘geschreven
te Makassar in Jannarij 1858’. Het is een klein werk, waarvan de tekst 22 pagina's
druk bestaat; later bleek het door zekere Daeng Menang, eene vertrouwelinge van
de leenvorstin van Tanette, te zijn vervaardigd; het werkje is belangrijk als eerste
uitgave van een oorspronkelijk Boegineesch werk.
Makassaarsch-Hollandsch Woordenboek met Holl.-Mak. Woordenlijst, opgave van
Mak. plantennamen en verklaring van een tot opheldering bijgevoegden
ethnographischen atlas; uitgegeven voor rekening van het Nederl. Bijbelgenootschap,
Amsterdam 1859. Van dit werk verscheen in 1885 eene tweede, vermeerderde en
verbeterde uitgave onder denzelfden titel, (met weglating van de uitgevallen opgave
van Mak. plantennamen), nu uitgegeven voor rekening van het Nederlandsch
Gouvernement.
Makassaarsche Chrestomathie. Oorspronkelijke Mak. geschriften in proza en poëzij;
van aanteekeningen voorzien en ten deele vertaald; uitgegeven voor rekening van
het Nederl. Bijbelgenootschap, Amsterdam 1860. Eene tweede uitgave van dit werk,
onder denzelfden titel, nu voor rekening van het Nederl. Gouvernement, verscheen
in 1883. Zij verschilt van de eerste alleen in de aanteekeningen, terwijl voorts de
Mak. tekst in 5 afzonderlijke boeken voor inlandsch gebruik werd verkrijgbaar
gesteld.
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Proeve eener Makassaarsche vertaling des Koran's, met eene inleiding van H.C.
Millis. Dit werkje werd reeds in de Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde
van Ned.-Indië van 1856 opgenomen. Het is dus het eerste Mak. werk van Matthes,
dat gedrukt werd; de Spraakkunst, het Woordenboek en de Chrestomathie waren
evenwel hier te lande reeds in handschrift ontvangen.
Boegineesch Heldendicht op den eersten Bonischen Veldtogt van 1859; voor het
eerst uitgegeven en vertaald, alsmede van aanteekeningen en beknopte historische
inleiding voorzien. Makassar 1862.
Boegineesche Chrestomathie. Oorspronkelijke Boegineesche geschriften in proza
en poëzij, van aanteekeningen voorzien en ten deele vertaald.
Het eerste deel, uitgegeven voor rekening van het Ned. Bijbelgenootschap,
verscheen te Makassar in 1884; het tweede deel, benevens het derde; dat de
aanteekeningen en vertalingen bevat, werden uitgegeven voor rekening van het Ned.
Gouvernement en verschenen te Amsterdam in 1872.
Over de Wadjoreezen met hun handel- en scheeps-wetboek, Makassar 1869.
Vooraf gaat eene uitgebreide, historische en ethnographische inleiding; het grootste
deel van den inhoud daarvan is weliswaar niet nieuw voor hen, die de Boegineesche
Chrestomathie gelezen hebben, maar dewijl het aantal uit den aard der zaak gering
is, kan deze inleiding als van veel belang beschouwd worden. Matthes heeft zich
zeer veel moeite gegeven voor de verklaring van den door kortheid en het voorkomen
van vele technische benamingen, zeer duisteren tekst.
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Kort verslag aangaande alle mij in Europa bekende Makassaarsche en Boegineesche
Handschriften, vooral die van het Nederlandsch Bijbelgenootschap te Amsterdam;
uitgegeven voor rekening voor het Ned. Bijbelgenootschap. Amsterdam 1875. Gelijk
uit den titel blijkt, neemt de verzameling door hem-zelf voor het Bijbelgenootschap
bijeen gebracht, welke trouwens verreweg de belangrijkste is, daarin de voornaamste
plaats in. Bovendien worden die hds. beschreven, voor zooverre bekend, welke zich
onder de eene of andere collectie in Nederland bevinden, alsook die, welke te Londen
of Berlijn bewaard worden. De inrichting is doorgaans de volgende: No 90, (klein
4o, 88 bladzijden), daarop volgt dan, een enkele maal iets langer, maar meestal
beknopt verslag van den inhoud, voorafgegaan, of soms gevolgd, door mededeeeling
omtrent het schrift, enz. Voor zooverre de Mak. of Boeg. geschriften vertalingen of
navolgingen zijn van Maleische werken, heeft Matthes zich zooveel mogelijk beijverd
het oorspronkelijke daarvan aan te wijzen. Van de daarna nog door hem
bijeengebrachte handschriften heeft hij op dezelfde wijze eene beschrijving gegeven
in het:
Vervolg op het kort Verslag, enz., eveneens voor rekening van het Nederl.
Bijbelgenootschap uitgegeven, Amsterdam 1881.
Boegineesch-Hollandsch Woordenboek met Holl.-Boeg. Woordenlijst en verklaring
van een tot opheldering bijgevoegden ethnographischen atlas, uitgegeven voor
rekening van het Nederl. Gouvernement, Amsterdam 1874.
De grondslag van dit Wdb. is het oude Makassaarsche in het Boegineesch
overgezet; dit blijkt duidelijk uit de voorbeelden van het spraakgebruik. Dewijl het
aantal
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personen, die beide talen machtig zijn in Zuid-Celebes zeer aanzienlijk is, was het
mogelijk om op deze wijze te werk te gaan. Daarbij is gevoegd, al wat uit de
gesproken taal en uit de geschriften opgedaan werd. Deze bijvoegselen onderscheiden
zich over 't algemeen door eene opmerkelijke beknoptheid. Men ziet dit reeds aan 't
uitwendige van het werk, als men bedenkt, hoeveel rijker het Boegineesch is dan het
Makassaarsch in woorden, bepaaldelijk in zulke, welke tot de taal der geschriften
behooren.
Een Supplement op dat Wdb., eveneens uitgegeven voor rekening van het Nederl.
Gouvernement, verscheen te Amsterdam 1889.
Boegineesche Spraakkunst, uitgegeven voor rekening van het Nederl. Gouvernement,
Amsterdam 1875.
Eenige proeven van Boegineesche en Makassaarsche poëzie, uitgegeven vanwege
het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië, ter
gelegenheid van het zesde internationale Congres van Oriëntalisten te Leiden, 1883.
De hierin voorkomende Boeg. dichtstukjes (ēlong) zijn geschreven in een soort
Arabisch cijferschrift, waarvan Matthes de verklaring reeds gegeven had in zijn
vervolg op het verslag der Mak. en Boeg. hds. Bij de verklaring kan men wederom
zijne groote kennis bewonderen van alles, wat met de bewoners van Zuid-Celebes
in verband staat, bijv. zijne bekendheid met een soort geheime taal, (welke de
Boegineezen basa to-Bakkă plegen te noemen), van welke bekendheid Matthes
trouwens reeds in de Chrestomathie en het Wdb. menig bewijs had geleverd. Onder
de basa to-Bakkă verstaat men eene eenigszins ingewik-
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kelde toepassing van de overal bij de bewoners van den Archipel verspreide voorliefde
voor raadsels en klankspelingen, (men denke bijv. aan de Javaansche wangsalan);
om een voorbeeld te noemen: manre man-no, letterlijk: ‘eet gij als eene kip’; men
wil er echter mee zeggen: ‘blijf overnachten’, omdat voor kippenvoer dikwerf bănni,
(Jav. mĕnir), gebroken rijst, wordt gebruikt, hetgeen in klank doet denken aan
mabanni, overnachten.
De in dat werkje voorkomende Makassaarsche stukjes waren, op zeer enkele na,
reeds in de Makassaarsche Chrestomathie opgenomen en verklaard.
Ten slotte kan men onder deze rubriek brengen de in de Bijdragen tot de TaalLand- en Volkenkunde van Ned.-Indië 4e Volgreeks Xe deel 4e stuk opgenomen
‘Boegineesche en Makassaarsche legenden’.
Daarin zijn vermeld, zoowel de vroeger door Matthes in het reeds bovengenoemde
Jaarboekje van Celebes (1864) onder den titel ‘Eenige Makassaarsche en
Boegineesche legenden’, alsmede in andere geschriften verspreide, als andere, welke
nog niet door hem medegedeeld waren. Elk stuk is verdeeld in vier afdeelingen; de
eerste bevat legenden omtrent de alleroudste geschiedenis der Makassaren en
Boegineezen; de tweede: die legenden, welke betrekking hebben op de eerste
verkondiging van den Islâm; de derde: dier-fabelen; de vierde: de legenden, welke
vastgeknoopt zijn aan sommige plaatsnamen.
Matthes is ook eenmaal opgetreden als criticus, in den ‘Indische(n) Gids’, April
1884, waarin hij eene beöordeeling gegeven heeft van drie Makassaarsche uitgaven,
te Makassar verschenen in de jaren 1881, '82 en '83.
Niet alleen van de talen, ook voor de bevordering der kennis van de ethnologie
van Zuid-Celebes heeft Matthes veel verricht. Men zoeke echter daarin bij hem geen
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richting, ook geen vergelijking met hetgeen in dien opzichte, zelf bij de naaste
verwanten voorkomt, eene verwijzing daarnaar is hooge uitzondering; voor Matthes
was alles, wat 't ook ware, indien het slechts den Makassaar of Boeginees betrof,
even belangwekkend, en daardoor heeft hij een belangrijk materiaal bijeengebracht.
Behalve den schat van ethnologische bijzonderheden vervat in de beide
Woordenboeken met de bijgevoegde atlassen, alsmede in het bovengenoemde geschrift
over de Wadjoreezen, gaf hij nog: ‘Korte Beschrijving van het Celebisch Kaartspel,
genaamd Omi’, tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap XI.
‘Over de Makassaarsche en Boegineesche Kotika's (tabellen enz. tot berekening
van gunstige en ongunstige tijden), toegelicht door vele afbeeldingen’; tijdschrift
van het Bat. Genootschap XVIII.
‘Over de Bissoe's of heidensche priesters en priesteressen der Boegineezen’, met
vier platen. Werken der Kon. Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde,
1872, ‘Bijdragen tot de Ethnologie. van Zuid-Celebes’, 's-Gravenhage 1875; de
verhandelingen ‘Einige Eigenthümlichkeiten in den Festen und Gewohnheiten der
Makassaren und Buginesen’, gehouden ter gelegenheid van het zesde
Oriëntalisten-congres te Leiden in 1883 en gedrukt in de Actes; over de âda's of
gewoonten der Mak. en Boeg., gehouden in eene vergadering der Kon. Akademie
van Wetenschappen en opgenomen in de Verslagen en Mededeelingen, Afdeeling
Letterkunde, 3de reeks, Deel II, stuk 2 (1885), zijn meer samenvattingen van reeds
vroeger door hem bekend gemaakte feiten.
Ten slotte heeft Matthes zich ook nog verdienstelijk gemaakt voor de kennis van
het land, door ‘Eenige op-
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merkingen omtrent en naar aanleiding van dat gedeelte van Dr. J.J. de Hollander's
Handleiding bij de beöefening der land- en volkenkunde van Ned. Oost-Indië’, hetwelk
handelt over het Gouvernement van Celebes en Onderhoorigheden, (Bijdragen v.
T.- L.- V.-kunde, 3de volgreeks VII, met Aanvullingen en Verbeteringen, 4de
volgreeks).
Van het leven van Matthes op Celebes is, uitgenomen zijne reisverslagen, overigens
weinig bekend. In het artikel ‘Een Nederlandsch reiziger op Zuid-Celebes’, tijdschrift
van het Aardrijkskundig Genootschap, 1ste Deel 1876, betreurt P.J. Veth, dat wij van
alle reizen en lotgevallen van Matthes op Celebes geen aaneengeschakeld verhaal
bezitten. Ik meen, dat hier de titel ‘reiziger’ wel eenige verwarring veroorzaakt heeft.
Voor Matthes toch was het reizen alleen middel; den meesten tijd zal hij wel
studeerend in zijne handschriften of zijne talrijke inlandsche vrienden en bekenden
raadplegend, te Makassar gebleven zijn, uitgezonderd de uitstapjes in den omtrek
op Gouvernements gebied en in het naburige Gowa.
In 1857 trof hem het ongeluk zijne echtgenoote te Maros door den dood te
verliezen.
In 1858 vroeg en verkreeg hij verlof van het Bestuur van het Ned. Bijbelgen., om
naar Nederland terug te keeren, ten einde voor de opvoeding zijner kinderen te zorgen.
Gedurende zijn verlof tot 1861 bezorgde hij-zelf tevens de uitgave van het Mak.
Wdb. en Mak. Chrestomathie. Daarna vertrok hij op nieuw naar Zuid-Celebes en
verbleef daar tot 1869 in welk jaar hij weer repratriëerde.
In 1875 vertrok Matthes ten derde male naar Indië, thans echter in een geheel
anderen werkkring.
Het Indisch Gouvernement had besloten om te Makassar
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eene Kweekschool voor inlandsche Onderwijzers op te richten.
Het doel dier school zou aanvankelijk drieledig zijn: de eigenlijke opleiding tot
inlandsche onderwijzers; dan wilde men een aantal inlandsche jongens, bij voorkeur
zoons van vorsten of hoofden, bekwamen om als ambtenaar geplaatst te kunnen
worden; deze leerlingen zouden dan alleen in het vierde of laatste studiejaar een van
de overige leerlingen verschillenden leergang medemaken; en ten derde wilde men
de school ook dienstbaar maken aan de opleiding van eenige Indo-Europeanen tot
tolken voor de Mak. en Boeg. talen.
Het Gouvernement wendde zich nu tot Matthes met het verzoek eenigen tijd zijn
naam te willen leenen als Hoofd der nieuwe inrichting, niet alleen wegens zijne
kennis van talen en volk, maar ook omdat men verwachtte, dat de naam van Matthes,
welke onder alle rangen en standen der inlandsche maatschappij en niet 't minst bij
de hoofden, zoowel in het Gouvernementsgebied als daarbuiten zulk een goeden
klank had, dat die naam de vrees der ouders om hunne zoons naar Makassar te zenden
om daar eenige jaren te laten verblijven, zou overwinnen. Hoewel Matthes zich
bewust was geen paedagogische talenten te bezitten, nam hij met toestemming van
het Ned. Bijbelgen. dit aanbod aan, vooral omdat hij meende hierdoor te handelen
in het belang der bevolking van Zuid-Celebes, welke hem zoo dierbaar geworden
was. Hoeveel hij daarvoor van die Kweekschool verwachtte, blijkt uit de voorberichten
zijner werken, welke na dien tijd verschenen zijn.
Hij verbond zich om gedurende vier jaar aan het hoofd der school te staan. Verder
had hij zich het recht voorbehouden iemand te mogen kiezen, die hem als Direkteur
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zou opvolgen, terwijl hij op de keuze van nog een tweeden onderwijzer invloed
hoopte uit te oefenen. Voor de eerst bedoelde betrekking koos hij den Heer L.W. Th.
Schmidt, voor de tweede den Heer H.W. Bosman.
Na zijne aankomst in Indië maakte Matthes in gezelschap van den Heer Schmidt
eerst eene reis over Java om de drie daar bestaande Kweekscholen te bezoeken; zij
kwamen daarna in 't begin van 1876 op Makassar aan.
Met het eigenlijke onderwijs heeft Matthes zich gedurende den tijd, dat hij de
betrekking van Directeur waarnam, nooit bemoeid, hij liet dat geheel aan de Heeren
Schmidt en Bosman, en aan de inlandsche helpers over; alleen gaf hij les in het Mak.
en Boeg. aan de toekomstige tolken, terwijl hij genoemde heeren ook behulpzaam
was bij hunne studie in die talen; hij voerde hoofdzakelijk de administratie en
bezorgde al datgeen, wat meer bepaaldelijk tot het werk van den direkteur behoort.
Natuurlijk ontbraken in den aanvang alle hulpmiddelen voor het onderwijs in de
talen van Zuid-Celebes; Matthes voorzag gedeeltelijk daarin door het samenstellen
van verschillende leerboekjes, als: eene Makassaarsche aardrijkskunde van Celebes,
‘Mak. aardrijkskunde van Ned. Oost-Indië’; ‘Boegineesche aardrijkskunde van
Oost-Indië’, boekjes, waarvan overigens niets te zeggen valt. Voorts beijverde hij
zich om een aantal termen, bij het onderwijs gebruikelijk, in het Mak. en Boeg. te
vertalen. Hij heeft daardoor stellig een nuttig werk verricht, nauwgezet als altijd
daarbij te werk gaande; het valt echter te bejammeren, dat hem ingevallen is, daarmede
later zijne Woordenboeken te overladen.
Gedurende den tijd van zijn Directeur-zijn, verzuimde hij zijne meer
wetenschappelijke studiën niet, hetgeen blijkt uit het: ‘Vervolg op de beschrijving
der handschriften’.
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Na ommekomst der vier vastgestelde jaren nam Matthes, die zich tegenover den Heer
Schmidt gebonden achtte, zijn ontslag. Bij gelegenheid van zijn afscheid werd hem
door de kweekelingen een album aangeboden, waarin eigen gemaakte teekeningen,
een geschenk, dat hij altijd, zeer hoog op prijs gesteld heeft.
Eerst de inkrimping, en vooral de ten slotte gevolgde opheffing der Kweekschool
hebben de latere levensjaren van Matthes zeer verbitterd.
Het was slechts tijdelijk, dat Matthes verbonden was aan het Gouvernement; toen
hij dus zijne betrekking neerlegde, bleef hij geheel zonder inkomsten. Nu verwachtte
men algemeen, dat het Gouvernement wel de eene of andere betrekking voor zulk
een verdienstelijk man zou openstellen. Er wordt gezegd, dat de toenmalige
Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden het voorstel zou gedaan hebben om
hem aan te stellen als ambtenaar ter beöefening van Indische talen. Met zekerheid
is mij daarvan niets bekend; van die aanstelling is in elk geval nooit iets gekomen;
indien het voorstel werkelijk gedaan is, dan is stellig geen vooringenomenheid tegen
den persoon van Matthes de oorzaak geweest, dat de Regeering niet er op ingegaan
is; eerder zal de reden gezocht moeten worden in den afkeer, welken men in Indië
had voor dat nieuw soort ambtenaren. Menig bitter verwijt is wegens dat verzuim
tegenover Matthes aan het adres der Indische regeering gericht geworden; Matthes-zelf
heeft zich, voor zooverre mij bekend is, nooit daarover uitgelaten.
Na zijn afscheid van de Kweekschool in 1880 verliet Matthes voor goed Celebes
en vestigde hij zich te 's-Gravenhage. Hetgeen hij daar nog voor eigenlijk gezegd
weten-
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schappelijk werk verricht heeft, is boven reeds vermeld. Bovendien werd, nadat de
oude betrekking met het Ned. Bijbelgenootschap weer aangeknoopt was, het tweede
deel zijner opdracht, namelijk de vertaling van den Bijbel in het Mak. en Boeg., met
kracht voortgezet; hij heeft het genoegen mogen smaken beide vertalingen voltooid
te zien. Over het werk-zelf zou ik niet gaarne een oordeel vellen. Gelijk bekend is,
noemde de groote kenner der Indonesische talen, Dr. H. Neubronner v.d. Tuuk, de
vertalingen van bijbelsche geschriften een arbeid, welke den geest terneder drukt,
omdat men, zoo men geen dilettant-zendeling is, de overtuiging heeft nagenoeg
morswerk te zullen leveren. De uitdrukking moge misschien wat sterk zijn, maar
ook ik heb de overtuiging, dat geen Europeaan een dergelijk werk naar eisch kan
verrichten; daarvoor verschilt de wijze van uitdrukking in de Indonesische talen te
veel van de onze, zoodat de door een Europeaan gemaakte vertaling steeds gevaar
loopt òf onverstaanbaar te zijn, òf een geheel verwaterde paraphrase van het
oorspronkelijke te worden. Men vergelijke bijv. de door Fanggidaej, een geboren
Rotinees, vervaardigde Rotineesche vertaling van het Lucas-evangelie met alle door
Europeanen gemaakte vertalingen.
Maar hoe dit ook zij, het is zeker, dat Matthes met de Bijbelvertaling het waarachtig
belang der bevolking van Zuid-Celebes meende te bevorderen, en in elk geval kan
men niet anders dan bewondering hebben voor de groote werkkracht van den man,
die een dergelijk werk kon volbrengen.
In 1901 verliet Matthes den Haag om zijne laatste levensjaren door te brengen in
de nabijheid van zijn zoon, die zich sedert zijne komst uit Indië te Nijmegen gevestigd
had.
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Aan erkenning zijner verdiensten heeft het Matthes in ieder geval niet ontbroken;
zoo werd hem in 1881 door den Senaat der Rijks-universiteit te Leiden honoris causa
de graad van Doctor in de taal- en letterkunde van den Oost-indischen Archipel
verleend; in 1882 werd hij lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen,
waarvan hij reeds in 1861 tot correspondeerend lid was benoemd; en nog meer
eervolle onderscheidingen werden zijn deel.
Natuurlijk heeft hij ook vele teleurstellingen ondervonden en heeft hij veel leed
gehad; zoo trof hem in 1886 een zware slag door den dood zijner eenige dochter, de
gezellin en medehelpster zijner latere jaren; daartegenover staat, dat hem het zeer
zeldzame voorrecht te beurt gevallen is, zijne levenstaak geheel te volbrengen.
Door zijne groote verdiensten zal de naam van Dr. B.F. Matthes onverbreekbaar
met Zuid-Celebes verbonden blijven.
L e i d e n 1909.
J.C.G. JONKER.
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Levensbericht van Bernardus Joannes Maria de Bont.
Uitgenoodigd door het bestuur, heb ik gaarne op mij genomen, voor de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden het levensbericht saam te stellen van B.J.M.
de Bont, die, slechts enkele maanden tot haar lid benoemd, reeds den 8sten September
1908 te Amsterdam overleed.
Het is een goede gewoonte der Maatschappij, dat uitgeven der levensberichten
van hare afgestorvene leden, geschreven door tijdgenooten, in den regel goede
bekenden. Het voorstel, voor eenige jaren gedaan, om hiermede, op te houden, moge
nooit worden aangenomen.
Na langen tijd zal 't groote nut eerst blijken, dat deze, vaak belangrijke biographieën
kunnen stichten. Tal van bijzonderheden, anders wellicht onbekend gebleven, over
het leven en de werken der overledenen, worden daardoor geboekt en onjuiste of
lasterlijke berichten voorkomen. Bezaten wij van onze 16de en 17de eeuwsche
voorvaderen dergelijke gegevens, hoeveel zou in een juister licht gesteld, of aan de
vergetelheid ontrukt zijn, wat we nu onjuist of niet weten.
Met voldoening heb ik deze opdracht aanvaard, omdat ik De Bont sedert vele jaren
van nabij gekend heb, en
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hem lang onder mijn vrienden heb gerekend. Al zijn geschriften heb ik zien worden;
meermalen maakte hij mij deelgenoot van zijne vondsten en studieplannen, en ik
vertrouw dan ook, beter dan velen, in staat te zijn, de geheel bijzondere verdiensten
van zijne studiën te kunnen waardeeren en in 't licht stellen.
Weinig zoude men vermoeden bij het kennisnemen van De Bont's boeken en
brochures, dat zij te danken zijn aan de pen van een koopman, groot-industriëel en
een der directeuren van een uitgebreide, wereldberoemde fabriek.
Geboren te Utrecht, 5 September 1845, werd De Bont, zonder eigenlijk
wetenschappelijke vorming, voor den handel opgeleid, en eerst de liefde tot zijn
tweede vaderstad Amsterdam en haar grootsch verleden bracht hem tot de studie van
haar geschiedenis en ouden toestand. Het was vooral het tijdperk vóór 1578, dat hem
aantrok. Dat oude leven in den tijd, dat Amsterdam nog geheel katholiek was, had
voor hem veel bekoorlijks: hoe die stad ‘vol kloosters en vol kerken’ er toen uitzag,
hoe haar inwoners toen leefden en dachten; zoo verkreeg de studie van hun kunst en
van hun werken zijn bijzondere belangstelling.
Sedert de studiën van J.A. Alberdingk Thijm de levens en werken van vele min
bekende, maar zeer verdienstelijke katholieke Nederlanders uit de middeleeuwen,
de 16de tot de 18de eeuw opnieuw aan 't licht hadden gebracht, was bij zijn
geloofsgenooten een ernstig streven ontstaan om Thijms werk na te volgen en aan
te vullen. Wel verweet men hem later, dat hij vaak waarheid en verdichting dooreen
gemengd en meer romantiek dan geschiedenis geleverd heeft, doch die strenge
keurmeesters vergeten, dat het een man als Thijm zeker heel weinig moeite
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gekost zou hebben, volkomen zuivere historie te schrijven, wat hij ook later steeds
heeft bewezen. Hij koos echter het romantisch kleed voor zijn roomsche strijders en
voorgangers, omdat hij wel voelde, dat zij dit noodig hadden om de belangstelling
van zijn tijdgenooten voor hen gaande te maken, wier geest, in 't algemeen, nog niet
rijp was voor 't verwerken van droge historische gegevens.
Toen eenmaal die belangstelling voor 't katholiek verleden in ons vaderland was
opgewekt, kwam ook de gelegenheid om onopgesmukte documenten en bronnenstudie
uit te geven in ruime mate te voorschijn. Achtereen ontstonden de Bijdragen voor
de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem en het Archief voor de Geschiedenis
van het Aartsbisdom Utrecht, waarvan de inhoud aan streng wetenschappelijke
eischen voldeed. Het eerste van deze tijdschriften vond in Bern. de Bont al spoedig
een trouw en verdienstelijk medewerker, van zijn eerste korte opstellen en ‘sprokkels’
af, tot aan zijn latere uitvoerige studiën, nog zelfs kort voor zijn overlijden daarin
verschenen.
Vooral gegevens omtrent katholieke priesters en hunne ‘Paepsche vergaderplaetsen
en conventiculen’, uit het gemeente-archief opgespoord, werden aanvankelijk door
hem bekend gemaakt, weldra gevolgd door ‘Bijdragen voor de geschiedenis van het
Jansenisme’, en aanteekeningen omtrent de oude parochies hier ter stede (1887-8).
Deze onderzoekingen gaven hem vanzelf aanleiding, uitgebreide aanteekeningen
te maken omtrent de priesters, welke alhier in bediening waren. Zoo verkreeg hij
belangrijke gegevens omtrent ruim negenhonderd geestelijken, met de data en plaatsen
van hun werkkring, die weldra in een alphabetische Naamlijst saamgevoegd, in de
Haarlemsche ‘Bijdragen’ verschenen. Tal van min- of onbekende priesters zijn in
deze Lijst, begonnen van 1888-1890,
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door De Bont, zooveel mogelijk met de vermelding van de van hen bestaande
portretten, voor vergetelheid bewaard.
Nog meer dan de 17de en 18de eeuw, waarop zijne nasporingen tot nu toe in
hoofdzaak gericht waren, begon het voorreformatorische tijdvak hem aan te trekken.
De vele gegevens, ook uit deze periode, door hem aangetroffen, vormden hem weldra
een goedvoorziene voorraadkamer, wier welgeordende inhoud hem bij zijn verdere
studiën en de publicaties, die hij nog zoude doen verschijnen, een kostbaar materiaal
opleverde.
Eerst heb ik in twijfel gestaan, of ik deze verzamelplaats van geschiedkundige
bijzonderheden niet juister een arsenaal zoude moeten noemen, want het waren
volstrekt niet alleen archivalia omtrent vredige nonnetjes en vrome priesters, die De
Bont in zijn keurig verzorgde adversaria noteerde. Een man, met zulke degelijke
beginselen, die in politiek en geschiedenis zich een vaste overtuiging had gevormd,
die juist door zijne studie tot het inzicht kwam van de groote schade op zoo menig
gebied, dat hem dierbaar was, door den grooten godsdienststrijd teweeg gebracht, hij kon zich niet beperken tot het rustig te boek stellen van data en feiten. Hij voelde
zich aangetrokken tot strijd, tot verweer. De onjuiste en geheel partijdige voorstelling
door schrijvers als Jan ter Gouw van de godsdienstige en maatschappelijke
geschiedenis van zijn dierbaar Amsterdam gegeven, prikkelde De Bont tot
verdediging, nadat hij door een zelfstandig onderzoek tot een juist inzicht was
gekomen van de zonderlinge voorstellingen in sommige geschiedboeken. Als vaardig
polemist zullen we De Bont dan ook in deze bladzijden nog wel eens ontmoeten.
Was tot nu toe de herleving van het oude Roomsche Amsterdam slechts door
geschriften, door een op bronnen-
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studie gegronde historische voorstelling in de opstellen van De Bont bevorderd,
eensklaps deed zich ook de gelegenheid voor, om door het behoud van een
eerbiedwaardig monument, op een tot de buitenwereld duidelijk sprekende wijze de
herinnering van dit voor hem zoo aantrekkelijk verleden op te wekken.
Het statige kerkgebouw aan de Prins Hendrikkade, dat elken bezoeker van
Amsterdam bij diens eerste schreden uit het Centraal Station treffen moet door zijn
slanke torens en trotschen koepel, de kerk van den H. Nicolaas, naderde in 1887 haar
voltooiing. Als directe opvolgster van het schamele burgerhuisje op den hoek van
O.Z. Voorburgwal en Heintjehoeksteeg, dat van de dagen der reformatie af den
geloovigen tot bedehuis gediend had, is deze kerk wel het veelbeteekenend zinnebeeld
van den wederopbloei van het oude geloof aan het IJ, na de dagen van verdrukking.
Maar dat oude huiskerkje, in den volksmond ‘Het Haentje’ genaamd, was door de
inwijding van de nieuwe kerk overbodig, en dreigde afgebroken, of als pakhuis
verhuurd te worden. Dit wilden De Bont en zijne vrienden voorkomen. Het
zolderkerkje, waarin zoovelen in droevige tijden opbeuring en stichting gevonden
hadden, waaraan tal van nog levende Amsterdammers de dierbaarste herinneringen
bewaarden, en dat ook als woonhuis uit het begin der 17de eeuw merkwaardig.
genoemd mocht worden, moest behouden blijven. Dit plan uit te voeren, lag geheel
op den weg van een in 1883 door Mgr. B.H. Klönne, pastoor van het Begijnhof, met
De Bont gestichten vriendenkring, die onder den naam van Amstelkring zich ten doel
had gesteld de geschiedenis van Oud-Amsterdam te beoefenen en voorwerpen,
betrekking hebbend op de katholieke geschiedenis van Amsterdam, te bewaren.
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Op aanstichting van De Bont werden door de leden van dezen kring gelden
bijeengebracht voor den aankoop van het oude kerkgebouwtje, en weldra smaakten
zij de voldoening, niet slechts het oude schuilkerkje behouden te zien, maar het ook
op 24 April 1888 als ‘Museum-Amstelkring’ en tevens als zetel van den intusschen
in een stichting hervormden vriendenkring te kunnen openen. J.A. Alberdingk Thijm,
die de opening heeft bijgewoond, schreef toen van het Museum: ‘'t Is in zijn soort
en naar zijn maat, zoo aardig als het vermaard ‘Musaeum’ Plantijn te Antwerpen.
Geen vreemdeling zal voortaan Amsterdam bezoeken, of hij zal met niet minder
voldoening het Museum der Heintje-hoek-steeg verlaten, als ik Henri de Bornier, ...
Aug. Reichensperger, Didron Ainé, James Weale, en andere oudheidkundigen bij
‘Ons-Lieven-Heer-op-Solder’ bracht.’ De Bont heeft het Museum ingericht en is er van den beginne tot aan zijn dood de
kundige conservator en trouwe verzorger van gebleven. Menig merkwaardig
voorwerp, tal van boeken, documenten en prenten zijn, door zijn oplettendheid en
ijver voor het Museum verworven en bewaard geworden, waarvoor hij zich ook vaak
tot geldoffers bereid toonde. In latere jaren zou De Bont ook nog gelegenheid krijgen
zijn liefde voor het behoud van monumenten uit den katholieken tijd metterdaad te
toonen; vooreerst bleef hij zich met ijver toeleggen op het verzamelen van de noodige
bouwstoffen om een juist beeld van die dagen te kunnen herstellen.
Naast een aantal kleinere studiën in het dagblad ‘Het Centrum’ en in de
Haarlemsche ‘Bijdragen’, bewerkte hij in deze jaren voor het ‘Amsterdamsch
Jaarboekje’ van Mr. N. de Roever een uitvoerig opstel over den Burgemeester Cornelis
Jacobsz. Brouwer, genaamd Bam,
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geb. 1512 en † te Calcar in 1592, een der autoriteiten, die op den beruchten Meidag
van 1578 in een schip zonder mast of roer uit Amsterdam gezet en 't IJ ingezonden
werden. Deze zoogenaamde ‘alteratie’ van Amsterdam is voor De Bont het
uitgangspunt van menige studie geweest. Hij kon het niet verdragen, dat die weerlooze
priesters en waardige regeerders, ‘sans forme de procès’ door de overmacht uit de
stad werden geleid en zoowel dit feit, als de personen, die er onder geleden hebben,
komen herhaaldelijk in zijn studiën voor. Zoo zijn de Burgemeester Cornelis Brouwer,
en Mr. Jacob Buyck, de Pastoor der Oude-Kerk, beide uitgeweken in 1578, door de
onderzoekingen van De Bont in 't juiste licht en in hun ware beteekenis hersteld.
Merkwaardig is 't, hoe deze Amsterdamsche patriciërs ook in de oorden hunner
ballingschap tot groot aanzien wisten te geraken, zoodat Nicolaas Bam, de zoon van
Burgemeester Brouwer, ook te Calcar dezelfde waardigheid bekleed heeft. Als
herinnering aan dit geslacht worden in de St. Nicolaas-kerk te Calcar nu nog bewaard
de kostbare gedreven monstrans van de Oude-Kerk, een Amsterdamsch gothiek
kunstwerk der 16de eeuw, prijkende met het familiewapen van Brouwer-Bam, en
versierd met een kostbaren saffiersteen door Burgemeester Cornelis geschonken;
verder een huisaltaartje met triptiek, waarop de portretten geschilderd zijn van den
geleerden Sybrant Occo (ook een balling van 1578) en zijn vrouw Lysbeth Jacobs,
de zuster van Cornelis Brouwer; ook een grafschrift met familie-tafereel onder het
Kruis.
Aanleiding tot een niet minder belangrijk artikel was het wedervinden, door den
heer E.W. Moes, in het ‘Königl. Museum’ te Berlijn van een ‘Oud-Amsterdamsch
familiepaneel’. ‘Het Jaarboekje van Alberdingk Thijm’
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van 1893 bevat een uitvoerige, genealogisch goed gedocumenteerde geschiedenis
van deze merkwaardige schilderij, die oorspronkelijk geschilderd voor de familie
van Korsgen Elbersen en geschonken in 1516 aan het St. Agnieten-klooster, waarvan
het kerkje nog bewaard is op den O.Z. Voorburgwal, de herinnering levend houdt
aan Korsgen Elbersen en Gheerte Kortens van der Schelling, rijke patriciërs en
weldoeners van dit klooster.
De letterkundige nalatenschap van De Bont bevat een zeer omvangrijke literatuur
over Meester Jacob Buyck, den laatsten pastoor der Oude-Kerk te Amsterdam, die
na zijn uitzetting in 1578 te Emmerik bleef wonen en daar overleden is. Nadat in
1886 het epitaphium van Buyck, met zijn geschilderd portret, door den heer E.W.
Moes te Emmerik ontdekt was en door de heeren Klönne en De Bont aangekocht,
om het vervolgens aan den Amstelkring over te doen, verscheen in ‘Het Jaarboekje
van Alberdingk Thijm’, 1891, een omvangrijke studie van De Bont over dezen pastoor
en zijne boekerij, die den kern en oorsprong vormt van de tegenwoordige
Universiteits-bibliotheek. Ook over ‘Het Codicil’ of de laatste wilsbeschikking van
dezen pastoor bevatten de Haarl. Bijdragen in dit jaar een kort opstel.
Maar de, in 1895 door prof. R. Fruin in de ‘Bijdragen van het Histor. Genootschap
te Utrecht’, medegedeelde ‘Aanteekeningen van Pastoor Jacob Buyck over de
stemming der katholieke gemeente en der regeering van Amsterdam tijdens het
geus-worden der stad’, gaven aanleiding tot een niet even belang- als omvangrijke
polemiek, tusschen den schrijver eenerzijds en de heeren De Bont, Mgr. Klönne, J.C.
Alberdingk Thijm en den ‘Nederl. Spectator’ anderzijds. De Bont was hier op bekend
terrein, in zijn lievelingskring, die van Buyck en de zijnen, en
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kwam in eene uitvoerige brochure: ‘Jacobus Buyckius exulans libenter’ op tegen de
voorstelling door Fruin van het ‘geus-worden’ van Amsterdam gegeven, in 't
bijzonder, wat de uitzetting van dezen pastoor betreft; doch maakte ook bezwaar,
dat hij door den oud-hoogleeraar in één adem met Ter Gouw en anderen genoemd
was, als een dergenen, die bij het beschrijven der omwenteling van 1578 een
bevooroordeeld gebruik zouden hebben gemaakt van de aanteekeningen van pastoor
Buyck, uit zijn boekerij en nalatenschap nog ter Amsterdamsche
Universiteitsbibliotheek berustende.
Als ‘zoon van Mercurius’, die gaarne zoo nu en dan uitstapjes maakt in de ‘voor
mij zoo bekoorlijke, doch gevaarlijke dreven van Clio’; voor wien ‘geen grooter
genot bestaat dan mij te vermeien in de kronkelpaden der Historie, waarop ik wel is
waar nu en dan een boos en grimmig gezicht tegenkom, dat, als met een medelijdend
schouderophalen, zich verbaast over mijne driestheid en vol eigenwaan mij tracht
omver te kijken’; - verklaart De Bont: ‘stel ik er prijs op, dat men mij in dit geschil
niet in één adem noemt met beide andere schrijvers, en dat men mij niet verdenkt,
dat ik, omdat ik katholiek ben, in mijne geschriften met denzelfden onhebbelijken
trek behept ben, welke o.a. het belangrijke werk van Ter Gouw zoo deerlijk ontsiert’.
Blijkt uit deze woorden, dat De Bont zich, in polemiek, op een gematigd standpunt
wist te plaatsen, ook door zijn sympathiek en innemend optreden, kon hij zich vele
tegenstanders tot vrienden winnen. En, al liet hij niet na in de strijdschriften, die wij
nog van hem zullen aanhalen, soms door scherpe ironie zijn tegenpartij uit het veld
te slaan, slechts hén ging hij met toorn en harde woorden te lijf, die de hem dierbare
personen en feiten,
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naar zijn meening, in een verkeerd daglicht stelden, of onrechtvaardig beoordeelden.
Wij herinneren slechts aan zijn artikel in Het Centrum (13 Febr. 1891) ‘Een morspot
in de geschiedenis’, dat een uitgave kritiseerde van Jansenistischen kant op het gebied
der kerkgeschiedenis ondernomen.
‘Pastoor Buyck ..... und kein Ende!!’ zuchtte de ‘Nederlandsche Spectator’ niet
zonder reden, toen de twist over den verbannen pastoor nagenoeg een jaar had
aangehouden. Maar als resultaat van den strijd mag wel vermeld worden, dat toen
de studie van De Bont eenmaal op het geslacht van dien naam gevestigd was, hij zijn
onderzoek meer en meer uitbreidde, daartoe in de gelegenheid gesteld door
verschillende familie-archieven. De vruchten van dezen arbeid maakte hij in 1902
bekend in een boekwerk: ‘Genealogische en biographische mededeelingen over de
voorouders en afstammelingen van Joost Buyck Sijbrantsz.’, een degelijk werk van
groote nauwkeurigheid, dat blijk geeft van langjarig verzamelen en ernstige
nasporingen. In dit boek komt op blz. 98 een lijst voor van ‘Gedrukte stukken
betreffende Mr. Jacob Buyck’, waarin al wat bij gelegenheid van de bovengenoemde
polemiek verscheen, is medegedeeld.
De wensch, al de geschriften over het geslacht Buyck te zamen te behandelen,
heeft ons op de chronologische orde van deze levensbeschrijving doen vooruitloopen.
In het voorjaar van 1893 ondernam Bernard de Bont met zijne echtgenoote een
reis naar Rome, een zijner vurigste levenswenschen, zoo natuurlijk in den Katholiek,
vooral in hem, die onder zijn oude vrienden uit 't Amsterdam van vóór 1578, er
zoovelen had gevonden, die de pelgrimsreize naar de Eeuwige Stad hadden volbracht.
Bitter en teleurstellend was de groote beproeving, die
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De Bont en de zijnen op zijn eersten pelgrimstocht ondervonden. Korten tijd na zijn
aankomst overviel hem in zijn hôtel een hevige ziekte, die hem den dood nabij bracht
en, voorbeeldig verzorgd door zijne vrouw, eenige maanden te Rome ophield, vanwaar
hij, nauwelijks genezen, in den zomer, nog uiterst zwak in het vaderland werd
teruggebracht.
Vreesden zijn vele vrienden terecht, dat de zieke nog lang verzwakt zou blijven
en niet in staat om zijne drukke zaken, als een der Directeuren van de firma Wijnand
Fockink, noch de hem zoo dierbare studie weer op te vatten, zijn krachtig gestel
bleek tegen de ziekte bestand, en als bewijs van zijn hernieuwde werkzaamheid
verscheen reeds in December van dit jaar een uitvoerig genealogisch werk over ‘Het
Geslacht Occo en het Gebouw van Barmhartigheid’ te Amsterdam, waarin hij, in
aansluiting bij, en als vervolg op het boek van Th. C.M. van Rijckevorsel,
‘Geschiedenis van het R.C. Maagdenhuis’, dit geslacht, dat tal van geleerden en
voorname mannen heeft voortgebracht in het Amsterdam van vóór de reformatie,
met groote nauwgezetheid beschreef naar aanleiding van door hem gevonden
portretten en documenten in het Hofje van Occo, door deze familie gesticht.
Uit hetzelfde jaar dateert nog van De Bont een voordracht over den zilveren
monstrans van het Clarissen-klooster, welk prachtig Amsterdamsch kunstwerk uit
1520, nu nog bewaard wordt in de voormalige kerk der Predikheeren te Leuven; en
‘De Altaren en Vicariën in de O.L. Vrouwe- en St. Catharina-kerk te Amsterdam’,
de voorbereiding tot een omvangrijke studie over de geschiedenis der Nieuwe-Kerk
op den Dam.
Uit het ‘Antwoord aan Dr. Fruin’ over de kwestie-Buyck valt op te maken, dat De
Bont het niet altijd
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eens was met zijne geloofsgenooten in hunne beschouwingen over de katholieke
geschiedenis van Amsterdam. Over de uitzetting der katholieke geestelijken en van
den Magistraat op 27 Mei 1578 verklaarde hij een andere meening te zijn toegedaan
dan de schrandere historicus Mgr. B.H. Klönne, pastoor van het Begijnhof. Deze
kon zich echter op zijn beurt niet met de voorstelling van De Bont vereenigen, gegeven
in diens, 1895 verschenen geschrift: ‘Het H. Cecilia-Collegie, zijnde de Broederschap
van het Allerheiligst Sacrament, ter eere van het H. Sacrament van Mirakel te
Amsterdam, met den aankleve van dien’.
In dit interessante boekje, dat de geschiedenis weergeeft van een voormalig
muziek-college, geput uit het daarvan nog bestaande archief, had de schrijver beweerd,
dat het een voortzetting zoude zijn van een der H. Sacramentsgilden in de H. Stede
te Amsterdam vóór de reformatie.
Hiertegen kwam pastoor Klönne, die zich tot levenstaak heeft gesteld de oude
geschiedenis omtrent het ‘Mirakel van Amsterdam’, onvervalscht te bewaren, op in
een recensie geplaatst in ‘De Katholiek’ van 1895.
Het valt echter niet binnen het bestek van deze levensschets meer dan een korte
vermelding van dit punt te geven. Het boekje van De Bont bevat weer een menigte
gegevens over een oude instelling, die een aardig beeld geeft van de samenwerking
der deftige katholieken van de 17de en 18de eeuw in de Amstelstad.
Aan het feit, dat De Bont in 1896, naar zijn mededeeling, door aankoop
Ambachtsheer werd van de oude heerlijkheid Kortenhoef, eenmaal in 't bezit van
den Amsterdamschen Burgemeester Gerrit Schaep, en van den schoonzoon van P.C.
Hooft, Coenraad Burgh, danken wij een in 1902 door hem uitgegeven, doch niet in
den handel gebrachte geschiedenis van ‘De Ambachtsheerlijk-
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heid Kortenhoef’, waarvan 't zeker betreurd moet worden, dat het aan zooveel
genealogische bijzonderheden rijke boekje geen meerdere bekendheid heeft erlangd.
Studiën over ‘Het Katholieke Amsterdamsche Patriciaat der 17de en 18de eeuw’,
in ‘De Katholiek’ 1898 en volg., voor een belangrijk deel o.a. geput uit het
familie-archief van Baron Heereman van Zuidwijk, lid van den duitschen Reichstag
en afstammeling van oude Amsterdamsche familiën, wisselden in deze jaren in De
Bont's geschriften af met een breed opgezette historische en iconologische beschrijving
van ‘De Oude- of St. Nicolaaskerk te Amsterdam, hare kapellen, altaren en fundatiën’,
afgedrukt in de Haarlemsche ‘Bijdragen’ van 1899, in het vorige jaar in hetzelfde
tijdschrift voorafgegaan door een zeer belangrijke geschiedenis van ‘De voormalige
Amsterdamsche Vrouwen-kloosters’.
Een vernieuwd bezoek aan Rome, nu onder gelukkiger omstandigheden dan den
eersten keer, stelde De Bont in de gelegenheid in 1900-1901 de medestichter te
worden, o.a. met den Staatsraad Mr. F. Th. Westerwoudt, van de Hollandsche Kapel
in de St. Joachimskerk te Rome. Een der, door prof. Palombi aldaar uitgevoerde
wandschilderingen, voorstellende den dood der door Lumey opgehangen Martelaars
van Gorcum (1572), draagt aan den onderkant het geschilderde familiewapen van
De Bont op de omlijsting, als een blijvende herinnering aan hetgeen hij heeft gewrocht
voor de geschiedenis der katholieken van vóór de reformatie. Zijne verdiensten op
dit gebied werden door de hoogste kerkelijke Overheid erkend door zijne benoeming
achtereenvolgens tot Commandeur in de orde van het H. Graf, en in de orde van den
H. Gregorius den Grooten, en zijn verheffing door den Paus tot Geheim Kamerheer
met spada en cappa. De Regeering benoemde De Bont
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op 31 Aug. 1903 tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Hadden de geschriften van De Bont tot dezen tijd in hoofdzaak onderwerpen
behandeld van meer bijzonder katholiek belang, in 1905 deed hij een boekwerk
verschijnen, dat allen, die hart hebben voor de geschiedenis en oudheid van Nederland
in 't algemeen, moet aantrekken. Het betrof ‘De ‘Regale’ abdij van Egmond, haar
stichting, bloei en verwoesting, naar de oudste en jongste bronnen bewerkt’.
De schrijver was in 1903 eigenaar geworden van de boerderij ‘Het Klooster’ met
de haar omringende landerijen, waarop de abdij en de abdijkerk van Egmond (met
uitzondering harer beide torens) en een klein gedeelte der Buurkerk zich weleer
bevonden.
Dit trok hem natuurlijk aan tot het bestudeeren der geschiedenis van deze aloude
stichting, eens het St. Denys van de Graven uit het Hollandsche Huis. Dit onderzoek
werd door hem zoo grondig opgevat, dat het de kroon heeft gezet op zijn langjarige
werkzaamheid als geschiedschrijver en ijverig navorscher.
Hij was nu niet slechts in de gelegenheid de gedrukte en geschreven bronnen te
gebruiken, maar kon zijn onderzoek op de plaats zelve beginnen. In den zomer van
1904 maakte hij een aanvang met de opgravingen van het terrein, en ofschoon de
grondslagen van de abdij of de kerk niet meer aanwezig waren, werd toch een gunstige
uitslag verkregen door de ontdekking van eenige oude graven, waarbij vermoedelijk
dat van Graaf Floris I, waarin zijn skelet, en nog twee grafsteden, waarin de
overblijfselen van Geertruida van Saksen, zijne vrouw en van hun jonggestorven
zoon.
De Bont had het plan opgevat, ‘aangespoord door een piëteitsgevoel, door een
gevoel van dankbare herinneringen
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uit den voortijd, door een gevoel van het eerbiedwekkende van de plek zelve, en
voor de eer van ons land, op de abdijgronden een mausoleum op te richten, waarin
de beenderen van zoovele vorsten uit het oudste stamhuis dat in Holland regeerde,
en van zoo vele eerbiedwaardige abten en monniken een passende rustplaats zullen
vinden’. Hij wilde daarmede het plan uitvoeren, in 1842 door David Jacob van Lennep
ter sprake gebracht, maar sedert in 't vergeetboek geraakt.
De pers begroette dit voornemen met groote instemming. De hoofdredacteur van
het ‘Handelsblad’ (20 Sept. 1905) wijdde een sympathiek geschreven ‘Van Dag tot
Dag’ aan het geschrift van De Bont en zijn grootsche onderneming.
Reeds waren de onderhandelingen met de Regeering aangevangen, die voor het
plan haar steun zoude verleenen, nadat andere plannen, om op dezelfde plek een
nieuwe Benedictijner-Abdij te stichten, niet geslaagd waren. Doch een ernstige ziekte,
waarvan hij niet meer zoude opstaan heeft het schoone plan van De Bont verijdeld.
Gelukkig heeft hij zijn boek over de vermaarde Abdij nog kunnen voltooien, dat
de verdienste heeft in zich te vereenigen ‘wat in tal van werken en tijdschriften over
Egmond verspreid lag’1, en daardoor een onmisbare bron is voor hem, die een
wetenschappelijke geschiedenis van deze vermaarde abdij zou willen schrijven.
Onlangs is de grond, waar de abdij gestaan heeft, verkocht aan de Benedictijnen te
Oosterhout, die het voornemen hebben eerlang op die plek een nieuw klooster te
bouwen, zoodat het eerste plan van De Bont, zijn vurigste wensch, toch nog
verwezenlijkt staat te worden.

1

Nederl. Spect. 1905, 7 October.
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In hetzelfde jaar, dat de oude abdijgrond De Bont's eigendom werd, schreef hij nog
voor ‘Het Jaarboekje van Alberdingk Thijm’ een opstel over ‘De Beeldstormerij en
de Glasramen in de Oude- of St. Nicolaaskerk te Amsterdam’, waarin hij de nieuwe
inzichten, door een nauwkeurige studie van deze kunstwerken verkregen, bekend
maakte.
Zijn laatste werk van grooteren omvang verscheen in de Haarlemsche ‘Bijdragen’
van 1907 en was gewijd aan ‘De O.L. Vrouwe- of Nieuwe-Kerk te Amsterdam.’ Uit
allerlei minder bekende, of nog ongebruikte documenten, zoowel als tal van lokale
gegevens aanwezig in deze voormalige hoofdkerk van Amsterdam, heeft de schrijver
haar geschiedenis en vroegere inrichting tot in kleine bijzonderheden opgespoord,
waardoor men zich een juist beeld van haar ouden toestand kan vormen. Steeds bleef
zijn aandacht ook daarna nog op dit heiligdom gevestigd, zoodat, na het besluit van
het kerkbestuur om het te ontmantelen, hij in ‘Het Handelsblad’ van 4 Februari 1908
nog een ingezonden stuk plaatste, waarin hij zijn vrees uitte voor een minder
nauwkeurige restauratie van de vrijkomende gevels, en daarom de aandacht vestigde
op de oude afbeeldingen, die daarvan nog voorhanden zijn.
Hoe gaarne had hij ook het oude Amsterdamsche bedevaartkerkje, de ‘Heilige
Stede’, bijgenaamd de N.Z. Kapel, behouden gezien, opdat 't daarna door bekwame
hand gerestaureerd zoude worden, wat het zeker evenzeer verdiende als de N.-Kerk.
Toen echter weinige maanden vóór zijn dood met den afbraak begonnen werd, heeft
De Bont nog gezorgd, dat ten minste een gothieke nis met baldakijn in het Museum
Amstelkring werd opgenomen, ter herinnering aan het aloude heiligdom en zijn nooit
te rechtvaardigen slooping.
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Zoo heeft deze onvermoeide geschiedvorscher tot op het laatst van zijn leven met
piëteit en vromen godsdienstzin gearbeid op het terrein, waartoe hij zich beperkt had,
met het zeer juiste devies voor oogen: ‘in der Beschränkung zeigt sich der Meister’.
Hierdoor heeft hij zich een ongemeen vruchtbaar schrijver kunnen toonen, die,
ondanks zijn zeer drukken maatschappelijken werkkring, schier geen jaar liet
voorbijgaan, zonder het resultaat van zijne studiën in een boek of kleiner geschrift
bekend te maken.
Van oudsher bestond er bij vele hollandsche kooplieden een neiging om zich van
hun inspannend kantoorwerk te verpoozen door studie, of door 't verzamelen van
kunstwerken of zeldzaamheden. Zoo ontstonden menig belangwekkend geschrift,
en tal van beroemde verzamelingen. H.L. Spieghel, Lodewijk de Geer, Six,
Braamcamp, Potgieter, Van Eeghen, Alberdingk Thijm, om slechts enkelen te noemen,
zijn daarvan de illustre voorbeelden. De Bont behoorde tot deze ontwikkelde
handelslieden.
Bij zijn overlijden op 8 September 1908 hebben de meeste dagbladen zijne
verdiensten op velerlei gebied in herinnering gebracht. Wij zullen die artikelen hier
niet herhalen. Doch wel wenschen wij hier mede te deelen de woorden door den
Voorzitter der Vereeniging ‘Amstelodamum’, prof. Brugmans, aan de nagedachtenis
van De Bont gewijd in de jaarvergadering van 1909.
‘Onze Vereeniging wordt wel zwaar beproefd in den laatsten tijd. Nauwelijks
hadden wij onzen waardigen voorzitter (D.C. Meijer Jr.) ten grave gebracht, of de
doodsklok luidde voor De Bont. Evenals Meijer had ook De Bont een tiental jaren
zitting in ons Bestuur. Beiden waren in dezen kring volkomen op hun plaats. Beiden
toch bracht één gevoel samen. Hoezeer ook overigens
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hun levens- en wereldbeschouwing uiteenliep, één waren zij in liefde voor
oud-Amsterdam; daarin kwamen de overtuigde Protestant en de geloovige Katholiek
samen. Daarnaast sprak het van zelf, dat dit verschil van levensrichting niet alleen
onderscheid van appreciatie van Amsterdams verleden medebracht, maar ook
differentiatie van onderzoek, een volkomen natuurlijke arbeidsverdeeling. Het
gewichtige jaar 1578 had voor beiden de beteekenis van een grenspaal; men zou
kunnen zeggen, dat de liefde en dus ook het onderzoek van den eenen begon, waar
die van den ander eindigde. De Bont was een man van een zeer geprononceerde
overtuiging; zijn sympathieën lagen in de Middeleeuwen; daaraan heeft hij met
geestdrift en geestkracht gewerkt. Egmond, Hollands oudste vrome fundatie, heeft
hij in letterlijken en figuurlijken zin willen doen herrijzen. Ook voor Amsterdams
Katholiek verleden, dat hem boven alles ter harte ging, heeft De Bont zeer veel
gedaan. Bijna geen kerk of klooster van Amsterdam, of hij heeft er de geschiedenis
van naar de bronnen gegeven. Zoo was hij ook in ons Bestuur een man van beteekenis;
hij vertegenwoordigde daar een richting en methode van onderzoek, die geheel de
zijne waren. Ook hem zullen wij niet spoedig vergeten’.
Evenmin mag hier ontbreken het sonnet, zoo fijn gevoeld, door Eduard Brom op het
graf gedicht:

IN MEMORIAM BERNARD J.M. DE BONT.
Speurend met wakend oog in 't levend heden,
Voelend tijds harteslag en nieuwen strijd,
Droomend toch schoonsten droom in 't schoon verleden,
Stond hij, eenling naïef, in zijnen tijd.
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En wake zag 't geziene in droom beleden,
Staâg nagestreefd met onbedwingbre vlijt ...
Doch 't schoonst beleefde in droom, waarvoor gestreden
In wake, bleef de Kerk gebenedijd:
Hem steun der Amstel-koopsteê, was dier stede
Aloude Roomsche trouw en Roomsche zede
Waardigst de krone, die zij dragen mag ...
En zag niet vaak zijn droomend oog 't nabije
Herrijzen dier vergane illustre abdije,
Wier verre glans verblijdde nog zijn dag!

(Eduard Brom, Verzen. Boekversieringen van Th. Molkenboer bij C.L. van
Langenhuysen in den berg Thabor Amsterdam, April 1909).
Amsterdam, Mei 1909.
J.F.M. STERCK.
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Levensbericht van Dr Eliza Laurillard
1830-1908
I. Te middernacht van 25 op 26 Maart 1830 werd in het huis op de Leuvehaven te
Rotterdam, toentertijd C 46, later Wijk III 44, nog later III 33, gemerkt, Eliza
Laurillard geboren. Hij kwam ter wereld toen de eene klok reeds twaalf geslagen
had en de andere nog twaalf slaan moest, waaruit misschien de onregelmatigheid
moet worden verklaard, dat de officiëele stukken 26 Maart als zijn geboortedag
opgeven, terwijl zijn verjaardag altijd den 25en is gevierd. Zijn ouders hielden een
gesloten magazijn van zijden manufacturen. Zijn vader, Isaäc Laurillard, overleed
den 18en Juni van hetzelfde jaar 1830. Zijne moeder, Maria Sommerveld, die met
vier zonen achterbleef, zette met behulp van den boekhouder de zaak voort. Eliza's
grootvader, evenals zijn vader Isaäc geheeten, was in 1746 te Montbéliard geboren,
maar als jongmensch naar Holland gekomen, waar hij zich te Rotterdam vestigde en
in 1818 overleed. In later jaren heeft Eliza eens voor een enkelen dag - hij was met
zijn gezin op reis en in de nabijheid - alleen Montbéliard bezocht. Het eerste, wat hij
er zag, was een bordje met den straatnaam: Rue Laurillard.
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Eliza heeft een zonnige jeugd gehad. Die jeugd heeft hij zelf beschreven1. Ziehier
uit dat stuk eene halve bladzijde.
‘Maar, komt aldus een en ander mij voor den geest, dat plaats had rondom ons
huis, natuurlijk voert de Herinnering al spoedig mij dat huis weder in.
En dan ontmoet ik daar weêr de vrouw, die er de zon en de zegen van was, - mijne
moeder.
Mijne moeder! - Al vele jaren zijn over uw gesloten graf gegaan, en nog zooveel
meer jaren zijn heengevaren, sinds ik als kind uwe zorgen genoot, maar - ‘eer ik u
vergete!’ - Neen, ik blijf u gedenken, met onverflauwden dank en met onverzwakte
liefde in 't hart.
Met eerbied denk ik aan u, - in den volsten zin 't beeld eener ‘weduwe, die haar
huis wèl regeert’. Met weemoed denk ik aan 't verdriet, dat gij gehad hebt, en dat
niet weinig geweest is. Met eene mengeling van allerlei gewaarwordingen denk ik
er aan, hoe ik aan uw zijde naar de kerk ging, - - 'k heb het kerkboekje nog, dat ik
dan in de hand hield; - hoe ik door uwe leiding vervuld werd van ingenomenheid
met eene vroomheid, die weinig praat, maar veel doet, en geen betere belijdenis van
Christus kent, dan de navolging van Christus; hoe ik uit uwe woorden en daden steeds
de les ontving; ‘Wijk nooit van 's Heeren weg en wantrouw nooit Gods liefde!’ - hoe
ik in uwe nabijheid altijd de koesterende uitstraling gevoelde van warme genegenheid
en teedere bezorgdheid; hoe ik bij u altijd troost en heul vond bij mijn kinderlijke
bezwaren en smarten;

1

‘Beelden uit mijn jongenstijd’, opgenomen in ‘Schotsche Ruiten’, blz. 229.
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hoe ik bij ziekte en pijn mij altijd verlicht gevoelde, als ik het hoofd liet leunen tegen
uw hart, dat zoo trouw was; hoe gij, in één woord, de goede geest zijt geweest mijner
jeugd, en zoo de goede geest mijns levens’.
Laurillard, die, gelijk wij zagen, reeds als kind van drie maanden zijn vader verloor,
is, zoolang zijne moeder leefde, niet van haar gescheiden. Tot zijn vijf- en- dertigste
jaar heeft hij haar mogen behouden en hoe grooten invloed zij op haar jongsten zoon
heeft gehad, lazen wij in de aangehaalde bladzijde.
Als knaap ontving Laurillard onderwijs op de fransche school van den heer
Broedelet. Herhaaldelijk de zomervacantie doorbrengend bij de bevriende familie
den Braanker, die te Oud-Alblas eene boerderij bewoonde, gevoelde hij in klimmende
mate neiging voor het landbouwersbedrijf, tegen de vervulling van welken wensch
zich echter verschillende bezwaren verhieven. In eene andere richting werd dan ook
de levenskeuze gedaan. Trouw en gaarne - wij vernamen het reeds - ging de jeugdige
Eliza met zijne moeder ter kerke; dikwijls las hij haar voor uit stichtelijke geschriften;
van gehoorde preeken maakte hij uittreksels, kortom: in 1845, dus toen Eliza vijftien
jaren oud was, werd besloten, dat hij zich zou voorbereiden tot het predikambt. In
September van dat jaar begon hij nu privaatlessen te nemen: in het latijn bij Dr.
Sluiter, Conrector van het gymnasium; in de wiskunde bij den heer François, docent
in de wis- en natuurkunde. Nog geen drie jaren later, den 14den Augustus 1848, legde
hij te Amersfoort het staats-examen af - den volgenden dag, juist haar verjaardag,
kon hij aan zijne moeder den goeden uitslag mededeelen; wederom den volgenden
dag, den 16den Augustus alzoo, togen moeder en zoon naar Leiden om
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voor den aanstaanden student een kamer te zoeken. Bij den behanger Groen op de
Nieuwstraat slaagde men. Eliza heeft er tot aan zijne promotie gewoond.
In nog geen volle vijf jaren heeft Laurillard zijn academische en kerkelijke studiën
voltooid. Den 14den Augustus 1848 deed hij staats-examen - den 13den Juni 1853
promoveerde hij tot doctor in de godgeleerdheid - den 4den Augustus 1853 werd hij
te 's-Hertogenbosch bevorderd tot proponent bij de Nederlandsch Hervormde Kerk.
Toch heeft hij zich ten opzichte van het studentenleven niet onbetuigd gelaten. Wel
ging hij geregeld des Zaterdags naar zijne moeder te Rotterdam, om daar tot Maandag
te blijven, maar overigens onttrok hij zich niet aan den omgang met studenten. Als
garde van Frederik Hendrik nam hij in 1850 aan de maskerade deel. In het corps
bekleedde hij verschillende functies: één jaar was hij vice-praeses, één jaar praeses
van de theologische faculteit; één jaar lid en ab-actis der redactie van den almanak.
Den 10den Maart 1853, vijf weken na zijn doctoraal examen, werd Laurillard door
den raad van Leiden benoemd tot leeraar in het Hebreeuwsch aan het gymnasium,
welke betrekking hij echter nog geen jaar heeft kunnen waarnemen. Den 2den October
1853 preekte hij te Zandpoort op beroep - zijn eerste en eenige poging om een
standplaats te bekomen. Hij werd benoemd en deed er den 29sten Januari 1854 zijn
intrede. Zijne moeder ging met hem. Eliza's drie broeders waren sedert 1850 allen
gehuwd - het sprak van zelf, dat de moeder de zaak nu sloot en met haar ongehuwden
jongsten zoon de pastorie betrok, om diens huishouding te bestieren. En nu is
Laurillard's ambtelijke loopbaan verder in weinig woorden beschreven. Den 16den
Augustus 1857,
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op den dag af negen jaren nadat hij met zijne moeder te Leiden een kamer ging
zoeken, deed hij in datzelfde Leiden intrede als predikant; nog geen vijf jaren later,
den 2den Maart 1862, werd hij door Ten Kate in de Oude Kerk te Amsterdam in de
Evangeliebediening bevestigd. Twee-en-veertig jaar later, den 26sten Juni 1904, legde
hij na ruim vijftigjarigen dienst zijn ambt neder. Daarna betrad hij nog enkele malen
den kansel, het laatst den 29sten December 1907 in de Remonstrantsche kerk te Utrecht.
Dien ochtend was hij reeds de oude niet meer. In het begin van 1908 begonnen de
krachten zichtbaar af te nemen. Wel werd hij niet bedlegerig en begaf hij zich des
morgens nog op het gewone uur naar zijn studeerkamer, maar het werd al minder.
Den 15den Mei begaf men zich naar Zandpoort, eerst in de gastvrije woning van de
vrienden Ds. Johs. Wijs, den 8sten Juni naar de kleine villa Clematis ... daar is hij den
10den Juli ontslapen. Dinsdag, 14 Juli, is zijn stoffelijk overschot ter ruste gelegd op
het kerkhof van datzelfde Zandpoort, waar hij vier-en-vijftig jaren vroeger met zijne
moeder zijn eerste pastorie betrok.
Even gelukkig als in zijn openbaar, is Laurillard geweest in zijn huiselijk leven.
Zijne moeder, die wij haar eigen huishouding zagen opbreken, om die van haar zoon,
toen hij in het ambt trad, te bestieren, heeft elf jaren, tot den 29sten Maart 1865, den
dag van haar verscheiden, bij hem gewoond. De gemeenten van Zandpoort, Leiden
en Amsterdam hebben evenzeer den zoon geëerd om de moeder als de moeder om
den zoon, welbehagen koesterend in die twee, zoo onafscheidelijk aan elkander
verbonden. Laurillard is als het ware uit de handen zijner moeder overgegaan in die
zijner vrouw. Den 10den December 1863 huwde hij met mejuffrouw Anna Roos.
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Anderhalf jaar heeft de moeder nog het geluk dier twee mogen aanschouwen, den
19den Maart 1865 hun eerste kind, naar haren echtgenoot Isaäc geheeten, nog ten
doop gehouden - tien dagen later is zij overleden. Het huwelijk van Laurillard is met
twee zonen en twee dochters gezegend. Hij heeft ze alle vier volwassen, gehuwd,
onafhankelijk mogen zien. Hij heeft den grootsten slag, dien een man treffen kan,
niet behoeven te ondergaan - hij heeft zijne vrouw niet overleefd, hij is overleefd
door haar. Gelijk door zijne verschillende gemeenten, is hij ook door zijne vrouw,
kinderen, behuwd- en kleinkinderen gedragen op de handen.
II. Laurillard heeft behoord tot de meest begeerden onder de Nederlandsche
predikanten van de tweede helft der 19de eeuw. De gemeenten voerden een wedstrijd,
wie hem zou bezitten. Tijdens zijn driejarig verblijf te Zandpoort werd hij beroepen:
te Alkmaar, Kampen, Nijmegen en Leiden; tijdens zijn vierjarig verblijf te Leiden:
te Rotterdam, te Amsterdam, te Amsterdam en te Amsterdam; te Amsterdam had hij
op vijftigjarigen leeftijd nog een beroep in overweging te nemen naar de
Remonstrantsche gemeente te Rotterdam. Hij is niet gegaan, maar hoofdstad en
Nederlandsch Hervormde Kerk trouw gebleven.
In ‘Herinneringen uit mijne eerste gemeente’1 en ‘Bevestiging’2 heeft Laurillard
beschreven wat hij te Zandpoort heeft ondervonden, geleerd en genoten - - ééne
idylle. Te Leiden ontving hij telkens, wanneer hij een beroep naar elders had
afgewezen, van de gemeente

1
2

Huisraad eu Speelgoed, blz. 159.
Uit 's Levens Ernst en Kluchten, blz. 44.
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eene belangrijke som gelds, die hij besteedde: de eerste maal voor de armen, de
tweede maal voor de stichting van eene bewaarschool, de derde maal voor eene
betimmering van het inwendige der Pieterskerk. Van dat laatste wordt in die kerk op
een plaat melding gemaakt. Ook de zilveren doopbekkens, in de Pieterskerk en
Hooglandsche kerk in gebruik, zijn geschenken van Laurillard aan die kerken gedaan,
en door hem van de gemeente bij het bedanken voor een beroep naar elders ontvangen.
Te Amsterdam heeft hij zes-en-veertig jaren gewoond, waarvan vier als emeritus. In
dat tijdperk heeft hij den strijd aanschouwd: eerst tusschen modern en orthodox, toen
tusschen orthodox en gereformeerd-orthodox; Van Gorkom en de beide Hugenholtzen
de Nederlandsch-Hervormde Kerk zien verlaten; 1886, het jaar der doleantie,
meêgemaakt. En in dat tijdperk heeft hij honderden gesticht, onderwezen, geholpen,
gered.
Bij zijne ambtgenooten, geen uitgezonderd, stond Laurillard in hoog aanzien. Tien
jaren lang, van 1894 tot 1904, was hij voorzitter van het classicaal bestuur. Des
Maandags ten een ure vergadert in een der zalen van de Nieuwe Kerk het Ministerie
van predikanten. Ontbrak Laurillard, het werd door iedereen opgemerkt en gevoeld.
Was hij aanwezig, men drong zich om hem heen. Was er iets van hem in het licht
verschenen, men trachtte hem te bewegen het voor te dragen. Hij was aller vriend
en allen zagen tegen hem op. Aan zijn graf hebben deze rechtzinnigen over dezen
vrijzinnige rouw bedreven als over een broeder. En op zeldzame wijze is zijn loopbaan
als predikant bekroond: op zijn een-en-zeventigste jaar is hij door Koningin
Wilhelmina uitgenoodigd, en na die eerste maal herhaaldelijk weder, den dienst te
leiden in de hofkapel op hel Loo. Hoe grooten
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indruk Laurillard's prediking op de Vorstin gemaakt heeft, blijkt wel uit het feit, dat
Prins Hendrik den 23sten April 1908 namens zijne Gemalin den grijzen prediker
persoonlijk een bezoek bracht. Het hof was toen in de hoofdstad, en Laurillard was
door ziekte verhinderd ter audientie te gaan.
De kracht van Laurillard's welsprekendheid op den kansel schuilde in hetgeen hij
daar vermeed en in hetgeen hij er wist te geven. Hij heeft op den kansel vermeden:
onderwerpen van actueele politiek. Nooit is hij in de kerk opgetreden als
verkiezings-agent. Op vaderlandsche gedenkdagen heeft hij gegloeid en doen gloeien
van liefde voor den geboortegrond, de volkszonden gegeeseld, Neêrland's stralende
geschiedenis hoog gehouden, het Oranjehuis geëerd - maar politieke vraagstukken
heeft hij gelaten buiten de kerk. Vermeden heeft Laurillard op den kansel: vertoon
van geleerdheid. Geregeld waren onder zijne hoorders de fijnste hoofden op te merken,
en toch kon een kind zijn prediking begrijpen. Vermeden heeft hij op den kansel:
uitsluitend sociale en oeconomische quaesties. Hij heeft altijd begrepen, dat op den
kansel te huis behooren: onderwerpen van algemeen menschelijk karakter; dat in de
kerk de harten moeten worden verbrijzeld en veredeld en verzacht, en dat de quaesties
van socialen en oecomischen en philanthropischen aard te eerder worden uitgemaakt,
naarmate de harten der menschen spoediger worden verbeterd. Vermeden heeft
Laurillard op den kansel: strijd over dogmatische onderwerpen. Sedert 1854 werd
op het gebied der godsdienstwetenschap veel ontdekt en veranderd. Laurillard was
geen domper, was niet achterlijk. Hij las zijn bijbel in de grondtalen, hij kende zijn
historie, hij was van de resultaten der critiek op de hoogte. Maar
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steeds heeft hij van den kansel gehouden wat niet des kansels is. Te fijn aangelegd
om niet te weten, dat in elk dogma een lied sluimert, dat het dogma niet anders is
dan gekristalliseerde gemoedservaring, heeft hij nooit met ruwe hand aangeraakt wat
eerbiedwaardig is door ouderdom en door de denkkracht, oorspronkelijk eraan ten
koste gelegd; te menschkundig om niet in te zien, dat de godsdienst, wordt hij louter
zaak van het hoofd, ontaardt in fanatisme en verschroeit in plaats van te verwarmen,
heeft Laurillard gelijk van politiek zoo ook van dogmatisch getwist zijn kansel vrij
gehouden. Vermeden heeft Laurillard op den kansel: alleen te spreken van de deugd.
Hij was te veel wijsgeer om niet te weten, dat de scheiding van godsdienst en deugd
moet uitloopen op daling van de deugd en versteening van de religie. Eenzijdig
moraal-prediker is Laurillard nooit geweest. Vermeden eindelijk heeft hij op den
kansel te spreken over zichzelf. Kon het soms niet anders, bij de viering van een
vijf-en-twintig-, een veertig-, een vijftigjarig optreden, het was om zoo spoedig
mogelijk te komen tot een Soli Deo Gloria.
Het positieve in Laurillard's prediking bestond vooreerst in zijn kennis van den
Bijbel. Voortdurend heeft hij zijn geest met het leeuwenmerg gevoed van Oud- en
Nieuw-Testament. Niet enkel zijn gelukkigen aanleg, ook zijn voortdurenden omgang
met de Schrift dankte hij die gelijkmatigheid, dien ernst, die kennis van het
menschelijk hart, waarmede hij op den kansel zijn wonderen verrichtte. En nooit
vergreep hij zich aan den text. Het bijbelwoord, naar aanleiding waarvan hij sprak,
was nooit een vlag, die de lading te dekken had. En in de keuze van dien text was
bij dikwijls oorspronkelijk. Zoo koos hij eens voor eene preek op 5 December Ester
IX : 22:
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‘dat zij die dagen zouden maken tot dagen der maaltijden, en der vreugde, en der
toezending van geschenken aan elkander, en der gaven aan de armen’ - kunst, om
uit oude schatten nieuwe voort te brengen!
Reeds gewaagden wij van Laurillard's kennis van het menschelijk hart. Die dankte
hij behalve aan den Bijbel ook aan het leven. Hij heeft zich niet opgesloten in zijn
ambt. Dikwijls heeft hij als zijn overdachte meening uitgesproken, dat een predikant
‘er iets bij moet hebben’. Zelf heeft hij zich dan ook voortdurend en stelselmatig en
met noordacht aan allerlei wetenschappelijken, letterkundigen en philanthropischen
arbeid gewijd. Daardoor kwam hij in aanraking met menschen van allerlei rang,
stand, ontwikkeling en conditie; daardoor is niets van het leven, ook van het verborgen
leven des menschen, hem vreemd gebleven. En zoo gevoelde ieder, dat de man, die
daar in de hoogte het woord voerde, wist waarover hij sprak, bezig was te putten uit
zijn rijkdom, méér nog bezat dan wat hij op het oogenblik meende te moeten geven.
Nooit heeft deze predikant het Evangelie vervelend gemaakt. De menschen heeft
hij tot de kerk gebracht door de kerk te brengen tot de menschen. In de geschiedenis
onzer kanselwelsprekendheid neemt Laurillard de plaats in van baanbreker eener
populaire prediking. Banaal werd het echter nooit. Door woordspeling en beeld hield
hij de aandacht levend, door zijn rijke ervaring gaf hij teerkost voor het leven, door
zijn onverwoestbaar optimisme beurde hij den vermoeide op: troost heeft hij weten
te bieden, het Evangelie verkondigend van dien Heiland, in wiens ziel geen plaats
is geweest voor de wanhoop.
Laurillard heeft nooit anders willen prediken dan in
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een kerkgebouw. In een ‘lokaal’ kon hij spreken, niet prediken. Zijn voordracht was
eenvoudig. Van het begin tot het einde bleef hij zichzelf meester. Tot galmen kwam
het nooit. Zijn zilveren stem was, ook wanneer zij daalde tot den fluistertoon, overal
hoorbaar. Ook had hij het eigenaardige, dat hij gedurende den geheelen dienst, dus
ook onder het gezang, staan bleef. Hij deelde dat met Van Koetsveld.
Het zij ons vergund tot Laurillard's arbeid als predikant te rekenen het gedeelte
zijner talrijke geschriften, onder de rubriek ‘stichtelijke lectuur’ te rangschikken. De
voornaamste dier geschriften zijn: Geen dag zonder God, 1869; Rust een weinig,
1869; De scherpste doornen om het edelste hoofd, 1870; Met Jezus in de natuur,
1882; Uit het Morgenland, Bloemlezing uit de Geschriften van het Oude en het
Nieuwe Verbond, 1888; Onder de Palmen 1893; Levensgeluk, 1900. Van die
geschriften is Geen dag zonder God het meest gelezene. Duizenden hebben er jaren
lang hun dag mede aangevangen, in dagen van zorg en droefheid er troost en
veerkracht in gevonden, predikanten hebben er stof aan ontleend voor hunne
prediking. Geen dag zonder God bevat een schat van belezenheid, van kennis, van
wijsheid, van geloof. Uit geen zijner werken is Laurillard zoo te kennen als uit dat
geschrift. Dat boek is hij zelf. En tot die ‘stichtelijke lectuur’ rekenen wij ook een
reeks van twee-en-dertig scheurkalenders, van 1878 tot 1909 door hem uitgegeven,
voor elken dag een goede gedachte bevattend, reeks van scheurkalenders, waarvan
hij den laatste, die voor 1909, nog in de eerste helft van 1908 heeft samengesteld, zijn laatste werk! - en die tot aan het einde van dit jaar aan bloed- en geestverwanten
dagelijks nog een groet zendt van den heengereisden vriend.
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III. Het was dan Laurillard's overtuiging, dat een predikant ‘er nog iets bij moet
hebben’, dat is: zijn arbeid zoo mogelijk heeft uit te breiden buiten zijn ambt in
engeren zin. Had Laurillard zelf buiten zijn ambtelijk werk niet anders geleverd dan
de werken, onder den titel ‘stichtelijke lectuur’ zoo even door ons genoemd, hij zou
daarmede reeds aan den door hemzelf gestelden eisch ruim hebben voldaan. Maar
hij heeft zich daarenboven nog bewogen op wetenschappelijk, letterkundig en
maatschappelijk gebied, en daar arbeid geleverd, der vermelding waardig.
Vooreerst op wetenschappelijk gebied. Als geleerde in den eigenlijken zin van het
woord heeft Laurillard niet te boek gestaan. Men gewaagt van den spreker, den
schrijver, den dichter Laurillard, maar niet van Laurillard als man van wetenschap.
Daarom zullen velen verwonderd zijn te vernemen, dat op den 21sten Februari van
het jaar 1856 - hij was toen nog geen zes-en-twintig jaar - de officieuse vraag tot
hem gekomen is, of hij zou wenschen in aanmerking te komen voor een leerstoel in
het Oostersch aan de Hoogeschool te Utrecht. Dat feit is weinig bekend, evenals het
andere feit, dat Laurillard voor het Oostersch voorliefde had en met name een goed
Hebraïcus is geweest. Laurillard sprak zelden over zichzelf en liet nooit merken
hoeveel hij wist, Toen door het ministerie der Amsterdamsche predikanten een
latijnsche brief tot Doedes zou worden gericht, dacht niemand er aan tot het stellen
van dien brief Laurillard uit te noodigen, wat zeker zou geschied zijn, had men
geweten hoe goed Latinist hij was. Hij sprak Latijn als zijn moedertaal, maar heeft
er nooit mede gepronkt. Dat hij gewerkt had in het Oostersch, blijkt wel uit zijne
benoeming tot leeraar in het Hebreeuwsch aan het
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Leidsch gymnasium gelijk uit de aanbieding van het professoraat, en de gissing ligt
voor de hand, dat hij én die aanbieding én die benoeming te danken heeft gehad aan
den Leidschen Hoogleeraar in het Oostersch, Professor Juynboll, met wien hij als
student wekelijks een avond den Koran las. In de voorrede zijner dissertatie spreekt
hij Juynboll dan ook met bijzondere warmte toe, en laat hij doorschemeren, dat hij
wel van de academie afscheid neemt, maar niet van het Oostersch1. Dat hij bij de
deskundigen als goed Hebraïcus bekend stond, blijkt verder uit het feit, dat hij in
1855 behoorde tot de twaalf mannen2, door eene commissie uit de Synode gekozen
om mede te werken aan eene nieuwe overzetting van het Oude Testament. Aan
Laurillard was de bewerking van het boek Jona opgedragen. Hij is een der weinigen
geweest, die de ontvangen taak volbrachten. In Maart 1864 moest de zaak door gebrek
aan medewerking worden opgegeven.
Intusschen - Laurillard heeft boven een zuiver wetenschappelijke loopbaan het
predikambt begeerd: niet de school is hij ingetreden maar het leven.

1

2

P. IX. Et Te silentio praeterire religio mihi est, Clarissime Juynboll! quem per quinque fere,
quos hac in Academia degi annos, praeceptorem, quin etiam amicum me habuisse, summopere
gaudeo. Literarum Orientalium, in quibus habitas, vehementi amore me imbuisti, meque ad
eas cognoscendas egregie adiuvisti. Quamquam Theologiae me dicavi, tamen, ut Tuam
institutionem semper recorder, uberrimi efficient fructus, quos inde percepi et postea
percepturus sum. Nec meo in animo multorum, quae in me contulisti, beneficiorum memoria
unquam obliterabitur.
Die twaalf heeren waren, behalve Laurillard: Dr. T. Roorda, Dr. T.C.J. Juynboll, Dr. A.
Kuenen, Dr. P.J. Veth, Dr. J. Van Gilse, Dr. M.A.G. Vorstman, J.P. Ott, J.J. van Vollenhove,
Dr. S. Hoekstra Bzn, J. Van Leeuwen en P. Muller. - Wij danken die bijzonderheden aan de
welwillende mededeeling van Dr. Johs. Dyserinck.
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Laurillard is gepromoveerd over een onderwerp het Evangelie van Johannes
betreffende. In datzelfde jaar 1853 verdedigden C.P. Tiele te Amsterdam en J.
Breunissen Troost te Leiden eveneens een proefschrift, op het vierde Evangelie
betrekking hebbende1. Men ziet: het vraagstuk was aan de orde en men voelt het
oogenblik naderen, waarop een sterk man het ter hand zal nemen. Toch heeft het nog
tot 1864 geduurd, eer Scholten's Kritisch-historisch onderzoek van het Evangelie
naar Johannes het licht zag.
Lang heeft Laurillard aan zijn proefschrift niet gearbeid; den 4den Februari 1853
legde hij het doctoraal examen af, den 13den Juni 1853 promoveerde hij; dus niet veel
langer dan drie maanden. In de voorrede klaagt hij dan ook te weinig tijd tot zijne
beschikking te hebben gehad. Van Hengel, ofschoon reeds drie jaren emeritus, was
zijn promotor. A. Loosjes heeft in den Gids van 18542 de drie proefschriften
besproken; ze in verband beschouwd met de drie promotores: Van Hengel, Des
Amorie van der Hoeven en Scholten; en Laurillard geprezen als exegeet.
Een zuiver wetenschappelijke loopbaan heeft Laurillard dan niet gewenscht. Toch
heeft hij wel wetenschappelijken arbeid geleverd. Te wijzen valt op Bijbel en
Volkstaal, 1874; Sprokkelhout, 1887; Op uw stoel door uw land,

1

2

Ziehier de titels:
Disputatio de locis euangelii Johannis, in quibus ipse auctor verba Jesu interpretatus est.
Scripsit E. Laurillard. L.B., 1853. X, 86 pag.
Specimen theologicum, continens annotationem in locos nonnullos Euangelii Joannei, ad
vindicandam hujus euangelii authentiam (inest excursus de capite XXI). Scripsit C.P. Tiele.
Amst., 1853. VIII, 158 pag.
Disquisitio de discipulo, quem in quarto euangelio dilexisse Jesus dicitur. Scripsit J.
Breunissen Troost. L.B., 1853. X, 112 pag.
Blz. 496-509.
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1891 en op twee honderd negen-en-zeventig artikelen in ‘De Navorscher’.
Bijbel en Volkstaal was het antwoord op een prijsvraag, uitgeschreven door de
Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen, en werd met goud
bekroond. De Maatschappij liet het werk drukken en onder hare leden verspreiden.
Bovendien werd het voor het publiek uitgegeven en beleefde die uitgave een tweeden
druk. Mocht iemand het geschrift nog niet kennen, hem zijn nog eenige aangename
uren bewaard. Van de droge stof heeft de schrijver een boeiend werk weten te maken,
van vernuftige opmerkingen en wijze lessen vol. Aan het eind gekomen staat de lezer
verwonderd over Laurillard's kennis én van den Bijbel én van zijne moedertaal.
Sprokkelhout is eene alphabetisch gerangschikte verzameling van letterkundige
en geschiedkundige bijzonderheden; Op uw stoel door uw land een reeks van
wetenswaardigheden ten opzichte van ongeveer achthonderd gemeenten van
Nederland.
Van de dingen, door ieder onzer dagelijks genoemd, maar waarvan de meesten
onzer den oorsprong noch de beteekenis kennen, zocht Laurillard het fijne op: waar
‘Koppermaandag’ van daan komt, hoe ‘Paschen’ wordt bepaald, hoe het getal ‘pi’
is te onthouden, kortom: aan duizend en meer onderwerpen heeft hij zijn aandacht
gewijd. Had iemand een verhandeling gehouden, over welk onderwerp dan ook, in
de pauze of na den afloop voegde Laurillard er iets aan toe, aan de anderen, waaronder
de verhandelaar zelf, nog niet bekend. Laurillard was een verzamelaar en uitpluizer,
die schatten van wetenswaardigheden heeft samengebracht met geduld en
scherpzinnigheid, en aan die samenge-
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brachte materie leven gaf door zijn spelenden en ordenenden geest.
IV. Van Laurillard's onderzoekingen op het gebied van taal, oudheid, volksgeloof
en volksgebruik is naar zijn arbeid als letterkundige de overgang geleidelijk. Van
hetgeen hij op de verschillende velden van zijn onderzoek verzamelde, heeft hij een
groot gedeelte verwerkt in een reeks van opstellen, door hem op verschillende plaatsen
des lands voorgedragen en ons door den druk in tal van bundels bewaard. De
voornaamste dier bundels zijn: De Roos en de Lelie, 1869; De zeven Hoofdzonden,
1873; Vlechtwerk uit verscheiden kleuren, 1880; Schotsche Ruiten, 1887; Huisraad
en Speelgoed, 1889; Door meer dan een kijkglas in het leven gezien, 1890; Graan
en Groen, 1894; Koren en Klaprozen, 1900; Laatbloeiers, 1905; Herfstsyringen,
1906; Heidebloei 1908.
Voor steeds stampvolle zalen heeft Laurillard die voordrachten gehouden, tot
ongeveer zijn zestigste jaar. Toen hij ten laatste voor een enkelen winter niet minder
dan honderd uitnoodigingen ontving, achtte hij den tijd om er mede te eindigen
gekomen. Van toen af heeft hij zich beperkt tot een enkele spreekbeurt per jaar, te
Amsterdam in de Hollandsche Maatschappij. Daar heeft schrijver dezes hem van
1891 tot 1900 gehoord. De Maatschappij was aan het tanen, en is dan ook in 1900,
eene eeuw oud, opgeheven. Tien Maandagavonden op een winter trad in de zaal van
het Nut een spreker voor de leden op, maar ook de beste redenaars konden er in die
jaren geen publiek meer trekken. Allard Pierson heeft er voor nog geen vijftig
menschen het woord gevoerd. Laurillard maakte echter een uitzondering. Trad hij
op, dan was de zaal te klein. Daar hebben wij den zeventigjarige twee uren lang
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hooren spreken en reciteeren, zonder een letter vóór zich, zijn auditorium ontroerend
beurtelings en vermakend, het boeiend van het eerste tot het laatste woord. Na de
voordrachten bleven de bestuursleden met hunne dames met den spreker nog eenigen
tijd samen. Klokke twaalf ging men naar huis. Het waren gezellige avonden. En altijd
was van die avonden, of hij de spreker van den avond was of niet, de president
Laurillard het middelpunt.
Een tijd wordt gekend aan wat zijn bijval wegdroeg. Tot kenschetsing van het
derde kwartaal der 19de eeuw schrijven wij daarom hier de titels af van eenige door
Laurillard gehouden voordrachten, en wel van de twintig, door hem in 1880
uitgegeven in den bundel: ‘Vlechtwerk uit verscheiden kleuren’. Hier zijn ze: I. Een
bezoek in het museum Wiertz; II. Het Rijm; III. Het Slapen; IV. De Hofnarren; V.
De Spin; VI. Brieven; VII. Persoonsnamen; VIII. Droomen; IX. Klokken; X. De
Zwaan; XI. Bij mijn Boekenkast; XII. Woorden, afkomstig van verouderde zaken;
XIII. Kleuren; XIV. Zout; XV. De Muzieknoten; XVI. Diernamen, toegepast op
menschen; XVII. De Schoen; XVIII. Spotnamen; XIX. De Hoed; XX. Het Lachen.
En als voorbeeld van de wijze. waarop Laurillard zijn stof bewerkte, strekke het
schema van de voordracht over ‘De Schoen’, welk schema met meer of minder
wijziging in elke zijner voordrachten te herkennen is.
I. Hoe de spreker aan zijn onderwerp kwam. (‘Ik keek mijn raam uit en zag op de
straat een ouden schoen liggen’.)
II. De fabricatie. (De weide, de looierij, de fabriek, het magazijn.)
III. De historie. (De voortijd met bloote voeten. - De zolen der Oosterlingen. - De
Grieken. - De Ro-
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meinen met hun solea, calceus, pero, caliga, soccus, cothurnus, Sicyonischen schoen.
- De Germanen.)
IV. Soorten van schoenen, (De lage schoen, de hooge schoen, de halve laars, de
heele laars, de waterlaars, de verwantschap met den klomp, de slof.)
V. Oude zeden en gewoonten.
VI. De schoen in de taal (‘De kinderschoenen uittrekken’, enz.) en in de namen
van straten.
VII. De schoenmaker als grappenmaker.
Van de genoemde bundels behelzen de eerste drie: Roos en Lelie, De Zeven
Hoofdzonden en Vlechtwerk alleen proza; de andere, gelijk ook een bundel: Uit de
Papieren Tasch, 1865, naast proza ook poëzie. Daarenboven heeft Laurillard nagelaten
de volgende verzamelingen van enkel gedichten: Primulae veris, 1853; Peper en
zout, 1867; Ernstig en los, 1874; Bloemen en Knoppen, 1878; Uit 's levens ernst en
kluchten, 1883; Stekelkruid, 1886; Een Rozenruiker, 1892; en het dichtstuk: De
Marsch der Menschheid, 1897. Besteeg Laurillard op een letterkundig congres de
tribune om een gedicht voor te dragen - hij heeft dat gedaan in 1878 te Kampen, in
1887 te Amsterdam, in 1893 te Nijmegen en in 1904 te Deventer, - dan kon hij meer
dan eens niet voortgaan door de toejuichingen. En voor de vaderlandsche
rederijkers-kamers is Laurillard als een heilige geweest. Op de programma's van de
meeste harer uitvoeringen kwam en komt nog een zijner gedichten voor. Zijn
‘Paardegang’ stond naast de ‘Werkstaking’ van Coppée op het répertoire van Willem
van Zuylen.
De Nederlandsche natie heeft de lange reeks van geschriften, door Laurillard in
het licht gegeven, met be-
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langstelling ontvangen. Van zijn preekbundels beleefde er een een vierden; van zijn
gedichten: Ernstig en los en De Marsch der Menschheid een tweeden, Uit 's levens
ernst en kluchten een derden druk. Tweemaal werd gedrukt: Vlechtwerk; driemaal:
De scherpste doornen om het edelste hoofd en De zeven hoofdzonden; viermaal:
Geen dag zonder God en Rust een weinig, om van andere herdrukken niet te gewagen.
En die belangstelling heeft de Nederlandsche natie betoond, soms tegen afkeurende
critiek in. De Gids van 1865, - dezelfde Gids, waarin het veelbesproken artikel van
Busken Huet: Een Avond aan het Hof, December 1864 voorkomt, - behelsde ook
een artikel: ‘Mozaik’, waarin1 Laurillard's bundel: Uit de Papierentasch er niet goed
af komt. Toch verscheen het volgend jaar van dat boekje een tweede druk en later
zelfs een volksuitgave.
Er bestaat van Laurillard zelf een oordeel over zijn werk. Die bladzijde2 laten wij
hier nog eens afdrukken. Zij kenschetst Laurillard en ontdekt ons het standpunt, van
waar uit hij zelf heeft gewenscht, dat zijn letterkundige arbeid zou beoordeeld worden.
Hier is zij:
‘Intusschen, dat een boek, als boek, zoo achteruit kan gaan in de openbare meening,
of zoo geheel en al kan ondergaan in de stille en diepe en donkere wateren van den
stroom der vergetelheid, dat is eene gedachte, die mij, - ik zal het u maar eerlijk
opbiechten, - wel eens een weinigje heeft gekweld en gehinderd, als ik, bij een blik
op mijne planken met boeken, somtijds ook een poosje op mijne eigene papieren
kinderen zag. Eens, terwijl ik dat deed, geraakte ik onwillekeurig en onge-

1
2

Gids van 1865, blz. 315.
Vlechtwerk, blz. 258.
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voelig aan het mijmeren, en de verbeelding bracht mij in eene geheel andere
omgeving, dan waar ik werkelijk in was. Ik kwam in een groot lokaal, waarvan de
lengte of diepte wel driemaal zoover zich uitstrekte, als de breedte. De muren waren
bedekt met zeer lange rijen van boeken, van zolder tot grond, en de middenruimte
was vervuld met tabaksrook. Toen ik een halve minuut in die rookwolk had gestaard,
ontdekte ik dat er vele menschen in zaten, vooral velen uit Israël. En toen ik mijn
oog nog eene tweede halve minuut had geoefend, zag ik in de verte, een groene tafel,
waarachter een man zat. Dicht bij zijn rechterhand lag een hamer. Een knecht bracht
hem telkens een boek of een stapeltje boeken en die werden door den man met den
hamer bij opbod verkocht. Een poos stond ik dat aan te zien, zonder in bijzondere
mate er door getroffen te worden. Maar, op eens, daar kreeg ik een vreemden schok
in mijn hart, want ik hoorde mijn naam. Aldus liet de man achter de tafel zich hooren:
No. 2431: E. Laurillard. Uit de Papierentasch, Peper en Zout, de Roos en de Lelie,
en nog een en ander, - wie biedt daar geld voor? - Niemand sprak; ik kon niet spreken;
't was, of ik de klem in den mond had; anders had de eigenliefde mij zeker doen
zeggen: ‘Vijf gulden!’ of: ‘Vijf guldendertig!’ of zoo. Maar ik zweeg. - Naast mij
hoorde ik een man tot zijn buurman zeggen: ‘Laurelierelard! Wat een gekke naam!
Wie was dat?’ - ‘Ik geloof, een dominé’, zei de ander; ‘maar, al een vijfentwintig
jaar geleden’. - ‘Wie biedt daar geld voor?’ herhaalde de hamerman, wie biedt vijftig
cents? 40, 30, 20, 10 cents? Wie biedt 10 cents? niemand? Dan zal ik er het volgende
nommer bijdoen: no. 2432. Welriekende balsem en de Donderslag der goddeloozen.
Wie biedt
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nu 20 cents? 10 cents?’ - ‘Ik!’ riep een stem. - Voor Zadok Achtsteribbe!’ zei de
verkooper en zijn hamerslag viel. - En zijn hamerslag viel mij op 't harte en ik dacht:
‘Heb ik nu daarvoor zoovele uren gepend?’ - En toch, mijn papieren kinderen! al zal
dit wellicht eenmaal uw lot zijn, toch heb ik u lief; dat mag ik zeggen; welk vader
mag niet zeggen, dat hij houdt van zijn kinderen, die deelen van zijn eigen leven?
En ik mag u liefhebben, niet omdat gij zoo schoon zijt, - och neen! gij zijt niet zoo
schoon; althans, andere geesten zullen veel schooner telgen nalaten dan ik; maar,
één ding durf ik van u zeggen, neen! twee: - gij hebt geene bitterheid in u, tegen geen
mensch, en gij zult nooit en nergens eene opwekking zijn van onreine gedachten’.
Den dag vóór Kerstmis van het jaar 1903 heeft de regeering Laurillard's verdiensten
als letterkundige - in het desbetreffende Koninklijk Besluit wordt hij als zoodanig
gequalificeerd - geëerd door hem te benoemen tot Commandeur in de Orde van
Oranje-Nassau.
V. En deze predikant, deze onderzoeker, deze arbeider met het gesproken en
geschreven woord heeft, ook buiten de eischen, hem daar door zijn ambt gesteld,
den voet gezet op het terrein der practijk. Van 1862 tot 1900 was hij bestuurder van
de Amsterdamsche afdeeling der Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en
Wetenschappen; sedert 1887 lid en secretaris van de Commissie van bijstand voor
de uitgave van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, op zijn voorstel opgericht.
In allerlei commissies tot leniging van allerlei nood werd op zijn invloedrijken naam
prijs gesteld. Maar vooral tweeërlei belangen hebben zijn hart en zijn toewijding
bezeten: dat van
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de gevangenen en dat van hen, die het dreigden te worden.
In het jaar 1864 verschenen er drie brochures over de doodstraf1. De eerste, die
van Dr. Donkersloot, behandelde het vraagstuk van de psychologische; de tweede,
die van Mr. Van Bemmelen, beschouwde het van de rechtsgeleerde zijde. De derde,
waarin het van den moreelen kant werd besproken, was van Laurillard. Mr. P.R.
Feith beoordeelde de drie werkjes in de Gids.2 ‘Tot schande der juristen’ - schrijft
hij - ‘moet worden erkend, dat barbaarschheden van vroegenen tijd gevallen zijn,
minder voor wetenschappelijke bewijsvoering dan voor de eischen van de volksstem’.
Hij haalt de woorden aan van Victor Hugo: ‘les écrivains du dix-huitième siècle ont
détruit la torture, les écrivains du dix-neuvième, je n'en doute pas, détruiront la peine
de mort’. ‘En daarom’ - zegt hij - ‘is een woord als van Laurillard, van eene diep
gevestigde overtuiging sprekend en in wegslependen vorm gesteld, ook voor den
wetenschappelijken bestrijder van de doodstraf een niet te versmaden bondgenoot’.
Mr. Feith betreurt het evenwel, dat Laurillard het verband van de doodstraf met het
Christendom niet aan een nauwkeurig onderzoek heeft onderworpen. En inderdaad:
ten opzichte van dat punt was Laurillard niet in bijzonderheden getreden. Maar
aangeroerd had hij 't wél, en zelfs zóó, dat daardoor het treden in bijzonderheden
overbodig was geworden. De lezer oordeele zelf. Wij laten daartoe hier twee
bladzijden uit Laurillard's brochure3 afdrukken, waaruit dan

1
2
3

Dr. N.B. Donkersloot, Psychologische beschouwingen der Doodstraf; Mr. P. van Bemmelen,
De Doodstraf; Dr. E. Laurillard, de Doodstraf.
Gids van 1865, blz. 576 vv.
Blz. 6 en 7.
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tevens iets van zijn standpunt als theoloog in het licht komt:
‘Maar, daar hoor ik een bedenking. ‘'t Verwondert mij’, hoor ik iemand zeggen,
‘dat gij u zoo tegen de doodstraf verklaart, zoo onbepaald, alsof zij door niets
verdedigd kon worden; vergeet gij niet, om hier eens meê te beginnen, dat zij wortelt
in Bijbelschen grond?’ Wat bedoelt gij, o mensch, die mij deze bedenking doet
hooren? Bedoelt gij, dat al, wat in den Bijbel staat, of met Bijbelplaatsen te verdedigen
is, van kracht is voor alle volken en eeuwen? Ik voor mij geloof in aanmerking te
moeten nemen, dat er ontwikkeling, vooruitgang is op zedelijk en godsdienstig gebied.
Dat is ook binnen de grenzen van den Bijbel zelven te merken. Het toppunt nu der
ontwikkeling van het zedelijke en godsdienstige leven aanschouwen we in Christus,
den Heer. En van dat toppunt uitgezien moet veel wegvallen wat op een lageren trap
van ontwikkeling nog zijn betrekkelijk regt van bestaan had. Dat is zoo mijn geloof.
Maar eigenlijk is immers dat geloof ook het uwe? Of niet? Niet het uwe? Maar dan
moet gij den Zaturdag vieren als Sabbath, en dan moet gij bij uwe Godsvereering
schapen en runderen slagten, en dan moet gij uit vreemde volken slaven gaan koopen,
en dan moet gij onder uw psalmen ook vloekpsalmen mengen, en dan moet gij met
het oog op uwe vijanden zeggen: ‘welgelukzalig hij, die uwe kinderkens grijpen, en
ze tegen de steenrots verpletteren zal.’ Ziet! dat wortelt ook alles in Bijbelschen
grond. Maar, neen! Wij kunnen en mogen alles niet aanhouden, wat met Bijbelplaatsen
zou te verdedigen zijn. Wij moeten vragen wat door den Christusgeest wordt
aangehouden, en wat door den Christusgeest afgeschaft wordt. De Christus zelf geeft
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ons regt daartoe, ja! legt de verpligting daartoe ons op, de Christus, die herhaaldelijk
sprak: ‘gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is ... maar ik zeg u...’ En nu, een
mensch te dooden, dat acht ik, in welken vorm en onder welke voorwendsels het
moge geschieden, zeer bepaald met den geest van den Christus in strijd. Ja maar, als
die mensch een misdadiger is? - Hoort! Of die misdadiger toont geen berouw, en
dan acht ik het met den geest van Christus in strijd, om hem een tijd te ontnemen,
waarin de dageraad der bekeering nog wel in zijne donkere ziel kon gaan schemeren,
en hem op eens maar een duw te geven, waardoor hij in de diepte der eeuwigheid
stort. Of die misdadiger toont wel berouw, en dan acht ik het met den geest van
Christus in strijd, om gewelddadig de vlaswiek te blusschen, die rookt, en gewelddadig
het riet, dat geknakt is, te breken. Kortom, als de Christus zag, dat men den zondaar
tijd liet, en aan den zondaar arbeidde, opdat hij zich nog tot God zou bekeeren, dan
straalde vast zijn oog van zegenend welgevallen, maar als de Christus zag, dat den
zondaar een worgkoord om den hals werd geslagen, dan wendde hij zeker met eene
ziel vol van heiligen afkeer zich om’.
Maar behalve dat Laurillard door zijne brochure onmiddellijk invloed heeft
geoefend op de openbare meening omtrent misdaad en straf en daardoor middellijk
op de verhaasting van de afschaffing der doodstraf, heeft hij ook jaren lang zelf de
gevangenen opgezocht en zooveel hij vermocht ze opgericht. Hij heeft dat gedaan
als predikant, hij heeft dat gedaan als lid van het Nederlandsch Genootschap tot
zedelijke verbetering van gevangenen. Sedert 1863 was Laurillard lid, sedert 1871
secretaris van het Hoofdbestuur. Laurillard heeft wat hij bij zijne ge-
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vangen-bezoeken ervoer beschreven in een juweel van een boekje: Uit de Cel1, een
werkje, waarvan het te verwonderen is, dat er niet meer dan één druk van het licht
zag, wijl het in al zijn eenvoud diepe blikken doet slaan in het maatschappelijk en
huiselijk leven. Laurillard behandelde in dat boekje de oorzaken, die tot
gevangenschap leiden - verwaarloozing, onbekwaamheid tot eenig handwerk,
onbarmhartige ouders, tweede huwelijk, slecht huwelijk, verkeerd gezelschap,
armoede, drank, drift, hoovaardij en wispelturigheid; leverde bijdragen tot de kennis
der gevangenschap, van de maatschappij en van het menschelijk hart; noemde
bewijzen, dat vele gevangenen laag zijn gezonken en teekenen, dat niet alle
gevangenen verdorvenen zijn en eindigde met de redenen op te sommen, die het
cellulaire stelsel aanbevelenswaardig maken en de redenen, die tot hulpbetoon aan
ontslagenen dringen. In het laatst van zijn leven heeft Laurillard meermalen met iets
droevigs in de stem er op gewezen, dat men somtijds iets gewaar wordt, dat aan een
‘cirkelgang der menschheid’ doet denken. ‘Vijftig jaren geleden’ - zoo sprak hij dan
- ‘heb ik beleefd, dat al het mogelijke is gedaan om de gemeenschappelijke opsluiting
te doen vervangen door de cellulaire - en thans is er weer een strooming om de
cellulaire te doen vervangen door de gemeenschappelijke’. Het ligt niet op onzen
weg dat punt verder te behandelen. Hier zij slechts neergeschreven, dat Laurillard
een groot deel van zijn tijd heeft gewijd aan het bezoek van gevangenen in hunne
cel en aan het helpen van in de maatschappij teruggekeerden. Vóór mij ligt op het
oogenblik een bundel brieven, eerst uit het tuchthuis te

1

Amsterdam, D.B. Centen. 1876.
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Leeuwarden en later uit Duitschland aan Laurillard geschreven door den moordenaar,
op blz. 17-21 van zijn boekje door hem behandeld. Die brieven kan men niet lezen
zonder de gedachte te voelen oprijzen, dat het leven wel benijdenswaard is, wanneer
men de gave bezit om menschen, die ver afdwaalden en diep vielen, te kunnen redden
zooals Laurillard het heeft gedaan met dezen.
Dezelfde Willem Hendrik Suringar, die in 1828 met J.L. Nierstrasz en W.H.
Warnsinck het ‘Nederlandsch Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen’
oprichtte, stichtte in 1851 te Gorsel de Landbouwkolonie ‘Nederlandsch Mettray’,
opvoedingsoord voor verwaarloosde of zichzelf verwaarloozende knapen. In de eerste
helft van 1869 - het stuk draagt geen datum, maar moet toen geschreven zijn - richtte
de Heer Suringar tot Laurillard dezen brief:
Mijn Vriend!
Het doet mij genoegen Gij U bereid verklaart om bij de Hoofd-Commissie
door ons als Mede-Commissaris van Mettray te worden voorgedragen.
Dit kan niet zoo heel vlug gaan, omdat wij met leden buiten de stad te
doen hebben. Dit treft in zooverre goed, dat Gij niet voor 20 Julij naar
Mettray zult behoeven te gaan.
Dat gij U bereid verklaart geeft mij eene groote gerustheid, als ik eens niet
meer kan of opgeroepen word. Dan wordt Gij s.D.v. mijn plaatsvervanger
en ik betrouw het U toe, omdat ik dan zeker ben, dat Gij het kind, dat ik
lief heb, ook meer en meer zult waardeeren en den geest in de opvoeding
zult blijven handhaven. Zoo lang als ik er bij ben, zijn
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Uwe werkzaamheden buiten de vergadering gemakkelijk, de
correspondentie wordt door den Secretaris gevoerd, de geldadministratie
door den Thesaurier, onder raadgevend toezicht onzer vergadering. Maar
het esprit de corps wakker te houden, vonken te strooijen, het hooger
beginsel op den voorgrond te stellen, bij den maaltijd op onze jaarlijksche
vergadering, in ons jaarlijksch verslag, op onze vergadering te Amsterdam,
nu en dan is 't nodig, wakker te schudden; pret maken, leerzame pret met
de jongens als men de kolonie bezoekt, zoodat er een band van genegenheid
ontstaat, zich naauw aansluiten aan den wakkeren en edelen van Twist,
aan den verdienstelijken Direkteur, deze is de roeping van den Hoofdleider
der zaak, die tevens den moed hebben moet, om in gewigtige gevallen
kleingeestige bedillers het hoofd te bieden en de koe bij de hoornen durft
vatten.
Wordt Gij later in onze vergadering als Vice-President benoemd, dan is
er tijds genoeg om U, door lektuur en ervaring, met Mettray van nabij
bekend te maken. Voor 20 Julij zal ik U wel spreken en iets naar Velp ter
lektuur medegeven. Verleden jaar zijn wij voor het eerst met een te kort
op onze jaarlijksche rekening gesloten door den ongunstigen toestand van
land- en tuinbouw en de hoogere kosten der voeding. Wij zullen 't wel te
boven komen.
W.H.S.
Zoo is het geschied. In 1869 werd Laurillard Commissaris van Nederlandsch Mettray
in plaats van Prof. F.J. Domela Nieuwenhuis; en na het overlijden van den Heer
Suringar, den 17den September 1872, diens opvolger
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als Voorzitter. Zoo is het geschied: Laurillard heeft op Mettray den geest in de
opvoeding gehandhaafd, den esprit de corps wakker gehouden, vonken gestrooid,
het hooger beginsel op den voorgrond gesteld, indommelenden wakker geschud,
leerzame pret met de kweekelingen gemaakt, in gewichtige gevallen kleingeestigen
bedillers het hoofd geboden en den moed gehad de koe te vatten bij de hoornen, - en
dat bijna veertig jaren lang. Laurillard heeft in 1879 Onesimus opgericht, het
jaarboekje van Nederlandsch Mettray, en het geredigeerd tot en met 1908, dat is
dertig jaren lang. Nooit heeft hij eene vergadering verzuimd, buitenaf heeft hij Mettray
bekend en geacht gemaakt, en de kweekelingen, die in de groote maatschappij waren
teruggekeerd, daar trouw vooruit geholpen en met raad gesteund. In 1888 werd
Laurillard benoemd tot Eerelid en Buitenlandsch Correspondent der Howard
Association te Londen; in 1892 tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw.
Niet onverdiend.
Gevangenen en die het dreigden te worden heeft Laurillard zich aangetrokken;
zijn arbeid voor die twee kategorieën van ongelukkigen is zijn hoofd-arbeid op
philanthropisch gebied geweest. Daarnaast heeft hij nog verschillende andere belangen
behartigd - wij noemen daarvan de medewerking, door hem verleend aan het Roode
Kruis. In 1868 werd Laurillard lid en secretaris van de toen opgerichte Amsterdamsche
afdeeling, en toen den 2den September 1870 Sedan in de handen der Duitschers was
gevallen, gingen weinige dagen daarna twee bestuurders dier afdeeling op weg, om
een grooten voorraad verband- en voedingsmiddelen en goederen, tot dekking en
kleeding bestemd, naar die stad te brengen. Die twee waren Mr. E.J. Everwijn Lange
en Dr. E.
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Laurillard. De laatste heeft de wederwaardigheden van dien tocht beschreven1.
VI. Laurillard heeft meer geschreven dan in den loop van ons verhaal kon worden
vermeld. Hij heeft een lijst nagelaten van zijn in druk verschenen proza en van al
zijne gedichten. Het proza verdeelde hij in negen rubrieken, bij elk waarvan wij een
oogenblik verwijlen.
1e Rubriek: Voorredenen voor geschriften van anderen. Deze rubriek behelst 24
nummers, waaronder een voorrede bij de vertaling van Paul Janet's Philosophie du
Bonheur en van Frits Reuter's Ut mine Stromtid.
2e Rubriek: Afzonderlijk uitgegeven geschriften (behalve leerredenen) - 87
nummers, waarvan het eerste de dissertatie in 1853 en het laatste: Heidebloei, in
1908.
3e Rubriek: Leerredenen; 18 nummers, waaronder twee bundels en zestien
afzonderlijke leerredenen. Laurillard heeft Dr. G. van Gorkom én te Leiden bevestigd
én te Amsterdam. Beide leerredenen - No. 1 en 12 - zijn uitgegeven. Twee zijner
leerredenen zijn vertaald in het Hoogduitsch.
4e Rubriek: Bijdragen in Tijdschriften, behalve in ‘De Navorscher’; 480 nummers
- merkwaardig reeds door de titels der onderwerpen en door die der tijdschriften.
5e Rubriek: Artikels in de ‘De Navorscher’: 279 nummers. Zie de eerste opmerking
in de vorige rubriek.
6e Rubriek: Bijdragen op de Bijblaadjes van het Amsterdamsche
Predikbeurtenbriefje; ongeveer twintig nummers per jaar van 1868 tot 1879.

1

Onder den titel: ‘Naar en op het slagveld van Sedan, in 1870’. Opgenomen in den bundel:
‘Heidebloei’, Schoonhoven, 1908.
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7e Rubriek: Toespraken; 20 nummers. Het laatste is de toespraak op het Congres van
Zondagsrust, 1 Mei 1907 te 's-Gravenhage gehouden.
8e Rubriek: Bijdragen in bundels; 5 nummers, waaronder de levensberichten van
W.H. Suringar en J.J.L. ten Kate voor de Leidsche Maatschappij van Letterkunde.
9e Rubriek: Verslagen, behelzende o.a. die van het Genootschap tot zedelijke
verbetering der gevangenen van 1871 tot 1884 en van het Amsterdamsch Comité
van het Roode Kruis van 1870 tot 1884.
De lijst der Gedichten bevat 1769 nummers en loopt van het jaar 1849 tot 1907.
Wat Laurillard vóór 1849 dichtte heeft hij vernietigd; de enkele gedichten, die niet
in druk verschenen, in handschrift achtergelaten.
Wij zijn aan het slot van ons verslag gekomen. En nu zweeft waarschijnlijk den
lezer deze vraag op de lippen: wie is dan nu de man geweest, die zich in zoo vele
kringen heeft bewogen, die aan zoo veelsoortige belangen zich heeft gewijd, die
zooveel honderden onderwerpen heeft doordacht, die zoo talrijke bladzijden heeft
geschreven; wie is dan nu de man geweest, wiens arbeid over twee of drie levens
verdeeld, aan al die twee of drie genoeg beteekenis zou hebben geschonken?
VII. Laurillard was een sympathieke verschijning. De steeds deftig gekleede, rijzige
figuur; de fijne, edele trekken; de oprechte oogopslag en de beschaafde, zachte stem
maakten den indruk van distinctie. Hij was van een gezond, hoewel niet robust gestel.
Slechts twee malen, in 1865 en in 1886, is hij ernstig ziek geweest. Een bril heeft hij
nooit noodig gehad. Behalve aan zijn constitutie heeft hij zijn hoogen leeftijd te
danken gehad aan zijn geregeld en matig leven. Op een reis overvallen door pijn

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

322
aan de nieren, vernam hij van den arts, dat die samenhing met het gebruik van een
glas bier. Laurillard heeft er nooit meer een droppel van gedronken en is nooit meer
door de pijn bezocht. Hij leefde met de klok. Toen hij in September 1845 Latijnsche
les zou gaan nemen, kon de Heer Sluiter hem niet anders dan 's morgens ten zeven
uur ontvangen. Laurillard moest dus ten half zeven opstaan - en heeft dat sedert
volgehouden. Tot het laatst van zijn leven was hij des morgens precies ten zeven uur
voor zijn schrijftafel gezeten, en toen, een paar weken voor zijn overlijden, zijn vrouw
hem vroeg, waarom hij toch zoo vroeg opstond, was zijn antwoord: ‘dat is nu eenmaal
zoo’.
Laurillard was geen man van vlammenden hartstocht. Moest men van een hartstocht
bij hem gewagen, het zou moeten zijn van den hartstocht voor regel, maat en orde.
In zijn woning, in zijn papieren, in zijn zaken, in zijn leven was niets onbeheerd.
Alles had zijn eigen tijd, zijn eigen plaats, zijn eigen maat. Zelfs een berglade was
ordelijk geschikt en de inhoud ervan zoo mogelijk genummerd. Nooit had hij iets te
zoeken en nooit heeft iemand op hem behoeven te wachten. Met zijn tijd heeft hij
gewoekerd. Naar het woord van den ouden rabbijn, dat er in een vat, vol met noten,
nog plaats is voor eenige maten sesamolie, wist Laurillard gebruik te maken van de
ruimte tusschen den eenen arbeid en den andere. Zijn levensmaximen waren: verdeel
uw werk en gij beheerscht uw werk; doe het onaangename dadelijk en begin altijd
aan één einde. Het laatste had hij van zijne moeder.
Die methode verklaart voor een deel het geheim van de zeldzame hoeveelheid
arbeid, door Laurillard geleverd. Voor een ander deel is dat geheim te verklaren uit
zijn gewoonte elke taak te verrichten en goed te verrichten. Als

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

323
kind en jongeling heeft hij elke les geleerd en goed geleerd. Nooit had hij iets ‘in te
halen’, en daardoor heeft hij zijn leven vrij gehouden van de persing, die alle ‘inhalen’
noodwendig vergezelt. Misschien is zijn bewonderenswaardige orde hem als middel
tot zelfbehoud ingegeven door eene vriendelijke natuur - verwarring zou hem hebben
gesloopt.
En misschien ook is zijn groote productiviteit mogelijk gemaakt door den hem
sterk kenmerkenden trek, op onverschillige punten zich naar zijn evenmensch te
voegen. Wij vinden dien trek reeds in stelling XXXIV achter zijn dissertatie1: ‘het
is de plicht van den predikant zich verstandiglijk in onverschillige dingen naar de
wenschen van de gemeente te schikken’. In zijn opstel over ‘den handschoen’2 legt
hij uit, waarom bij het ‘trouwen met den handschoen’ de gevolmachtigde aan de
bruid slechts de bekleede hand mag reiken. ‘Evenwel,’ - gaat hij dan voort - ‘toen
het mij eens gebeurde, dat ik als zulk een gevolmachtigde optrad, en toen ik,
overeenkomstig de zoo even verklaarde zinnebeeldige opvatting, mijn handschoen
aanhield, verzocht mij de ambtenaar van den Burgerlijken Stand, dien uit te trekken,
waaruit mij bleek, dat deze heer de zaak niet begreep. Maar ik deed 's mans zin, om,
zooals de jongens zeggen, geen maling te hebben’3.
Toegeven, waar men toegeven mag, meende hij, is verstandig. En door die methode
was er in zijn geheele optreden iets van dat tegemoetkomende, dat hij gemeen had
met wijlen den oud-minister Geertsema, en waar-

1
2
3

Th. XXXIV. In rebus mediis Antistitis Sacrorum est ad vulgi placita se prudenter
accommodare.
Opgenomen in ‘Huisraad en Speelgoed’. Zie aldaar blz. 32.
De cursiveering is van ons.
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door beide mannen als raadslieden en weldoeners zullen blijven leven in het geheugen
van ieder, die ze heeft gekend. Dat tegemoetkomende ging bij Laurillard - als bij
Geertsema - echter niet verder dan tot de lijn, waarover het karakter in gevaar komt.
Nooit heeft Laurillard geduld, dat men naar die lijn ook maar wees. Gebeurde dat,
dan kwam de sanguinische kant van zijn flegmatisch-sanguinisch temperament te
voorschijn; dan verhief de stem zich tot een graad van kracht, dien men er niet van
gewoon was; dan werd met een paar woorden de zaak uit het debat verwijderd - want
niemand had den moed er nog een enkel woord aan toe te voegen.
Laurillard had een spreekwoordelijk geworden geheugen, een scherp oordeel, een
levendige en rijke phantasie. Voor de wiskunde bezat hij even grooten aanleg als
voor talen. Zijn humeur was gelijkmatig. De grooten heeft hij niet gezocht, de kleinen
niet afgestooten. In welken kring hij zich bevond en in welk land, hij wist waar hij
was en hij wist een woord te zeggen met zout besprenkt. Hij heeft hard moeten
werken voor zijn brood, en is nooit iemand iets schuldig geweest. De vrouwen hebben
hem vergood - hij heeft ze als zusters liefgehad en, naar den raad van Thomas à
Kempis, ze verder opgedragen aan de genade Gods. Gebreken moet hij hebben gehad,
want hij was een mensch, maar een in het oog springend gebrek is niet van hem
bekend. Nooit sprak hij van een afwezige kwaad. Deed een ander dat, dan maakte
hij daar een einde aan, door zelf van den besprokene iets goeds te zeggen.
Laurillard was meer een onderzoekende dan een zoekende geest. Van twijfel op
het stuk van godsdienst is geen spoor bij hem te vinden. Ook had hij niets in zich
van den martelaar of den heftigen reformator. Hij was
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in het geheel niet heftig, dan wanneer hetgeen hem als goed en heilig gold in gevaar
kwam. Binnen den kring van zijn eigen overtuigingen vond hij genoeg stof tot arbeid.
Hij wist waar zijn aanleg hem heenwees en dien weg heeft hij bewandeld, trouw tot
den einde toe; trouw als een kind, dat weet te zijn in de dingen zijns Vaders, zonder
ophef - - - als een wijze.
Velen hebben Laurillard's berijmde anekdotes beschouwd als beneden zijn
waardigheid. Dat heeft hij geweten, maar het heeft hem niet bereikt. Hij zag niet in,
waarom hij niet onschuldig vroolijk mocht zijn en anderen met onschuldige
vroolijkheid niet mocht vermaken.
Zoo ligt dan zijn leven achter ons, als een zuiver voltooid geheel: een kwart eeuw
van voorbereiding en daarna een halve eeuw van arbeid. Geen gave hem geschonken,
geen minuut hem vergund, heeft hij ongebruikt gelaten: een nuttig burger, een vroom
mensch, een waardig evangeliedienaar, zijn vrienden een vriend in nood, zijn kinderen
een aangebeden vader en die zijn echtgenoote, zijn eerste en eenige liefde, heeft
gemaakt tot een van de gelukkigste der vrouwen. Hij is heengegaan zonder eenige
taak onvoltooid achter te laten, een loopbaan, afgesloten als een cirkel: begonnen te
Zandpoort en na vier-en-vijftig jaren te Zandpoort geeindigd. Daar stonden den 14den
Juli 1908 op het kerkhof honderden menschen in elkander opstuwende kringen,
waarvan de binnenste werd gevormd door Laurillard's vrouw, kinderen en naaste
vrienden. In het middelpunt stond de kist, die zijn stoffelijk overschot bevatte, door
niets versierd dan door een lauwerkrans onzer Koningin en een enkele bloem van
zijn Anna.
U t r e c h t , 3 Aug. 1909.
P.H. RITTER.
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Levensbericht van Dirk Christiaan Meijer Jr.
Wanneer ik mij nederzet om het leven van mijn veeljarigen vriend te schetsen, kom
ik er van zelf toe een deel van mijn eigen leven en dat van anderen uit den kring
waarin wij later verkeerden en mede samengewerkt hebben, in herinnering te moeten
brengen. Wij hebben elkander toch reeds van onze schooljaren gekend en sedert is
onze vriendschap gedurende méér dan een halve eeuw nooit verbroken geweest.
Het voorname punt van aantrekking in onze jonge jaren was voorzeker dat wij
beiden één doel voor oogen hadden - het verzamelen. Wij deden om zoo te zeggen
in alles: penningen en munten, boeken en prenten. Vooral het laatste trok ons aan en
het meeste alles wat Amsterdam betrof - daar haalden wij ons hart aan op. En dan
in die dagen toen op de veilingen nog voor een kleine beurs, - want die hadden wij
beiden, - koopjes te halen waren! Ik herinner mij nog als gisteren dat ik mijn eersten
plattegrond van Amsterdam bij Hendrik van Cittert, een veilinghouder in de
Gravenstraat, voor 33 cts. bemachtigde. Als listige kooplieden boden wij elkander
niet af en als wij dan eens een portefeuille vól snapten, begon het genot.
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Eerst alles nakijken, de goede prenten van de minder goede afscheiden en dan de
buit verdeelen. Op die wijze hebben wij onze verzamelingen bijeen gebracht.
Concurrenten waren er niet veel; alléén als er iets bizonders was, kwamen Jonkers
en Vos, prentenhandelaars, de een in de Vijzelstraat en de andere op den
Haarlemmerdijk, tegen ons opbieden en moesten wij de vlag strijken.
Van 1859-1861 waren wij gescheiden. Meijer was op een kantoor bij Verlee en
o
C . in wijnen en ik begon in Arnhem mijne leerjaren in den boekhandel. Geen nood,
de vriendschap werd niet verbroken en eigenlijk intiemer, want in die drie jaren
hielden wij geregeld elke week briefwisseling. Ik had de brieven steeds bewaard en
werkelijk, bij het nazien van zijn papieren na zijn overlijden kwamen mijn brieven
ook te voorschijn. Die briefwisseling geeft een eigenaardig licht op ons beider leven
in die jaren. Wij schreven elkander over alle onderwerpen, het voornaamste punt
was echter onze verzamelingen. Was er in Amsterdam wat te koop bij Bom of
Weddepohl, wij bestudeerden de catalogussen, Meijer ging naar de veiling en bracht
verslag uit en kochten wij wat, dan begon de verdeeling of ruiling weer. Het was een
genot voor ons beiden en leerzaam ook; de portretten uit Wagenaar, Vaderlandsche
historie, werden opgezet en op het opzetpapier de levensbeschrijvingen geschreven
uit Verwoert, Vaderlandsch Woordenboek. Daardoor werden al die vorsten,
staatslieden en zeehelden goede bekenden van ons en onthielden wij de jaartallen
dikwijls beter dan uit een schoolboek. Alle aanwinsten deelden wij elkander mede
en nog herinner ik mij de vreugd toen ik uit een Duitschen Catalogus een ‘von Zesen,
Beschreibung von Amsterdam’ had gekocht, een boek met 70 platen, dat wij nog
nooit hadden gezien. Het boek werd met zorg
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ingepakt en naar Meijer gezonden, die in een volgenden brief zijn bevinding
mededeelde. Zóó leerden wij elkander de historie en topographie van Amsterdam.
Wat ook een belangrijk punt in de briefwisseling uitmaakte was het rangschikken
van onze Amsterdamsche prenten, een systeem waar we het nooit over eens werden
en dat des te lastiger viel hoe grooter de verzameling werd. Trouwens in het
Amsterdamsch Jaarboekje van 1904 geeft Meijer nog een nieuwe proeve van
rangschikking. Ook gaf het eerste boekje van J. ter Gouw (Johannes Aurelius) over
de Amsterdamsche Straatnamen aanleiding tot lange betoogen en werkten wij
herhaaldelijk mede in de Navorscher.
In 1861 vestigde Meijer zich als wijnkooper en associeerde zich met den Heer
H.J.B. Wolff onder de firma Wolff en Meijer. Gedurende lange jaren heeft hij deze
zaak als goed koopman gedreven, totdat hij zich later terugtrok om zich geheel aan
zijn studie te wijden.
Meijer was een man, die zich zelf veel geleerd heeft, die door eigen studie, gepaard
met groote liefde voor Amsterdamsche historie, een scherpzinnig oordeel en groote
belezenheid, reeds spoedig een vraagbaak werd voor velen zijner vrienden.
In November 1863 bij het groote feest te Amsterdam gevierd, de herdenking van
het vijftigjarig bestaan van Neerlands onafhankelijkheid, trad hij voor het eerst als
schrijver op. Een opstel van J.A. Alberdingk Thijm getiteld: ‘Een weinig
Amsterdamsche kritiek bij gelegenheid der Nationale feestvieringen’ was de
aanleiding tot de uitgave der brochure: ‘Over de ware beteekenis van het Oranje
Boven’ door Chr. Op duidelijke wijze toont de schrijver hier aan, dat de herdenking
van 1863 niet was de gedachtenis van de nieuwe constitutie maar wèl van de
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restauratie, dat het voor 50 jaar door het uitdrijven der Franschen voor goed ‘Oranje
Boven’ werd.
Reeds in die dagen had Meijer een groote voorliefde voor het behoud van oude
monumenten en trok hij ijverig te velde tegen het vandalisme.
Een paar voorbeelden uit zijne brieven mogen dat aantoonen.
In April 1860 schreef hij mij: ‘Ken je de Maliebaan te Utrecht? Nu, de Regeering
der Stad die eerst hun Witte Vrouwenpoort (een der mooisten van ons land) hebben
gesloopt, gaat nu twee rijen boomen van de Maliebaan omhakken, niet om er galgen
van te laten maken voor zich zelf, wat zeker het beste gebruik zou zijn - maar om de
laan te versieren met trottoirs! Het mooiste is, dat toen Louis XIV in 1672 te Utrecht
kwam, hij bevel gaf aan zijn soldaten om wat ze ook plunderden of vernielden - de
Maliebaan onaangeroerd te laten! Het contrast is nog al scherp: wat is de wereld toch
vooruitgegaan van de 17de eeuw tot de 19de. Niet waar?’
Zoo was er in Juli 1860 in den Gemeenteraad te Amsterdam een plan ingediend
en reeds half goedgekeurd om een verkeersweg te maken van het Rijnspoor-station
naar den Dam, met verlaging van de bruggen van de Zwanenburger, Staal- en
Doelenstraat langs de Oude Turfmarkt en verbreeding van de Grimnesse-sluis en
Rokin Oostzijde. ‘Nu kunnen ze de Grimnesse-sluis wel van mij cadeau krijgen,
maar als dit plannetje doorgaat, dan ben ik doodsbenauwd voor dat mooije groepje
huizen om de Vischpoort en over voorz. Poort zelve wel het meest van allen. Onze
19de eeuwsche Wandalen zouden daar dan wel aan beginnen te tornen en mogelijk
aan de heele Beurssteeg meteen. Maar we hopen van beter, ook is Alberdingk Thijm
er nog en Architectura et Amicitia’.
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De slooping van de Witte Poort te Leiden in 1865 gaf Meijer een heftig schrijven in
de pen, dat hij onder zijn initialen Chr. ter lezing en beoordeeling zond aan Dr. C.
Leemans, Lid-Voorzitter van de Commissie der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen voor de overblijfsels der vaderlandsche kunst enz. Eene uitvoerige
briefwisseling in Maart en April volgde hierop, waarin de Commissie met zeer veel
waardeering kennis nam van het streven van den schrijver. Hij had toen reeds
aangegeven de wenschelijkheid van een wet tot bescherming der overblijfsels van
oude bouw- en beeldhouwkunst.
Dr. Leemans had reeds in de Bouwkundige Bijdragen XIV. 5 een uitvoerig stuk
geplaatst over de kwestie, vooral met het oog op de poorten te Leiden, gedagteekend
‘in de eerste maand van het tweede poortsloopingsjaar Januari 1865’. Alles te vergeefs,
het Raadsbesluit had reeds de Witte Poort ten doode opgeschreven.
Onder den titel van ‘Wandalisme. Een waarschuwend woord tot allen wien de
vaderlandsche kunst onverschillig is, door Chr. Met een brief aan den Schrijver van
Dr. C. Leemans’ zag het protest van Meijer het licht. Het Leidsche Gemeentebestuur
werd danig gehekeld. ‘Waarom of de Witte Poort vallen moest? Het Leidsch bestuur
zal het zeker wel weten, al is 't ons duister; niemand stond zij in den weg, dat zij de
stad ontsierde zal wel niemand durven beweren. Waarom of zij dan vallen moest?
Sloopingsmanie, zucht naar verandering zal wel de reden geweest zijn’ enz.
De Heer J. ter Gouw wordt ook nog even genomen naar aanleiding van zijn
schrijven dat het toch maar goed was dat de Haarlemmerpoort te Amsterdam gesloopt
was, want die vormde een gebogen lijn en er waren in
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Amsterdam al kromme burgwallen genoeg!1 Het slot der brochure teekent de
verontwaardiging die Meijer in latere jaren ook nog wel eens had wanneer oude
gebouwen zonder noodzakelijkheid gesloopt worden. ‘Verga dan, (zoo besluit Chr.)
ontaard geslacht, in uwe smakeloosheid! bouw een kippenhok - en woon er in! breek
uwe poorten af en stel er niets hoegenaamd voor in de plaats! .... en verbeeld u dan
nog, dat de vreemdeling, die vroeger uwe steden kwam bewonderen om hare
e i g e n a a r d i g h e i d , thans ook voor uwe machtelooze poging, tot naäperij van den
grootschen aanleg elders, en vooral in het buitenland verkregen, een blik zal
overhebben’. De brochure is thans lang vergeten, toch is het een merkwaardige uiting
geweest en was Meijer Jhr. de Stuers in zijn Holland op zijn smalst en da Capo
vooruit.
In 1866 werd Meijer Lid van het Kon. Oudheidkundig Genootschap, dat toen nog
in het gebouw Concordia gezeteld was en waar mannen als W. Moll, Jhr. J.P. Six,
Alberdingk Thijm, Beels van Heemstede, David van der Kellen, Franken, de Hoop
Scheffer, van Lennep e.a. ons jongeren voorgingen in de beoefening van historie,
kunst en letteren.
Meijer heeft de geheele geschiedenis van het Genootschap gedurende zijn meer
dan veertigjarig lidmaatschap mede gemaakt en dankbaar mocht de voorzitter
erkennen dat het Genootschap groote verplichtingen aan hem heeft gehad gedurende
de 29 jaren dat hij de finantiën beheerde als Penningmeester, waartoe hij na den dood
van F.H. Maschhaupt geroepen werd. Hij was daarbij een Bestuurslid van meer dan
gewone beteekenis; in de uitgave der Noord-

1

Ter Gouw laat dit verwijt niet onder zich en antwoordt (Amstelodamiana I pag. 289, 1874)
‘Welnu als de nakomelingschap zoo dwaas wordt (de gesloopte poorten terug te eischen)
dan mag zij zelf die kromme poorten weêr opbouwen en er zich in laten platdringen en
overrijden’!
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Hollandsche Oudheden door G. van Arkel en A.W. Weissman, heeft hij een werkzaam
deel gehad, en waar het er op aan kwam zijn stem te doen hooren bij wandalisme
bleef hij getrouw aan zijn manifest van 1865. De demping van de N.Z. Voorburgwal,
van het Damrak, de afbraak van den toren Swycht Utrecht en van de Nieuwe zijds
Kapel en de voorgenomen demping van den Oude zijds Achterburgwal en der
Reguliersgracht getuigden hiervan. Van 1867 af behandelde Meijer op verschillende
bijeenkomsten onderwerpen op historisch en letterkundig gebied; meermalen deed
hij als 't ware een wandeling door het oude Amsterdam aan de hand van eene
kunstbeschouwing van teekeningen en prenten uit zijn rijke verzamelingen. Zijn
laatste bijdrage was ‘De oude Buitensingel te Amsterdam’ toegelicht door teekeningen
en prenten en talrijke historische en topographische verklaringen.
Terecht had het Bestuur hem bij het vijftigjarig bestaan van het Genootschap in
1908 tot Eerelid willen benoemen, eene benoeming die hij helaas niet heeft mogen
beleven.
Toen in 1875 besloten was het zeshonderdjarig bestaan van Amsterdam door eene
Historische Tentoonstelling te vieren en een commissie in het leven werd geroepen,
was de kring van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap voornamelijk
aangewezen de hand aan het werk te slaan. Meijer werd voorzitter van de afdeeling
‘Merkwaardige Gebeurtenissen’. Het was een gezellige tijd, alle leden bezield met
hetzelfde doel om de glorie van Amsterdam zoo uitgebreid mogelijk naar voren te
brengen. Nog herinner ik mij het genot dat wij uit elken Atlas van Amsterdam die
ons ter beschikking werd gegeven, mochten uitzoeken wat wij ter tentoonstelling
geschikt achtten. Alleen de Atlas Splitgerber bleef gesloten, de
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eigenaar toch had gemeend dat hij met zijn vriend ter Gouw de commissie had moeten
zijn.
Een groote zaal kregen wij voor onze afdeeling en daar werden de prenten en
teekeningen chronologisch aan de wanden tentoongesteld van 1275 af tot het laatste
glorieuse feit, de optocht bij de 25-jarige regeering van Z.M. Willem III. De charters,
waarbij de giftbrief van Floris V van 27 Oct. 1275, en de historiepenningen waren
afzonderlijk in vitrines te bezichtigen. Meijer en ik hadden toen de eer Z.M. den
Koning in onze zaal rond te leiden.
Behalve voor zijn eigen afdeeling was Meijer een groote beweegkracht in de
geheele tentoonstelling, allereerst voor de bewerking van den Catalogus, die hoewel
de hoofdredactie aan P.H. Witkamp was opgedragen, toch voor een groot deel en in
vele onderdeelen aan Meijer te danken was. En dan de samenwerking met Adriaan
de Vries, die door zijn groote volharding telkens meer zalen beschikbaar kreeg en
net zoo lang volhield tot het geheele Museum van der Hoop tijdelijk opgeborgen
werd. Nog zie ik zijn opgewonden en bewegelijke persoon en hoor ik zijn luide stem
om gedaan te krijgen wat hij wilde. Zijn uitnemende gaven en groote kennis hebben
in niet geringe mate medegewerkt aan het groote succes dat de Tentoonstelling
werkelijk heeft gehad.
Een der meest vermakelijke voorvallen uit deze Tentoonstelling was, wat de Vries
schertsender wijze de begrafenis van de hond van Schout Bondt noemde. Het
Kerkbestuur der Ned. Herv. Gemeente had namelijk tentoongesteld de acht fragmenten
geschilderde doeken de geschiedenis van het Mirakel der Heilige Stede voorstellende,
die in een donkere kamer in de Nieuwe-zijds Kapel bewaard werden. Op een goeden
dag komt een der leden van het Kerkbestuur en ziet .... dat er waterverfteekeningen
van gemaakt
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worden! Groote verontwaardiging - den volgenden dag werden de schilderijen
afgenomen en in getraliede vitrines geborgen en de verdere afwerking der teekeningen
streng verboden. Eindelijk, daar dit nog niet voldoende geacht werd, werden de acht
doeken op een berrie gelegd, met een kleed bedekt ... en weder naar de donkere kamer
in de Nieuwe-zijds Kapel gebracht in tegenwoordigheid van leden van het
Kerkbestuur; de Vries trilde van verontwaardiging en vermaak tevens over dezen
uittocht. De schetsteekeningen waren intusschen toch afgemaakt en zijn in het
Bisschoppelijk Museum te Haarlem. De schilderijen hangen thans in een der kamers
van de Nieuwe Kerk; het zou wenschelijk zijn dat het Kerkbestuur kon besluiten
deze merkwaardige overblijfsels uit de 14de eeuw aan het Rijks Museum in bruikleen
te geven.
Intusschen had Meijer zijn ‘Wandeling door de zalen der Historische
Tentoonstelling’ bewerkt. Was de catalogus een opsomming der voorwerpen in een
of twee regels, in zijn Wandeling behandelde hij elke zaal afzonderlijk en gaf van
vele voorwerpen historische bizonderheden, bewerkt naar de aanteekeningen die hij
had gemaakt, vooral overwegende dat na de sluiting vele stukken niet meer zoo
dadelijk tot bezichtiging zouden komen. Met het opstel van Adriaan de Vries over
de ‘Schilderijen op de Historische Tentoonstelling’ in de Gids zijn het bijdragen
geworden voor een meer uitvoerige studie.
Na het sluiten der Tentoonstelling was het een ideaal van Adriaan de Vries nu in
de zalen van het Oudemanhuis een Amsterdamsch Museum te stichten. Het
Gemeentebestuur beschikte gunstig om eenige zalen nog ter beschikking te stellen,
verschillende particulieren stonden aan het Kon. Oudheidkundig Genootschap
voorwerpen in bruikleen af, en 22 Januari 1877 kon het Amsterdamsch
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Museum van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap worden geopend. De Vries
en Meijer bewerkten den Catalogus en in het voorwoord werd terecht de
wenschelijkheid betoogd dat de talrijke meesterstukken, die nu nog in allerlei zalen
van het Stadhuis en in openbare gebouwen hingen, waarvan velen slecht bewaard
werden, eindelijk in één Museum zouden vereenigd worden, waardoor Amsterdam
een Stedelijk Museum zou hebben dat alle andere Musea hier te lande zou overtreffen.
De veranderde bestemming van het Oudemanhuis maakte echter dat het
Gemeente-bestuur de zalen niet meer ter beschikking kon stellen, waardoor spoedig
tot opheffiing van dit Museum moest besloten worden, temeer daar een belangrijk
finantieel verlies door het Kon. Oudh. Genootschap moest gedragen worden. Toch
was er één goed resultaat; bij het opruimen der prenten werd het plan opgevat een
atlas van Amsterdam bijeen te brengen. Adriaan de Vries en D. Franken stonden
eene belangrijke verzameling af, en uit een klein getal portefeuilles is de Atlas van
Amsterdam van het Kon. Oudheidkundig Genootschap ontstaan, die thans een der
fraaiste verzamelingen op dat gebied is die bestaat.
Zeker was door de Historische Tentoonstelling in Amsterdam het letterkundig
leven opgewekt; een kring jonge mannen was ontstaan die zich de beoefening van
letterkunde en historie vooral van Amsterdam ten doel stelde. Adriaan de Vries,
Meijer en de Roever stonden vooraan in den kring die zich zeer uitbreidde door de
verschillende gedachtenisvieringen die in die dagen te voren kwamen. Zoo de
Vondelfeesten in 1879 waarbij Meijer en de Vries den uitnemenden Catalogus dar
Tentoonstelling bewerkten; zoo, toen in 1880 de Maatschappij Arti et Amicitiae een
Tentoonstelling van voorwerpen uit edele metalen ver-
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vaardigd, inrichtte; het waren weder de Vries en de Roever die den Catalogus maakten,
terwijl Meijer de geheele afdeeling Penningen bewerkte, waardoor mede de catalogus
een blijvende waarde kreeg.
In 1881 waren het de Hooftfeesten, Meijer schreef toen zijn Gids-artikel ‘De jeugd
en jongelingsjaren van P.C. Hooft’ en een bijdrage in het Hooftnummer van Eigen
Haard. De opvoering van Warenar gaf een levendigen strijd tusschen Prof. M. de
Vries en J.A. Alberdingk Thijm of men het stuk al dan niet in den oorspronkelijken
tekst ten tooneele zou voeren. Het slot was dat de oorspronkelijke tekst door Prof.
de Vries in Felix Meritis werd gelezen en de door Alberdingk Thijm gezuiverde tekst
in den Schouwburg werd vertoond. De bij deze feesten georganiseerde tocht naar
het Muiderslot deed de wenschelijkheid uitspreken dat het slot, althans de groote
zaal zou ingericht en gemeubeld worden zooals Hooft die bewoond had. Hiertoe
werd een Commissie benoemd, waarin Meijer in latere jaren en nog tot zijn dood
zitting heeft gehad.
In 1883 richtten Adriaan de Vries en Nicolaas de Roever het tijdschrift
‘Oud-Holland’ op, een tijdschrift gewijd aan kunstgeschiedenis en Nederlandsche
letterkunde, nijverheid enz. De beide redacteuren hadden reeds lang alles verzameld
wat door hen in archieven en handschriften gevonden was en vonden in den
kunstlievenden uitgever H. Binger den man die het tijdschrift met veel toewijding
verzorgde. In den eersten jaargang reeds schreef Meijer een opstel over het ‘Oude
Doolhof’ te Amsterdam naar aanleiding van de unieke ets van Cornelis Florisz,
gevolgd (in jaargang 3, 4, 6 en 7) door de hoogstbelangrijke en critische studiën over
‘de Amsterdamsche Schutterstukken in en buiten het Rijks Museum’. Deze studiën
hadden weder hun ontstaan te danken aan de Historische Tentoonstelling,
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waar voor het eerst de meeste Schutterstukken, die toen nog in verschillende lokalen
van het Stadhuis hingen, tentoongesteld werden, terwijl ook de vele aanteekeningen
van Adriaan de Vries tot zijn beschikking waren gesteld.
Reeds bij den tweeden jaargang van Oud-Holland moest de Roever een ‘In
Memoriam’ voor Adriaan de Vries schrijven; 8 Februari 1884 was zijn levensdraad
afgesneden, pas 32 jaren oud. In hem was heengegaan een man, blakende van liefde
voor alles wat kunst en letteren betrof, een beminnelijke persoonlijkheid, hulpvaardig
voor allen die nauw met hem in betrekking waren. Scherp in zijn oordeel en dikwijls
in zijn optreden, heeft hij mede den stoot gegeven aan de betere bewaring en
verzorging van datgene wat verwaarloosd was. Ook de herbouw van het Muntgebouw
is aan hem te danken. De herinnering aan hem blijft voortleven bij allen die zijn
streven hebben gewaardeerd. Onder-directeur van 's Rijks-Prentenkabinet, was zijn
wensch geweest benoemd te worden tot directeur van de afdeeling Schilderijen in
het nieuwe Rijks Museum. Hij werd niet benoemd .... en deze teleurstelling
ondermijnde zijn reeds zwakke gezondheid. Hij zocht afleiding in een reis naar
Engeland, maar slechts eenige weken levens waren hem meer gegund. Zijn vele
vrienden lieten door P.J. Arendzen zijn goed gelijkend portret maken met een
vierregelig vers van een zijner beste vrienden.
In 1885 maakte Meijer weder deel uit van de commissie ten doel hebbende den
300-jarigen geboortedag van Gerbrand Adriaansz. Brederoo feestelijk te herdenken.
Een feestviering in Felix Meritis, de opvoering van het Moortje in den Schouwburg
en eene Tentoonstelling in de Universiteits-bibliotheek vormden de hulde aan den
dichter gebracht. In een geestig manifest, door de Roever samengesteld, van ‘de
Ghesellen in Bredero, ende dies bemin-
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ders der Vrye consten, lidmaets gheweest hebbende van den voormaligen Ghilde
gheheyt Brederode Commissie, (waarin Meijer voorkomt als ‘Wynkooper ende
voorstander der ghemeynte vande Augsburgsche Confessie haerlieder vergaderinghe
houdende opte Colveniersburgwal daer 't Dolhuys placht te wesen, voirts beoeffenaer
der Amsteldamsche gheschiedenisse’) - werd na afloop der feestelijkheid aan
‘Heymannus Binger loffelick boeckprinter’ een borstbeeld van Brederoo vereerd1.
De uitgave van: J. ter Gouw, ‘Nacht en Morgenrood. Een tijdvak uit de geschiedenis
van Amsterdam. Meest naar oorspronkelijke stukken’, waarin de schrijver den
overgang van Amsterdam naar de Staatsche zijde in 1578 beschreef, was aanleiding
dat van Meijer in de Gids het artikel verscheen ‘De Zegepraal der Hervorming te
Amsterdam.’ In dit van groote kennis der Amsterdamsche historie blijkende opstel
bestrijdt hij, en terecht, ter Gouw om zijn felle antipapistische beschouwingen over
‘Buyck en desulken’ die liever Amsterdam in verderf en armoede zagen vervallen
als iets te doen waardoor men in de ongenade des Spaanschen Konings kon vervallen.
Meijer beschouwt de toenmalige regeering meer in de lijst van haar tijd. Onder den
titel ‘De Hervorming van Amsterdam’ verscheen nog een meer populair geschrift in
de Blaadjes van het Ned. Luthersch Genootschap voor in- en uitwendige zending.
In December 1885 werden in de Brakke Grond verkocht de familieportretten der
Alewijns, eene verzameling die eeuwen lang bij elkander was gehouden en waaraan
de

1

Leden der Commissie waren H.J. Biederlack, H. Binger, C.M. Dozy, F. van der Goes, G.
Kalff, R.A. Kollewijn, M.G.L. van Loghem, D.C. Meijer Jr., E.D. Pijzel; N. de Roever, P.L.
Tak en J.H.W. Unger.
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namen der geslachten Aldwijn, de Vlaming van Oudshoorn, Bicker, Geelvinck, Pauw
en anderen verbonden waren. In de Gids van Februari 1886 schreef Meijer een
belangrijke studie over deze verzameling, die stukken van de eerste Hollandsche
meesters als Cuyp, de Keyzer, Maes, Moreelse, de Musscher, Rootius, Sandvoort
e.a. telde. Verschillende genealogische bizonderheden over de oude Amsterdamsche
geslachten voegde de schrijver er aan toe. Gelukkig bleef het meerendeel der portretten
in ons land; Meijer kocht zelf het fraaie portret door Dirck Dirckz. Sandvoort, van
Eva Bicker, de weduwe van Dirck de Graeff, die later de tweede vrouw werd van
Frederik Alewijn.
Uit zijn rijken schat van Amsterdam's verleden gaf hij gaarne zijne aanteekeningen
ten beste, het waren losse stukjes over belangrijke, dikwijls actueele onderwerpen.
In Eigen Haard vinden wij o.a. van 1884-1906: Over de bocht van de Heerengracht,
de Amsterdamsche Beurs, de IJsbreker, de eerste houtzaagmolens, het Amsterdamsche
Czaar Peterhuisje en Frans Banning Cocq en zijn familie-album.
Elke uiting over Amsterdam begroette hij met vreugde; de Roever had in 1888
opgericht het ‘Amsterdamsch Jaarboekje’ waarvan de drie eerste jaren onder zijn
redactie uitkwamen en in elk van deze drie jaargangen vinden wij een bijdrage van
Meijer's hand. Ook aan de latere jaargangen van 1897-1904 van hetzelfde jaarboekje
onder redactie van E.W. Moes, nam hij een werkzaam deel. Onder den titel ‘Uit onze
oude Amstelstad’ gaf de Roever zijn verschillende bijdragen in tijdschriften en
couranten verspreid, in 4 Bundels verzameld in druk. In den vierden Bundel schreef
Meijer reeds de Roever's levensbericht; 11 Maart 1893 toch was hij na
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een korte ziekte overleden. ‘Een woord van weemoedige herinnering aan - een uiting
van diepgevoelde waardeering voor den geschiedvorscher die in de kracht zijns
levens was weggerukt.’ Tijdgenoot van Adriaan de Vries zijn vriend en medewerker,
was de Roever de bekwame archivaris van Amsterdam, de uitmuntende
geschiedvorscher, de scherpzinnige onderzoeker, waarvan zijne geschriften en alles
wat hij ter hand nam de getuigenis afleggen. Met hem is een man ten grave gedaald
die Amsterdam lief had. Meijer eindigt zijn in memoriam met ‘Hoevelen uit alle
rangen der maatschappij tot den laagsten toe hebben genoten van zijn vriendelijkheid,
zijn opgeruimdheid, zijn hulpvaardigheid, en getuigen na zijn dood met een traan in
't oog: Hij had een hoofd van staal, een hart van goud.’
Met een achttal vrienden die allen veel voor de geschiedenis van Amsterdam
voelden, werd door Meijer in Mei 1900 de Vereeniging Amstelodamum opgericht,
eene vereeniging tot bevordering van de kennis van het heden en verleden van
Amsterdam. Het doel was om zooveel mogelijk bijeentebrengen wat de hedendaagsche
geschiedenis als wel wat de eigenlijke geschiedenis van Amsterdam betreft. Van den
aanvang af was Meijer Voorzitter en behartigde met grooten ijver alles wat op den
weg der Vereeniging was. Voor zich zelf had hij een deel van den arbeid op zich
genomen en behandelde in elk der verschenen Jaarboeken de geschiedenis der
verschillende beroemde huizen in de stad. Deze bijdragen geput uit de grondpapieren
zijn van het hoogste belang voor de geschiedenis niet alleen maar ook voor de
genealogie der vroegere en latere bewoners.
In 1908 gaf hij den wensch te kennen om als Voorzitter af te treden om redenen
van gezondheid. Men eerbiedigde
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zijn wensch en verkreeg de belofte dat hij toch nog, zooveel hij zou kunnen, zich
niet geheel aan de Vereeniging zou onttrekken. In het zevende Jaarboek wijdde de
Voorzitter Prof. Dr. H. Brugmans eenige hartelijke woorden aan zijne nagedachtenis,
in herinnering brengende wat Amstelodamum aan hem te danken heeft gehad.
Toen in 1896 de kunstlievende uitgever W.P. van Stockum Jr. te 's-Gravenhage
het plan opvatte een groot werk over Amsterdam in de 17e eeuw in het licht te geven,
waarvan elke afdeeling door de daarvoor het meest aangewezen bekwame mannen
zou bewerkt worden, was Meijer zonder eenigen twijfel de man aan wien het
topographisch gedeelte moest werden toevertrouwd. In het eerste hoofdstuk: ‘Groei
en bloei der stad’ heeft hij aan de hand van den Plattegrond van Balthazar Florisz
het oude Amsterdam geschetst op een wijze als niemand beter zou hebben kunnen
doen. Prof. P.J. Blok getuigt er van in zijn voorbericht dat ‘hij, die het oude
Amsterdam kent als slechts zeer weinige Amsterdammers uit den ouden tijd zelf het
gekend hebben, de schilderachtige hoofdstad als uit den doode heeft doen opstaan.’
Er is zeker nooit een boek verschenen waarvan de tekst zoo geheel in
overeenstemming is met de met de meeste zorg uitgekozen prenten, die uit de beste
verzamelingen waren gekozen. Het prachtige boek blijft een monument voor den
uitgever en de bewerkers.
In het ‘Officieel Gedenkboek van de plechtige ontvangst en Inhuldiging van H.M.
Koningin Wilhelmina binnen Amsterdam in 1898’, komt een bijdrage van Meijer
voor getiteld: ‘Oranje en Amsterdam’, waarin hij van 1566 af toen Prins Willem van
Oranje de stad bezocht tot 15 November 1813 toen het Oranje Boven weder in
Amstels
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veste klonk, de nauwe verhouding van Oranje en Amsterdam in breede trekken heeft
geschetst.
De voorgenomen demping van de Reguliersgracht, waarover Jan Veth op 28
October 1901 een voordracht hield in het Kon. Oudheidkundig Genootschap, gaf
aanleiding tot de uitgave van de brochure ‘Stedenschennis naar aanleiding van de
demping van de Reguliersgracht-kwestie door D.C. Meijer Jr. en Jan Veth’. Zooals
bekend is, besloot het Gemeentebestuur de Reguliersgracht niet te dempen maar de
bruggen te vernieuwen.
Uit zijne verzamelingen Prenten, Portretten en Gedenkpenningen werkte hij mede
aan Fred. Muller, Ned. Historieprenten en J.F. van Someren, Catalogus van Portretten
van Nederlanders en ook aan het laatste stuk van het Vervolg op van Loon,
Beschrijving van Nederl. Historiepenningen. Hij was Lid van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde sedert 1885 en van het Historisch Genootschap te Utrecht.
Bovendien was hij herhaaldelijk Lid van verschillende commissiën op letterkundigen kunstgebied, o.a. van die voor de Stichting van het Vondel-Museum en in 1906
van de Rembrandt-Commissie.
Was Meijer Amsterdammer met hart en ziel, ook aan de Luthersche Kerk was hij
met hart en ziel verbonden. Hij had zijn kerk lief en veel is in hem verloren in alle
betrekkingen, waarin hij met groote toewijding de Hersteld Luthersche Gemeente
heeft gediend, tijdens het grootste deel van zijn leven. In het tijdschrift ‘Een vaste
burg is onze God’ heeft Ds. C.F. Westermann op uitnemende wijze den betreurden
doode herdacht.
Ook in geschriften heeft hij geen gelegenheid laten voorbijgaan om hiervan
getuigenis af te leggen. Naar aanleiding van Luther's vierhonderdsten geboortedag
verscheen in de Gids 1884: Luther's volgelingen te Amsterdam,
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waarin hij een kort overzicht gaf van de Amsterdamsche Luthersche Gemeente. In
1891 behandelde hij dit uitvoeriger in het Geschiedkundig overzicht van de stichting
der Hersteld Luthersche Gemeente te Amsterdam, in het gedenkboek uitgegeven bij
het 100-jarig bestaan dier Gemeente. Zijn rijke bibliotheek stelde hem in staat de
geschiedenis van de oprichting uitvoerig te schetsen. In het tijdschrift ‘Een vaste
burg is onze God’, waarvan hij 25 jaar redacteur is geweest, komen voor: Doleerende
Lutherschen, Luther's sterfbed en Wat beteekenen de woorden Nederlandsch
Luthersch?; in de ‘Stemmen uit de Luthersche kerk in Nederland’ een opstel over
de Luthersche Gezangen en in ‘de Wartburg’ van 1901-1908 de kleine opstellen
‘Van den Kijktoren’ geteekend Dz. in 178 Nos.
Het Luthersche Kerklied stelde hij zeer hoog, ook daaraan is de Bundel ‘Luthersche
Liederen uit het Hoogduitsch vertaald’ 1902 te danken. In de Christelijke Liederen
verzameld en uitgegeven vanwege het Nederlandsch Luthersch Genootschap, hebben
niet minder dan 44 liederen, door hem vertaald, hunne plaats gevonden. Ten slotte
bewerkte hij gedurende 25 jaren den Lutherschen Scheurkalender en twee dagen
vóór zijn dood was hij hiermede nog bezig. Het is zijn laatste werk geweest.
Hij was geboren 17 Augustus 1839, in het hartje van Amsterdam op de Pijpenmarkt
waar thans de bureaux van het Nieuws van den Dag zijn. Na zijn huwelijk met Anna
Maria Elisabeth Lodewijks, 8 Augustus, 1867 woonde hij eerst op den
Kloveniersburgwal en liet zich in 1883 een huis in de Vondelstraat bouwen, waar
hij de spreuk Soli Deo Gloria in den gevel liet plaatsen. In zijn nieuwe woning, geheel
naar zijn eigen denkbeelden gebouwd en ingericht, had hij gelukkige jaren, totdat
17 Maart 1895 zijn vrouw hem plotseling ontviel. Zij was de vreugde in zijn
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huis, opgewekt en vroolijk en geheel met hem meegaande in al zijn liefde voor
wetenschap en kunst. Het was voor hem een groot verlies; sedert zocht hij afleiding
in zijne studie. Zijn werkkamer was geheel in 17-eeuwschen trant betimmerd, met
in lood gezette vensters, waarin hij een viertal medaillons had doen aanbrengen. Van
twee gevolgd naar prenten van van der Venne stelden het eene zijn ouders voor met
de spreuk ‘Ora et labora’, het andere verbeeldde de bewoners van het huis met de
spreuk ‘Dominus providebit’, de twee andere medaillons waren emblemen op kunst,
wetenschap en letteren betrekking hebbend. Oude meubelen en schilderijen sierden
de kamer.
In die gezellige studeerkamer bewaarde hij zijn Atlas van Amsterdam in teekening
en prent. Van klein begonnen (in 1860 schreef hij: laatste telling 493 prenten en
portretten, mijn Atlas is dus sterker dan de uwe - ik ruil toch nog!), heeft Meijer geen
veiling voorbij laten gaan zonder zijne verzameling aan te vullen. De veilingen van
Kühn, Sarphati, Meulman, Rompel, Rieke, Slagregen en Wurfbain boden hiertoe
ruimschoots gelegenheid aan. Behalve Amsterdam bevat zijn nalatenschap
Nederlandsche topographie en historie, portretten, kunst en een eenige collectie
Lutherana, afkomstig van den Predikant T.C.C. Everts te Enkhuizen en sedert veel
vermeerderd. In de laatste jaren heeft hij nog bijeengebracht een zeker unieke
verzameling teekeningen van Amsterdamsche Gevelsteenen en oude gevels, een
beeld gevende van de zeden en gewoonten onzer vaderen, van handel, bedrijf en
kunst. Door den bekenden teekenaar Herman M.J. Misset werden er eenige honderden
voor de vergetelheid bewaard. Een dergelijke serie is zeker niet meer bijeen te
brengen. Voeg daarbij zijn Penningkabinet, bevattende de zeldzaamste stukken over
Amsterdam en meer dan gewone
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huwelijks- en begrafenispenningen en zijn Bibliotheek over Amsterdam en de
Luthersche Kerk - en ge vindt het kostbare materiaal dat Meijer voor zijn veeljarige
studie ten dienste heeft gestaan. Het is zijn wensch geweest dat van zijne
verzamelingen een catalogus zou worden gemaakt als een monument voor hetgeen
hij met zooveel zorg bijeenbracht. Zoo zal alles binnen korten tijd verspreid worden
- mogen anderen er dezelfde liefde en toewijding voor hebben.
‘Men zij toch niet te zuinig met bewaren’ schreef hij eens en zoo bewaarde hij
alles, tot dat hij eens tijd zou vinden het te bewerken. ‘Had ik nog maar drie jaren
levens,’ sprak hij nog kort voor zijn dood, .... het heeft niet mogen zijn.
Meijer heeft een welbesteed leven gehad, weinige uren heeft hij voorbij laten gaan,
waarin hij niet het een of ander van zijn uitgebreide kennis mededeelde of
aanteekende.
Zijn familieleden hadden hem zijn portret aangeboden, gegraveerd door P. Dupont:
men ziet hem zittende in zijn studeerkamer. Zij hebben dat tevens aan zijn vele
vrienden ter herinnering geschonken.
De twee laatste jaren was zijn gezondheid hard achteruit gegaan, hij was oud
geworden. Met moeite bewoog hij zich dikwijls nog voort om eene vergadering bij
te wonen die hij niet gaarne wilde verzuimen. Zoo was hij nog 4 Mei 1908 op de
Algemeene Vergadering van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap om als
penningmeester zijn verslag uit te brengen. Begin Juli deed hij nog een reis langs
den Rijn maar kwam meer verzwakt dan hersteld terug, zoodat hij mij 25 Juli schreef
dat zijn geneesheer hem absolute rust had voorgeschreven. ‘Ik leid dus nu (en
misschien voor goed) een huiszittend

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

346
leven, wat nu hier in mijn huis en mijn tuin bij dit weder wel te overkomen is, maar
mij toch dwingt tot mijne vrienden te zeggen: als ge mij zien wilt moet ge bij mij
komen.’
Bij mijn bezoek drukte hij zijn spijt uit dat hij nu de Damplannen in het
Gemeente-Museum tentoongesteld, niet kon gaan zien, te meer daar hij over de
Damkwestie voornamelijk voor het behoud van het Beurspoortje nog kort te voren
in het Alg. Handelsblad zijne meening had uitgesproken. Zoo brak 17 Augustus zijn
verjaardag aan; hij hield zijn kamer en ontving geen bezoek, twee dagen later was
hij nog bezig aan zijn Lutherschen Kalender. Donderdag reeds vond ik hem stervende
en Vrijdag 21 Augustus ging hij de eeuwige rust in. Zijn uitvaart had plaats te
Diemerbrug waar ook zijne echtgenoote rust. Daar werd aan zijn graf namens de
vele kringen waarin hij met zooveel toewijding had gewerkt en waar zijn heengaan
zoo diep werd betreurd, getuigenis afgelegd hoeveel in hem verloren was. En nu ....
zittende aan zijn werktafel, omringd van zijn vele prenten en teekeningen, denk ik
met weemoed terug aan den ouden vriend, met wien ik zoo lange jaren verbonden
ben geweest en ter wiens nagedachtenis ik deze regels heb mogen schrijven.
R.W.P. DE VRIES.
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Geschriften van D.C. Meijer Jr.
1863.

Over de ware beteekenis van het Oranje
Boven. Een woord aan den Heer J.A.
Alberdingk Thijm over zijne brochure
getiteld Een weinig Amsterdamsche
kritiek. Door Chr. Amst. 1863.

1865.

Wandalisme. Een waarschuwend woord
tot allen wien de vaderlandsche kunst
onverschillig is door Chr. Met een brief
aan den Schrijver van Dr. C. Leemans
Leiden 1865.

1876.

Catalogus der Historische Tentoonstelling
van Amsterdam. Amst. 1876.
(gedeeltelijk door D.C. Meijer Jr.
bewerkt).

1876.

Wandeling door de zalen der Historische
Tentoonstelling te Amsterdam. Amst.
1876 met platen.

1877.

Catalogus van het Amsterdamsch
Museum van het Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap te
Amsterdam. Amst. 1877. (Bewerkt met
Mr. A.D. de Vries Az.).

1880.

Catalogus der Tentoonstelling van
Kunstvoorwerpen in vroegere eeuwen uit
edele metalen vervaardigd, gehouden
door de Maatschappij Arti et Amicitiae.
Amst. 1880. (Hiervan werd de geheele
afdeeling Penningen door D.C. Meijer Jr.
bewerkt).

1885.

Catalogus van de
Breederoo-Tentoonstelling. Amst. 1885.
(Bewerkt met Mr. N. de Roever).

1885-1908.

Luthersche Scheurkalender.
(Grootendeels).

1891.

Geschiedkundig overzicht van de
stichting der Hersteld Luthersche
Gemeente te Amsterdam. (In het
Gedenkboek uitgegeven bij het
honderdjarig bestaan der Hersteld
Evangelisch Luthersche Gemeente te
Amsterdam. Amst. 1891).
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1896-98.

Onze Luthersche Gezangen (Stemmen
uit de Luthersche Kerk in Nederland
2de-4de jaargang). Amst. 1896-98.

1898.

Oranje en Amsterdam (Officieel
Gedenkboek van de feestelijke Ontvangst
en Inhuldiging van H.M. Koningin
Wilhelmina binnen Amsterdam in 1898).

1897-1904.

Amsterdam in de zeventiende eeuw.
Bewerkt door D.C. Meijer Jr., Dr. A.
Bredius, Dr. H. Brugmans, Prof. Dr. G.
Kalff, Dr. G.W. Kernkamp, Prof. Dr.
H.C. Rogge, D.F. Scheurleer, en A.W.
Weissman. 's Gravenhage 1897-1904.
(Hiervan schreef D.C. Meijer Jr. het 1ste
deel: Groei en bloei van de Stad).
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1901.

Stedenschennis naar aanleiding van de
Reguliersgracht-kwestie door D.C. Meijer
Jr. en Jan Veth. Uitgegeven door het Kon.
Oudh. Genootschap Amst. 1901. Met
platen.

1901-9.

Van den Kijktoren 1-178 in ‘de Wartburg.
Luthersch Weekblad.’

1902.

Luthersche Liederen uit het Hoogduitsch
vertaald. Amst. 1902.

De Gids.
1878.

De zegepraal der Hervorming te
Amsterdam.

1881.

De jeugd en jongelingsjaren van P.C.
Hooft.

1884.

Luther's volgelingen te Amsterdam.

1886.

De familieportretten van de Alewijns.

Eigen Haard.
1879.

Eene herinnering aan de
Vondel-Tentoonstelling.

1881.

Het geslacht Hooft (In het P.C.
Hooft-Nummer).

1884.

De Bocht van de Heerengracht.

1884.

De Amsterdamsche Beurs.

1889.

De IJsbreker.

1889.

De eerste houtzaagmolen.

1890.

De Utrechtsche Maliebaan.

1890.

Het Scheveningsche Tolhek.

1892.

Harddraverijen in de vorige eeuw.

1897.

Het Amsterdamsche Czaar Peterhuisje.
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1906.

Frans Banning Cocq en zijn
Familie-Album.

Oud-Holland.
1883.

Het oude Doolhof te Amsterdam.

1885.

De Amsterdamsche Schutterstukken in
en buiten het Nieuwe Rijks Museum.
(Vervolgd in 1886, 1888 en 1889).

Amsterdamsch Jaarboekje.
1888.

De uitbreiding van Amsterdam in de 17de
eeuw.

1889.

Blauw Jan.

I890.

De Kerk onder 't mes.

1897.

Het geslacht Overlander.

1898.

Burgwal, Gracht en Kade.

1900.

Het verleden van het Sophiaplein.

1904.

Prentverzamelingen van Amsterdam.

1893.

Levensschets van Mr. N. de Roever (Uit
onze oude Amstelstad IV).

Een vaste burg is onze God.
1889.

Doleerende Lutherschen.

1896.

Luther's sterfbed.

1897.

Wat beteekenen de woorden
Nederlandsch Luthersch?
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Jaarboek der Vereeniging Amstelodamum.
1903.

Huis Heerengracht 435. Huis
Heerengracht 468. Huis Heerengracht
458.

1905.

Huis Kloveniersburgwal 95. Huizen
Heerengracht 270. 272. Huis
Heerengracht 439.

1906.

Het Burgemeestershuis Heerengracht 456.
Huizen Heerengrcht 519 en 521. Het Huis
Marseille Keizersgracht 401. Huis
Damrak 100.

1907.

Huis Heerengracht 70-72. Huis
Heerengracht 495. Heerengracht 509,
511. Huis Nieuwendijk 192.

1908.

Huizen Dam 10, 12, 14. Huis
Heerengracht 573. Huizen Doelenstraat
16, 18.

1909.

Geschiedenis der Huizen Heerengracht
728. Keizersgracht 119.

Bovendien verschillende kleine bijdragen in de Navorscher in de eerste jaren 1859
enz. onder de letters Chr.; in het Algemeen Handelsblad, in het Predikbeurtenblad.
-
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Levensbericht van Mr. J.H. de Stoppelaar.
Toen ik bij eene vorige gelegenheid te dezer plaatse1 melding maakte van eene oude
garde van beoefenaren van de geschiedenis en oudheidkunde van Zeeland, noemde
ik als den laatstoverledene Frederik Nagtglas en als den laatstoverlevende Dr. J.C.
de Man.
Ik deed toen onwillekeurig onrecht aan Mr. J.H. de Stoppelaar, ons op 31 December
1908 te 's-Gravenhage overleden medelid, en het is mij eene weemoedige voldoening
dit verzuim hier te mogen erkennen en herstellen. Zijne werkzaamheid op Zeeuwsch
gebied was door zijn vertrek naar Egypte afgebroken en op den achtergrond geraakt,
maar zeer zeker verdient hij in dit verband met eere genoemd te worden. Zijne
voorliefde en geestdrift voor Zeeland en Zeelands verleden zijn hem zijn gansche
leven, ook tijdens zijn langdurig verblijf in den vreemde, in sterke mate bijgebleven
en drukken dikwijls een eigenaardigen stempel van vooringenomenheid op zijn werk.
Geen Zeeuw, die het niet begrijpen of het hem misduiden zal!
Johannes Hermanus werd op 29 November 1826 te

1

Levensbericht van Frederik Nagtglas, in den bundel van het jaar 1904, bl. 320.
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Middelburg geboren uit Mr. Pieter de Stoppelaar, wethouder aldaar, en Judina
Leonarda de Haan.
‘Het gezin1 van den Vader, waarin de zeis des doods maar al te ijverig maaide,
was een toonbeeld van deugd, van huiselijk geluk en van eenvoud. Als men den
eenigszins achteroverloopenden heer, die wethouder was en lid der Provinciale Staten,
zoo met zijn stokje zag wandelen, meende men een stug en onvriendelijk man voorbij
te zien gaan, toch was hij juist het omgekeerde! Alles was zachtmoedigheid in hem,
liefelijke plichtsbetrachting en edel huisbestuur’.
Na de zoogenaamde Fransche school bezocht en verlaten te hebben met een congé
honorable, daar hij behoorde tot de beste discipelen, werd Herman in 1840
ingeschreven als leerling van de Latijnsche school te Middelburg. In het livre d'or
dier inrichting zie ik zijne vaste, haast mannelijke handteekening voor mij: reeds
toen sprak de man van ernst en karakter uit het handschrift van den knaap. Gedurende
de vijf jaren, welke hij op het gymnasium doorbracht, zat hij alleen in eene klasse;
wel verre dat zijn ijver er door verflauwde, kwam integendeel het individueele
onderwijs aan zijne ontwikkeling des te meer ten goede. Eene vergelijking met de
cijfers van andere leerlingen en de vele door hem behaalde prijzen bewijzen, dat hij
uitmuntte, zooals ik ook wel mondeling van den toenmaligen rector, Dr. H. Polman
Kruseman, vernomen heb. Het Latijn werd met bijzondere voorliefde beoefend en
ook in het Grieksch maakte hij zulke vorderingen, dat hij spoedig den gewonen cursus
had doorloopen en het Symposium van Plato

1

Dr. J.C. de Man, levensbericht van Mr. G.N. de Stoppelaar, in den bundel van het jaar 1900,
bl. 87.
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en de treurspelen van Euripides buiten het gewone kader met hem werden behandeld.
De geschiedenis van Nederland en vooral die der Nederlandsche letterkunde
behoorden tot zijne liefhebberijstudiën.
Bij het eindexamen summa cum laude geslaagd, hield hij op 3 September 1845
bij de zoogenaamde promotie in de Engelsche kerk eene oratio de Euripidis Hecuba,
welke hij wegens zijne bijziendheid uit het hoofd had geleerd.
Die promotie gaf evenwel nog geen toegang tot de academische lessen; immers
bij koninklijk besluit van 23 Mei 1845 was het jus promovendi aan de gymnasia
ontnomen en werd voor alle aanstaande academieburgers het staatsexamen
verplichtend gesteld: een schrikbeeld voor velen, maar voor de Stoppelaar met zijne
degelijke opleiding eene formaliteit, waarvan hij zich gemakkelijk kweet.
‘Het quinquennium studiosorum brachten beide broeders1 - immers zij verschilden
slechts één jaar - genoegelijk, maar werkzaam door. Ieder die gestudeerd heeft,
begrijpt, dat zij al hun tijd niet in de allesbehalve aanlokkelijke collegekamers of
achter de boeken hebben doorgebracht, maar dat zij ook genoten van al de genoegens
die de Alma Mater haar zonen aanbiedt. Als kweekschool van lust voor algemeene
ontwikkeling was het te Leiden dan ook overheerlijk voor hen, omdat het hun aard
was, evenals hun grootvader (predikant te Gorinchem) hun smaak te ontwikkelen
voor het schoone en het goede. Wij zullen hier niet in bijzonderheden treden; ieder
begrijpt, dat zij lid waren van Senaat en Sempre Crescendo en van het Zeeuwsche

1

Herman studeerde met zijn broeder Gerhardus Nicolaas. Het bovenaangehaalde is ontleend
aan diens levensbericht door Dr. J.C. de Man.
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Dispuut onder de zinspreuk: ‘Non sordent in undis’ en van de maskerade-commissies.
Van de maskerade, in 1850 gehouden, was Herman de nauwkeurige secretaris en hij
gaf voor dien optocht van Frederik Hendrik geschiedkundige aanteekeningen in het
licht. Beiden beoogden met hunne studies een nuttige maatschappelijke loopbaan en
hierbij was Middelburg hun point de mire’.
Dat geschied- en letterkunde de Stoppelaar reeds vroegtijdig aantrokken, toonen
zijne bijdragen aan de Leidsche Studenten-almanakken:
Hoe meester Maarten Kalf met vrouw en kinderen de Aloë te Leiden zien kwam,
1848;
De herinneringen van een lantaarnpaal (eene wonderlijke geschiedenis), 1849;
Een theologisch dispuut in de 16de eeuw, 1851.
Dat hij bij zijne medestudenten groote achting genoot, bewees zijne benoeming
tot praeses van de juridische faculteit; dat hij inmiddels zijne studiën niet
veronachtzaamd had, bleek uit de dissertatie, waarop hij in 1851 met den eersten
graad tot doctor in de rechten promoveerde: ‘De Zelandica gente de Huybert ejusque
meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis Belgii foederati
rebus curandis egit Petrus de Huybert’.
Deze studie werd bij haar verschijnen zeer geprezen en wordt nog steeds met eere
genoemd, als is zij voor de afstamming van het geslacht de Huybert verouderd door
de sedert verschenen genealogie dier familie van de zoo deskundige hand van Mr.
B.F.W. von Brucken Fock.
Hoe goed W.J. Hofdijk het met de Stoppelaar meende, getuigt de volgende
ontboezeming, welke hier aan de vergetelheid moge ontrukt worden
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Mijn waarden vriend J.H. de Stoppelaar bij zijne bevordering tot
Doctor in de beide Rechten.
Ook dat 's rechtvaardigheid: de feiten op te halen
Van 't eerbiedwaardig Voorgeslacht;
Een lang-vergeten roem den cijns weer te betalen,
Niet meer door later kroost gebracht.
Dat is een baak gesteld aan 't onverzekerd streven
Op 't weer op nieuw bevaren meer;
Een forsche windvlaag voor de kielen die daar dreven,
Maar slap van zeilen, gints en weer.
Wie laag moog neêrzien, bij de nieuwe volksverlichting,
Op 't streven van een vroeger tijd Geen vruchtbre kennistwijg, geen volkrenwelvaartstichting,
Dan die op d' ouden tronk gedijt.
Heil u, mijn vriend! wien reeds bij de eerste jongelingsschreden
Die gloed het hart doorbruist en blaakt,
En die het goede pad vol moed zijt opgetreden Wat waan den echten geest verzaakt.
Ik juich den bloesem toe, dien 'k onder 't groen zie botten;
Zijn frischheid spelt den zoetsten geur;
Zijn vastheid zal de kracht van wind en storm bespotten,
En biedt der vruchten rijkste keur.
Treed voort, treed voort den weg, zoo wakker aangevangen,
Bij 't oud en richtend Themis-zwaard,
En bij den koopren klank van Klioo's krijgsgezangen: Zoo toont ge u beide: uw stam en 's Heeren zegen waard.

In 1851 als advocaat bij het Provinciaal Gerechtshof in zijne geboortestad
ingeschreven, wijdde hij zich aanvankelijk aan de rechtspraktijk, doch bleef hij zich
tegelijkertijd met zijne liefhebberijstudiën op ander gebied bezig houden. Zoo hield
hij in 1852 in de Afdeeling Middelburg der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen
eene voordracht: ‘De moderne toonkunst is niet in Italië ontstaan; haar eerste
ontwikkeling moet gezocht worden in Zuid- en Noord-Nederland’.
In het jaarboekje Zeeland voor 1853 treft men van zijne hand aan ‘Twee Zeeuwen
in Oranje; 1618 en 1630’. De eerste schets betreft de welgeslaagde zending van
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Caspar van Vosbergen, raadsheer in den hoogen raad van Holland, Zeeland en
Westvriesland, naar het prinsdom Oranje, om den ontrouwen en onbekwamen
slotvoogd Croeser uit zijn ambt te verwijderen. Het tweede opstel verhaalt, hoe het
aan Johan de Knuyt gelukte, om de stad Oranje bij verrassing aan den oproerigen
stedehouder van Valkenburg te ontnemen en aan den Prins in handen te spelen,
waarvoor hij door Frederik Hendrik tot zijn vertegenwoordiger als eerste edele van
Zeeland werd benoemd1.
Niemand zal zich beklagen deze vlot geschreven, prettig ingekleede geschiedenissen
te lezen of te herlezen, zooals zij ten volle verdienen.
Inmiddels was de Stoppelaar door den toenmaligen Commissaris des Konings in
Zeeland, Jhr. Mr. J.G.H. van Tets van Goudriaan, aangezocht om burgemeester te
worden van Veere en Zandijk-Binnen, Vrouwepolder en Gapinge. Het doel der
Regeering was ter vervanging van de oude plattelands-burgemeesters, die bij de
invoering van de nieuwe organieke wetten niet meer voor hunne taak berekend waren,
zooveel mogelijk homines novi, jonge, flinke titularissen te benoemen, en dan kon
wel op niemand beter de keus vallen dan op onzen werkzamen en schranderen de
Stoppelaar.
Het burgemeesterlijk gestoelte te Veere bekleedde hij slechts twee jaren, van 1853
tot 1855. Wij mogen veilig aannemen, dat hij zijne taak met de meeste nauwgezetheid
heeft waargenomen en niets onbeproefd heeft gelaten, om deze Zeeuwsche ville
morte uit haar diep verval op te heffen. Dit is hem zoo min gelukt als

1

In het jaarboekje Zeeland van 1854 komt nog eene aanvulling omtrent Johan de Knuyt voor:
‘Nadere inlichtingen omtrent de geboorteplaats en het geslacht van Johan de Knuyt.
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aan een zijner opvolgers, maar daarentegen was zijn verblijf in Veere voor hem uit
een ander oogpunt belangrijk. Wie Veere met zijn nog geene 1000 zielen kent, weet,
dat het stadje niet op levendigheid of verkeer kan bogen en voor een practisch
zakenmensch alle aantrekkelijkheid ontbeert. Maar voor hem, wiens gemoed anders
is besnaard, die het plaatsje met de oogen des geestes en der verbeelding beschouwt,
is de oude veste niet langer dood, zelfs niet doodsch, maar leeft zij den dichterlijken,
wondervollen droom van een rijk en eerbiedwaardig historisch verleden en is zij
bovendien een der merkwaardigste en schilderachtigste plekjes van ons Vaderland
door hare gebouwen, door hare ligging, door den weemoed van haar verval zelf. Al
wat bijkomstig en minderwaardig was, is door den tand des tijds verteerd; al wat
waarlijk grootsch was, is gebleven: de reusachtige kerk met hare indrukwekkende
mystiek, het gothische stadhuis met het sierlijke silhouet van zijn slanken toren - een
waardig pendant van het Middelburgsche zustergebouw -, de massieve Campveersche
toren met zijne sombere, meer dan meterdikke muren en zijn uitzicht op een der
schoonste punten van de Zeeuwsche Stroomen, eindelijk de zoogenaamde Schotsche
huizen, dagteekenende uit de Middeleeuwen en verzinnelijkende het tijdvak van
Veere's lang vervlogen bloei, toen daar het monopolie van den Schotschen wolhandel
gevestigd was.
Buitendien bezit Veere, en dit zal vooral de Stoppelaar aangetrokken hebben, een
uitgebreid oud-archief, dat ook nu nog, evenals toen, ongeordend en onbenut sluimert
en altijddoor wacht op den ridder des geestes, die de schoone slaapster zal doen
ontwaken.
Ware de Stoppelaar langer in Veere gebleven, dan had
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hij stellig de inventariseering ter hand genomen, zooals hij later, met het
Middelburgsche archief gedaan heeft. Thans kon hij zich enkel orienteeren en de
stukken doorbladeren; maar hoe grondig hij dat gedaan heeft en hoeveel nut hij er
uit getrokken heeft, bewijzen de straks te noemen werken over de papiermerken in
de Middeleeuwen en over Balthasar de Moucheron.
Zijne benoeming tot substituut-griffier bij de arrondissements-rechtbank te
Middelburg in het jaar 1855 maakte een einde aan zijne administratieve loopbaan
en deed hem weder naar zijne geboorteplaats verhuizen, wat hem niet onwelkom zal
geweest zijn, daar hij zich inmiddels met eene Middelburgsche verloofd had. In het
daaropvolgende jaar trad de Stoppelaar in het huwelijk met Henriette Isabella
Catharina de Lang 's Graeuwen, evenals hij uit een oud geslacht gesproten.
Lichamelijk: een fijnbesneden gelaat en edele vormen, geestelijk: vastheid van
karakter en integriteit, plegen als erfelijke eigenschappen meer voor te komen bij
patricische dan bij plebejische geslachten. Als oorzaak neemt men gewoonlijk aan,
dat voortgezette ontwikkeling en beschaving door vele generaties heen leidt tot eene
zekere erfelijke verfijning en veredeling. De oplossing is zeker voor vele gevallen
juist, hoewel er aan den anderen kant voorbeelden te over zijn, welke op het
tegenovergestelde wijzen: verbastering en ontaarding van het geslacht door
overbeschaving en huwelijken uit berekening. Mij is het menigmaal voorgekomen,
dat in zelfbeheersching op allerlei gebied, in onthouding en matigheid de diepere
grond is te zoeken van de onbetwistbare meerderheid der upper ten. Eerst waar de
beoefening van die hoofddeugd uit het oog verloren wordt, waar de
levensbeschouwing materieel en burgerlijk wordt, daalt
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het geslacht weder tot een lager peil, doch juist bij de hoogere standen wordt dit in
den regel verhoed door eene meer zorgvuldige opvoeding, welke tevens als oorzaak
en gevolg werkt. Mogen de democraten onzer dagen mij deze ontboezeming vergeven;
zij vergeten wel eens, dat aristocratie in den goeden, oorspronkelijken zin van het
woord heerschappij van de besten beteekent.
Hoe het zij, het huwelijk van Herman de Stoppelaar en Henriette 's Graeuwen
werd uit zuivere liefde gesloten en vereenigde, ik herinner mij dat nog zeer goed,
een schoon en edel menschenpaar. Vooral de Stoppelaar zelf bleef tot het einde van
zijn leven het toonbeeld van eene mens sana in corpore sano.
Reeds in 1857, dus op 31-jarigen leeftijd werd de Stoppelaar benoemd tot lid van
de arrondissements-rechtbank te Middelburg; hoe hij ook bij deze betrekking uitmuntte
door nauwgezette plichtsbetrachting, blijkt o.a. uit eene in 1859 door den Minister
van Justitie tot hem gerichte dankbetuiging voor buitengewonen ijver bij de Instructie
der door Arnemuidsche en andere visschers gepleegde rooverijen bij het stranden
van de Witte Corneliszoon de With.
Doch ook aan buitengerechtelijke zaken bleef hij zijne nimmer falende noch
verflauwende belangstelling wijden. De Middelburgsche wethouder Jhr. C.A. Rethaan
Macaré was reeds in 1824 tot de ontdekking gekomen, dat zeker huis in de Noordstraat
aldaar - weleer het eigendom van Balthasar en van Pieter de Moucheron - tot
woonplaats gestrekt had aan Jacob Cats gedurende diens 20-jarig verblijf te
Middelburg. Hij drukte daarbij den wensch uit, dat door het plaatsen van een
gedenksteen in den gevel de herinnering aan die bijzonderheid zou worden bewaard;
de zaak was toen uit het oog
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verloren, doch werd 25 jaar later weder opgevat en tot een gelukkig einde gebracht
door eene commissie, waarvan de Stoppelaar de secretaris en de ziel was.
Wij danken daaraan het geschrift: ‘Jacob Cats te Middelburg 1603-1623 en zijn
huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners’ (1860).
Op raad van Apollonius Scholte,
- Maer siet een seeker Vrient, die om verscheyde reden
My ried van Hollant af en koos de Seeuwsche Steden -

besloot Cats zich te Middelburg te vestigen:
Ick vond sijn voorstel goet en heb sijn raet gedaen,
En ging tot Middelburg mijn woonplaats nederslaen
De stadt om dese tyt, als wonder wel gelegen,
Was toen van alle kant met veelderhande zegen
Verrijckt, door groot beslag en neering uyt de zee.

Het ging den jongen practizijn aanvankelijk goed:
Myn huys wierd veel besogt, ook luyden van den Staet,
En wyser dan ick was, versogten mynen raet.

Toen trof hem een kleine tegenspoed, daar het huisgezin, waarin hij was opgenomen
- naar de Stoppelaar meent, van Pieter de Moucheron - Middelburg metterwoon
verliet:
Siet het huysgesin, daer ick my liet bekoocken,
Is toenmael onverwagt en haestig opgebrooken
En buyten 's lants gereyst; toen was ick sonder weert
En sat meest onverselt omtrent een stillen heert
...................
Hier op liet ick het oog, oock myn gedachten dwalen,
Waer ick een hupse vrouw voor my sou mogen halen.

Eerst wachtte hem op dit gebied nog eenige teleurstelling, maar in het jaar 1605:
Daer ick het niet en sogt en niet en had gedacht
Wierd mij een lieve Vrouw van Gode toegebracht.
.................
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Een vrouw van sneêg vernuft en geestig in manieren,
Sy kon een huysgesin naar rechten eysch bestieren.
..................
En waerom meer geseyt? Sy was een weerde vrouw,
Het grondstuck van het huys, een spiegel van de trou.

Zijn praktijk als advocaat bleef bloeiende tot aan het jaar 1609, toen:
Mars werd aangeseyt: steek op uw bloedig mes
En houd'et in de schee tot jaren tweemael ses.

Tengevolge van het twaalfjarig bestand werd een meer geregelde toestand geboren,
waardoor met name de handels- en zeezaken minder aanleiding gaven tot procedures.
Cats nam daarom zijn ontslag als stadsadvocaat, om zich in Staats-Vlaanderen aan
de indijking van verdronken polders te wijden, waartoe hem het vermogen zijner
vrouw in staat stelde:
Hier ging ick myn beroep en eerste wesen staecken,
En poogd' in grooten ernst van water lant te maecken.

Cats werd er rijk mede:
De zegen, die my Godt in tydelycke saecken
Heeft eertijts toegevoegt, en dikmael laten smaecken
Quam niet uyt eenig ampt, dat ick eens had bekleedt,
De loon daer toe gestelt en was niet al te breet.
Dat my meest voordeel gaf, dat quam mij van het dyken
Als wy den souten stroom bedwongen om te wycken.
.....................
Geen stad heeft my verrykt, geen staet heeft my gegeven
Daer op ick nu ter tyt mag stil en matig leven;
Geen handel gaf my winst, geen Indisch gulde reê;
Godt heeft my goet verschaft als midden uyt de see.

In 1612 werd hij pensionaris van Middelburg, eene betrekking
. . . . . . . die aen myn tweede ziel
En al het naeste Bloet ten hoogsten wel beviel:

wat echter niet belette, dat hij haar twee jaren later
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verwisselde met het pensionarisschap van Dordrecht en daarmede Zeeland voor goed
verliet.
Onder de omstreeks 1860 geldende oude rechterlijke indeeling had de magistratuur
in Nederland het niet overmatig druk en droomde men nog niet van buitengewone
maatregelen, welke in den vorm van achterstandswetten de bewondering onzer dagen
wekken, maar toch getuigt het van groote werkkracht, dat de Stoppelaar naast zijne
rechterlijke bediening den tijd vond, om achtereenvolgens op te treden als archivaris
der gemeente Middelburg (1861) en als secretaris van het Zeeuwsch Genootschap
der Wetenschappen (1863).
Het archivariaat was destijds een onbezoldigde eerepost, maar geen
beroepsarchivaris had zijn ambt met meer toewijding en inspanning en met beter
gevolg kunnen vervullen dan de Stoppelaar deze hem zoo lieve bijbetrekking
waarnam.
Het oude, zeer belangrijke archief der gemeente Middelburg bestond behalve uit
eenige privilegeboeken en het zoogenaamd guldenregister uit een groot aantal
perkamenten banden, waarin in den loop der jaren de verschillende akten telkens
rubrieksgewijze waren ingebonden. Niettegenstaande nu en dan inventarissen van
het geheel en zoogenaamde zakelijke registers op de onderdeelen werden aangelegd,
vormde het archief een waar labyrinth, waarin slechts enkele ingewijden niet dan
met moeite en na langdurig zoeken den weg konden vinden, waartoe dan nog de hulp
en terechtwijzing noodig was van dezen of genen beambte ter griffie, wiens kennis
zich veelal beperkte tot de stukken van het nieuwere archief.
De zoo uiterst belangrijke verzameling was eene rudis
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indigestaque moles en wachtte nog steeds op eene grondige rangschikking en
systematische beschrijving, wilde zij met vrucht dienstbaar kunnen zijn aan het
geschiedkundig onderzoek en toegankelijk worden gemaakt voor ieder, die zelfstandig
daarin den weg zou willen zoeken.
De Stoppelaar besloot dien arbeid, althans voor het oudste en belangrijkste gedeelte
van het archief, te verrichten. Het door hem bewerkte tijdvak omvat de jaren
1217-1581, in vier afdeelingen gesplitst:
I, van het oudste stuk, de keur van Middelburg van 1217 tot het einde der
Bourgondische heerschappij, 27 Maart 1482 (525 nommers);
II, van het einde der Bourgondische heerschappij tot het begin der Regeering van
Karel V, 24 Februari 1515 (505 nommers);
III, de Regeering van Karel V, 24 Februari 1515 tot 25 October 1555 (1138
nommers);
IV, de Regeering van Filips II, 25 October 1555 tot 26 Juli 1581 (724 nommers).
Bij de bewerking van den inventaris heeft de Stoppelaar, zooals hij mededeelt, de
tijdrekenkundige volgorde aangenomen, hoofdzakelijk omdat de samenvoeging der
stukken in gebonden registers naar de jaren van hun ontstaan daartoe aanleiding gaf
en eene rangschikking onder rubrieken bijna onmogelijk maakte.
Om het gebruik te vergemakkelijken, werd aanstonds besloten aan den inventaris
een drieledig alphabetisch register toe te voegen: een uitgebreid zakenregister, op
zoodanige wijze naar de onderwerpen gegroepeerd, dat daardoor ook aan de
voorstanders van het rubriekenstelsel werd tegemoet gekomen en ieder gebruiker
zich dadelijk omtrent het onderwerp zijner keuze zou kunnen orienteeren; een volledig
personenregister, en ten slotte

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

363
een glossarium betreffende alle verouderde woorden, uitdrukkingen en zegswijzen.
Bij ieder der 2892 nommers van den inventaris staat vermeld, of het stuk voorkomt
als afzonderlijk handschrift, of het op zich zelf een boekdeel vormt (zooals de
rekeningen, tolboeken, poortersboeken enz.) dan wel of het met andere bescheiden
eene plaats heeft gevonden in de gebonden registers.
De inventaris - buiten de registers een kloek boekdeel van 850 bladzijden - is een
zeer verdienstelijk werk, ontstaan uit zuiveren drang tot wetenschappelijken arbeid
en lust tot historisch onderzoek bij iemand, wiens gewone bezigheden hem niet in
die richting leidden. De beschrijving (zonder de registers) werd in 1875 voltooid en
draagt in zeker opzicht de kenmerken vaar haar tijd. Vandaar dat zij niet zoozeer is
een inventaris naar de nieuwere opvatting van de archivalische wetenschap, maar
meer eene regestenlijst, eene lijst van alle stukken met opgave van den korten inhoud,
in het archief aanwezig. Een eigenlijken inventaris, een overzicht van de archieven
der verschillende colleges, ambtenaren en takken van dienst geeft het werk dus niet.
De eenige draad, welke de stukken verbindt, is de chronologische. Al staan ze ook
in het nauwste logische verband en betreffen zij bv. eene onderhandeling over
eenzelfde contract, ze worden al verder gescheiden en verstrooid, naarmate de
onderhandelingen over langeren tijd loopen. Vandaar ontrolt zich voor het oog van
den lezer eene bonte, doch tevens interessante opeenvolging van de meest heterogene
onderwerpen: een brief van Alva, eene uitdeeling van kerkmeesters, eene commissie
van den Rentmeester op zijn stedehouder, eene tariefbepaling van kaas, boter, spek,
enz.
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Het bezwaar dier verouderde methode doet zich echter in het door de Stoppelaar
bewerkte tijdvak niet zoo sterk gevoelen, als voor latere perioden het geval zou
geweest zijn; het aantal stukken is nog niet zoo groot en bijna alle onderwerpen zijn
in de Middeleeuwen nog belangrijk of wekken althans de belangstelling.
De aan dit werk bestede arbeid is inderdaad verbazingwekkend: het wil wat zeggen
al die losse stukken, al die andere documenten, in groote perkamenten banden
bijeengevoegd, de notulen van wet en raad, de brieven van de stad enz. door te werken
met de pen in de hand, alle onderwerpen te omschrijven en van de noodige
aanteekeningen te voorzien. Een enkelen keer is eene fout aan de correctie ontsnapt
of, doch bij uitzondering, een brief in barbaarsch Latijn te haastig gelezen, doch
zeker is het hoog te waardeeren, dat in een werk, waarvan de stof, uit den aard der
zaak, er zooveel aanleiding toe kon geven, zoo weinige vergissingen en drukfouten
aangetroffen worden.
Als secretaris van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen volgde hij in 1863
mijn vader Dr. H. Polman Kruseman op en werd hij in 1875 opgevolgd door zijn
broeder Mr. G.N. de Stoppelaar, die weder tot 1885 mijn voorganger was. Alzoo
nourri dans le sérail, kan ik verklaren, dat hij een voortreffelijk secretaris was,
uitmuntende door die zeldzame keurigheid, nauwgezetheid en gelijkmatigheid van
arbeid, welke hem in zoo hooge mate eigen was en alles wat hij verrichtte tot
modelwerk stempelde.
In datzelfde jaar 1863 zag van hem het licht: ‘Willem III in Zeeland. Gedenkboek
van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 Mei 1862’. Zooals alle koninklijke
be-
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zoeken aan Zeeland was ook deze reis door het Oranjelievende gewest een ware
triomftocht.
‘Het was - 't ORANJE IN IEDERS BORST,
Dat voor het stamhuis van dien Vorst
Dáár huisvest bij de trouwe Zeeuwen!’1

De Stoppelaar was met zijne welversneden pen en blakende geestdrift de aangewezen
man, om eene dergelijke gebeurtenis aan de vergetelheid te onttrekken. Daarbij stelde
zijne kennis van de geschiedenis en de topographie van Zeeland hem in staat het
anders licht eentoonige relaas aan te vullen en af te wisselen met allerlei
wetenswaardigheden en bijzonderheden, welke ook nu nog het werk tot eene
aangename lectuur maken. Geen wonder, dat de Koning-Groothertog aan den schrijver
het ridderkruis van de orde van de Eikekroon toekende (1864).
Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen legt aan de te Middelburg
woonachtige leden den plicht op, om in de wintermaanden beurtelings eene
spreekbeurt te vervullen. Niet elke lezing is een meesterstuk, niet alle zijn even
oorspronkelijk, te zelden wordt het onderwerp aan de geschiedenis van Zeeland
ontleend. Maar deze drie eigenschappen waren vereenigd in de lezing, welke de
Stoppelaar op 6 Januari 1869 hield over de papiermerken, door teekeningen toegelicht.
Later werd de studie aangevuld en omgewerkt uitgegeven in het Archief des
Genootschaps onder den titel: ‘Het papier in de Nederlanden gedurende de
Middeleeuwen, inzonderheid in Zeeland’, met 272 afbeeldingen van papiermerken
(1869). Ook afzonderlijk verkrijgbaar gesteld, was de aflevering spoedig uitverkocht.

1

Uit het inleidend gedicht in het gedenkboek van Paspoort van Grijpskerke.
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In zijne inleiding wijst de Stoppelaar er op, dat vluchtige aanteekeningen, brouillons
en concepten al vroeg op papier werden geschreven, doch in den regel niet werden
voorzien van den datum, welke zelfs meermalen op het origineel of de minuut
achterwege bleef. Op alle archieven vindt men daarvan de voorbeelden, terwijl ook
menig los blad noch door schrift noch door inhoud onder eene zekere dagteekening
kan worden gebracht. Op andere stukken is de datum soms onleesbaar, beschadigd
of minder juist. Bij drukwerken werd vóór het jaar 1457 de naam van den drukker
niet op het boek geplaatst. Heeft men nu eene chronologische lijst der in Nederland
meestal gebruikte papiersoorten, waarvan het watermerk het duidelijkste en zekerste
kenmerk is, dan kan met behulp van die lijst de tijd van wording van een betwist
stuk met tamelijke zekerheid bepaald worden. Wel staat door het papiermerk de
fabriek van oorsprong niet altijd vast, omdat de watermerken veelvuldig nagemaakt
werden, maar wel blijkt daaruit de tijd, waarin het papier is vervaardigd, omdat men
in oude tijden in eenzelfde tijdvak slechts bepaalde papiermerken placht te gebruiken.
Toen eenmaal in de eerste helft der vorige eeuw de aandacht der geleerde wereld
op het belang van deze zaak gevestigd was, werd ook in ons land dit onderzoek door
verschillende genootschappen en personen ter hand genomen, voor Zeeland door
onzen de Stoppelaar.
Als punt van uitgang werden door hem voornamelijk de oude rekeningen der
rentmeesters van Zeeland alsmede verschillende stedelijke rekeningen geraadpleegd.
Bij de bekende omstandigheid, dat men destijds ieder jaar den tot de volgende markt
benoodigden voorraad papier opdeed, staat het bij authenthieke rekeningen vrijwel
vast, dat zij niet geschreven zijn op papier van een vroeger jaar dan dat der
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rekening zelve; voor een onderzoek naar de dateering der papiermerken leenen zij
zich daarom bijzonder goed.
De beteekenis van het werk van de Stoppelaar is wel eens verkeerd begrepen: het
wil niet meer dan vastleggen, welke watermerken in papier in Zeeuwsche archieven
voor ± 1600 gevonden worden, in het midden latende, vanwaar dit papier afkomstig
was en welke de handels- of soortbeteekenis dier merken was. Ook nu nog kan de
wetenschap der diplomatiek daarop geen antwoord geven. Daar de vindplaats dier
merken door de Stoppelaar niet altijd nauwkeurig wordt aangewezen - waardoor een
door hem gebruikt blad papier gemeenlijk niet meer op te sporen is -, zoo moet
vertrouwd worden op de stiptheid van den bewerker, wat men bij een accuraat man
als de Stoppelaar veilig doen kan. Als zoodanig heeft de publicatie groot gezag,
immers zij documenteert, wanneer een zeker watermerk gebezigd werd in
buitenlandsch papier, gebruikt in Zeeuwsche en Vlaamsche schrijfkamers van
stedelijke en gewestelijke overheden tot omstreeks 1600.
Eene zelfde documenteele beteekenis hebben de afbeeldingen niet. Het zijn
teekeningen, welke uitteraard niet diplomatisch nauwkeurig zijn. Hierin treft echter
den bewerker geenerlei verwijt, aangezien in 1869 de mechanische
reproductie-methoden van den tegenwoordigen tijd niet bekend waren. Buitendien,
al zijn het dan geene facisimilés, zoo zijn de afbeeldingen over het algemeen zeer
wel bruikbaar voor het doel, waarvoor zij gemaakt zijn.
Ook uit een kunsthistorisch oogpunt zijn de talrijke bij de Stoppelaar afgebeelde
papiermerken uiterst merkwaardig. Waarschijnlijk zijn zij uit dit gezichtspunt nog
weinig bekeken: moge het hier gezegde den belangstel-
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lenden lezer aanleiding geven er inzage van te nemen, hij zal zich die moeite niet
beklagen1.
Talrijke kleinere bijdragen zijn door de Stoppelaar geleverd in het tijdschrift ‘De
oude tijd’, waarvan hij in 1869 medewerker was geworden, terwijl men in het
‘Archief’ van het Zeeuwsch Genootschap van zijne hand aantreft: ‘Nehalennia-altaar’
(1872) en in de Handelingen van het in 1872 te Middelburg gehouden XIIde
Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres: ‘De vertegenwoordigers der
Midden-Nederlandsche dichtkunst te Middelburg (1365-1415)’.
Intusschen stond hem eene groote lotswisseling te wachten, welke zijne woonplaats
plotseling van de kille Noorderstranden naar het zonnige Nijldelta zou verplaatsen;
op 4 December 1874 ontving hij een schrijven van onzen Minister van Justitie, waarbij
hem kennis werd gegeven van zijne benoeming tot rechter vanwege Nederland in
de pas opgerichte gemengde rechtbanken in Egypte, aan welke roepstem hij reeds
in Januari van het volgende jaar gevolg gaf.
Het leedwezen over het heengaan van den bekwamen president en hooggeachten
medeburger was algemeen, zooals uit de talrijke hem geworden bewijzen van
belangstelling en deelneming te over bleek. Bij deze gelegenheid vereerde de
gemeenteraad van Middelburg aan zijn scheidenden archivaris een zilveren plateau;
de balie bood hem een kristallen beker met zilveren beeld op het

1

Juist dezer dagen verscheen in den zevenden jaargang van het Tijdschrift voor Boek- en
Bibliotheekwezen een opstel van J.W. Enschedé, over Papier en Papierhandel in
Noord-Nederland, gedurende de zeventiende eeuw, waarin ook gegevens aan het werk van
de Stoppelaar worden ontleend.
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deksel, terwijl de Regeering zijne verdiensten huldigde door hem te benoemen tot
ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw.
In Egypte werd hem bij ministerieel besluit - er waren drie rechtbanken - Caïro
als standplaats aangewezen.
‘Lievling van uw trouwe vrinden,
Wees de lievling der Fortuin;
Vriendschap - liefde moogt gij vinden,
Maar gedenk aan Hollands daha!’

Die woorden, door de Génestet aan 's Jacob bij zijn vertrek naar Indië toegezongen,
mochten ook ten volle op de Stoppelaar toepasselijk heeten: want hoezeer hij zich
ook aan de veranderde omstandigheden wist aan te passen en geheel in het vreemde
land acclimatiseerde - zijne vrienden vonden, dat hij in het Nijldal telken jare
verjongde -, zoo bleef hij zich toch in den vreemde altijd en vóór alles Nederlander
en Zeeuw gevoelen en het eerste wat hij deed, zoodra zijne overige werkzaamheden
dit toelieten, was de taak weder op te vatten en af te werken, welke hij zich te
Middelburg had gesteld.
Toen hij die stad verliet, was van den inventaris van het oud-archief het
beschrijvende gedeelte geheel voltooid, doch ontbraken nog de beredeneerde inleiding
en de toegezegde registers. Bij zijn vertrek had hij verklaard geen desolaten boedel
te willen achterlaten; op 1 Maart 1883 legde hij de laatste hand aan het werk en nog
in hetzelfde jaar zagen inleiding en registers het licht.
Omtrent het verblijf van de Stoppelaar in Egypte zijn mij niet vele bijzonderheden
bekend; toen waren trouwens zijne rechterlijke werkzaamheden de hoofdzaak, welke
zich in een levensbericht van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde minder
voor eene uiteenzetting leenen.
Toch moge vermeld worden, dat hij in Caïro reeds
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aanstonds primus inter pares werd geacht. Daar de Egyptische Regeering het
praesidium der rechtbanken niet geregeld had, werd aan de rechters zelve overgelaten
hun voorzitter aan te wijzen, waartoe in die te Caïro met algemeene stemmen de keus
op de Stoppelaar viel.
Door een tijdgenoot en ooggetuige wordt mij geschreven:
‘Durant la longue période de sa carrière en Egypte M. De Stoppelaar a rempli son
mandat avec toute l'indépendance de sa compétence en joignant à la science juridique
l'aménité de caractère, l'amour du travail à la conscience du devoir, qui lui ont conquis
la sympathie et la considération non seulement de ses collègues et du gouvernement,
mais aussi, ce qui est à apprécier, des justiciables eux-mêmes.’
Door onze Regeering werd hij in 1880 benoemd tot tweeden afgevaardigde in de
Internationale Commissie voor de hervorming van de gemengde wetgeving.
Toen de Stoppelaar eindelijk den tijd gekomen achtte, om zijne langdurige
rechterlijke loopbaan te besluiten en voorgoed naar het vaderland terug te keeren
(1899), erkende de Egyptische Regeering zijne groote verdiensten door hem de hooge
onderscheiding toe te kennen van eene benoeming tot Groot-officier in de
Medjedieh-orde.
Al rustte hij in Den Haag, waar hij zich vestigde, uit van zijne rechterlijke besognes,
toch bleef hij op een leeftijd, welke den meesten het werken vanzelf belet, met
jeugdigen ijver voortarbeiden op een ander gebied, waarop hij reeds vroeger zijne
sporen had verdiend. Hij vond er nog eene taak af te werken, welke hij zich vele
jaren geleden gesteld had.
De studie over Cats had de aandacht van de Stoppelaar
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reeds voor 40 jaar op de De Moucherons gevestigd, vooral op Balthasar: ‘die
grootsche1, doch geheimzinnige verschijning in onze handelsgeschiedenis uit de
laatste helft der 16de en uit het begin der 17de eeuw, de man, die jaren lang de
vraagbaak van den Middelburgschen koopman, de raadsman van de Hollandsche
staatslieden was geweest, het genie, dat toen reeds op wetenschappelijke gronden en
door eigen onderzoek geleid, de plannen had aan de hand gedaan, wier
verwezenlijking zelfs nu nog na verloop van eeuwen geenszins opgegeven is, de
verre zoekende en vermaarde koopman, die wellicht den grootsten stoot aan de
uitbreiding van den Zeeuwschen handel in die dagen heeft gegeven, doch wiens
tweede vaderland blind scheen voor zijne schitterende hoedanigheden en die slechts
ondank en teleurstelling vond, waar hij billijkerwijze welwillende ondersteuning en
eervolle onderscheiding had kunnen verwachten’.
Reeds aanstonds na de voltooiing van het werkje over Jacob Cats werd met de
voorbereidende studie voor eene levensbeschrijving van B. de Moucheron een begin
gemaakt. Uit den aard der zaak waren er vele jaren mede gemoeid en de voltooiing
leed eene aanzienlijke vertraging door de Stoppelaar's verblijf in Egypte. Na zijn
terugkeer in het Vaderland in 1899 werden de oude aanteekeningen weder voor den
dag gehaald, nieuwe inmiddels verschenen bronnen bestudeerd, alles wat met het
onderwerp in rechtstreeksch of zijdelingsch verband stond geraadpleegd en voor
zooveel dienstig geëxcerpeerd: De Stoppelaar zette zulken spoed achter den arbeid,
dat reeds in 1901 het keurige boekdeel kon verschijnen,

1

Jacob Cats te Middelburg, blz. 11/12.
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waarin hij als het ware de bekrooning van zijn arbeid zag: ‘Balthasar de Moucheron.
Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen
oorlog’. Mij komt de ondertitel voor beter dan de hoofdtitel den inhoud van het werk
weêr te geven. Want ondanks de vele bijzonderheden zijn de gegevens, welke den
bewerker ten dienste stonden, te onvolledig, om een sprekend beeld van het leven
van de Moucheron te kunnen samenstellen. Ook nu nog tasten wij omtrent zijn
persoon en zijn karakter in het duister en blijft hij de grootsche, doch geheimzinnige
verschijning van weleer. De lijst van den tijd wint het van het portret. Wij krijgen
een levendig tafereel te aanschouwen van de ontwikkeling en ontworsteling van onze
vracht- en kustvaart tot een wereldhandel en koloniale macht; als in een schitterend
panorama worden ons achtereenvolgens de vele reeders, ontdekkingsreizigers en
zeevaarders voor oogen gesteld, die aanvankelijk elk op zich zelf en op eigen voordeel
bedacht ten slotte allen samen hebben medegewerkt tot de stichting van die geweldige
zeemogendheid der Geünieerde Provinciën, welke een korten tijd als grootmacht de
wereldzeeën beheerschte. Voor die mannen was lijfspreuk het fiere woord van De
Moucheron: ‘dan oock nooit een heroïcq gemoet en liet nooit te voorderen
heroïcquelycke saecken door vreese van swaericheyt’.
In zekeren zin geldt dit ook voor de Stoppelaar zelf, die zulk eene stoffe aandurfde;
wie het boek leest en kennis neemt van de talrijke daaraan toegevoegde noten krijgt
eerbied voor deze breedopgezette studie1, voor

1

Prof. Mr. J.E. Heeres, Museum 1901, blz. 367, zegt: Des schrijvers belezenheid ten aanzien
van het onderwerp zijner studie is inderdaad groot. Maar niet alleen dat hij zoo wat alles
heeft gelezen wat er aan literatuur bestaat over de De Moueheron's en over hun handeldrijven,
ook nieuwe bronnen heeft hij opgespoord en gebruikt..... Zoo is dan een boek de wereld
ingezonden, waarin al wat er ouds en nieuws was omtrent De Moucheron's veelbewogen
leven is verzameld geworden.
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deze stoute en verdienstelijke poging, om uit zooveel verstrooid en onsamenhangend
materiaal een organisch en levend geheel te scheppen. Juist dat hij dit beproefd heeft,
is dubbel te waardeeren in onzen tijd, waarin zooveel nieuwe bronnenpublicaties het
licht plegen te zien, zonder dat de bewerking van het geboden materiaal daarmede
gelijken tred houdt.
Het schijnt noodeloos hier bij te voegen, dat de Stoppelaar bij een zoo wèl in den
dienst der wetenschap besteed leven lid was van talrijke genootschappen1.
Ook klinkt het alledaagsch te vermelden, dat hij een teederliefhebbend vader was,
voorbeeldig in den besten zin van het woord. Toch was het zoo waar.
Bij de bewerking dezer schets hebben mij in de Stoppelaar het meest getroffen:
zijne strenge plichtsbetrachting, zijne ongemeene arbeidskracht, zijne vurige
vaderlandsliefde.
Aan iemand, die de Stoppelaar jaren lang gekend heeft, vroeg ik, welke zijne
kenmerkende eigenschappen waren. Hij antwoordde: zijne groote bescheidenheid,
gepaard aan eene zeldzame goedheid.
Middelburg, 28 Juli 1909.
W. POLMAN KRUSEMAN.

1

Historisch Genootschap te Utrecht (1852), Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen (1854),
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1860), Société académique de Cherbourg
(1867), Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant (1872),
Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië (1901).
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Levensbericht van Dr. N.A. Cramer.
Nicolaas Adrianus Cramer werd 6 April 1852 te Amsterdam geboren. Zijn vader, de
heer H.W. Cramer, was daar notaris, gelijk ook diens vader was geweest1. Na een
paar lagere scholen bezocht te hebben, daaronder de ‘Fransche school’ van den heer
Cornelissen, werd Cramer in 1865 leerling van het Amsterdamsch gymnasium. Hij
onderscheidde zich weldra door opmerkelijke eigenschappen van verstand en karakter.
De studie van de letteren en de geschiedenis trok hem zeer aan, en niet slechts
vervulde hij naar behooren de hem opgelegde schooltaak, maar ook uit eigen beweging
las hij veel, niet alleen in de classieken, maar ook in Hooft en Vondel en Shakespeare.
Doch zijn begaafde natuur zocht al vroeg het hoogere ook in wetenschap, want uit
een brief van het jaar 1863 blijkt, dat een werk van Bopp toen tot zijn studieboeken
behoorde.
Doordat zijn geestdrift oprecht en ongemaakt was, volkomen vrij van alles wat
op verwaandheid gelijkt, hiel-

1

Zijn moeder heette A.M.E. van Voorthuysen. Deze hertrouwde later met den heer J.U. van
de Graaf, rijksontvanger te Amsterdam. Na diens dood ging zij te Haarlem wonen, en overleed
aldaar in 1874.
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den zijn makkers veel van hem, en met vier van hen richtte hij in 1867 een letterkundig
gezelschap op, dat op zijn voorstel den naam ‘Hooft’ kreeg. De andere leden waren
C.N. Wybrands, P. van Wijk, J.E. Schröder, die later in de theologie hebben
gestudeerd, en W.E. van Pappelendam, die voor den kunsthandel bestemd was. De
werkzaamheden bestonden natuurlijk in het voordragen van verhandelingen,
improvisaties en gedichten, en iederen Zaterdagavond vergaderde men, onder het
praesidium van Cramer, die, hoewel ernstig en scherp in zijn critiek op het werk der
anderen, toch door allen ook als vriend hoog werd gewaardeerd. Reeds in dien tijd
gaf Cramer blijk van een eigen gevoel en oordeel. De gedichten van Hooft, thans
door zoovelen gelezen en bewonderd, waren omstreeks 1868 veel minder in trek, en
de uitgave van Leendertz, die voor de studie van Hooft zoo nuttig is geweest, zou
eerst later verschijnen. Maar Cramer had het voortreffelijke van Hooft reeds door
eigen smaak leeren beseffen, en drong er op aan dat het genootschap naar Hooft zou
worden genoemd, want deze stond - naar hij toen meende - als dichter boven Vondel.
Het Wilhelmus, thans zoo geliefd, werd in 1868 zelden gehoord, en niet onnatuurlijk
werd het door een der leden, die een verhandeling hield over ‘Twee Volksliederen’,
achtergesteld bij het Wien Neerlandsch bloed. Maar Cramer was een van de twee
die daartegen opkwamen, uit eerbied voor het heldhaftig verleden dat het Wilhelmus
ons voor den geest brengt.
De heer Wybrands, thans emeritus-predikant te Amsterdam, was zoo vriendelijk
mij deze bijzonderheden mede te deelen, en hij gist dat Cramer zijn geestdrift voor
onze geschiedenis en in het bijzonder voor de Prinsen van Oranje voor een deel ook
had te danken
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aan het onderwijs van Hofdijk, zijn leermeester aan het gymnasium. Nog vele jaren
later herinnerde Cramer zich, dat hij onder zijn Amsterdamsche vrienden een
‘Oranjeklant’, was geweest, heftig tegen de ‘Keezen’. Zijn leven als gymnasiast was
inderdaad een uitstekende voorbereiding tot de academische studiën. Een goede
aanleg, goede vrienden, gelegenheid om te leeren in een stad als Amsterdam: wat
zou men meer kunnen verlangen? Een der vrienden, van Pappelendam, was op een
kantoor werkzaam en besteedde het daar verdiende geld liefst aan kostbare of
merkwaardige boeken, die hij gaarne door zijn makkers liet bewonderen. Zijn vader
was kunsthandelaar en tevens Directeur van het Museum van der Hoop; de vrienden
hadden daardoor zeer vaak het genot van schilderijen te zien. Intusschen naderde het
einde van den schooltijd. Er schijnt een oogenblik sprake van geweest te zijn dat
Cramer, evenals drie van zijn medeleden in het genootschap, theoloog zou worden.
Doch hij werd literator, en is volgens het Album Studiosorum als zoodanig te Leiden
ingeschreven op 23 Sept. 1870, onder het rectoraat van Prof. Goudsmit.
Onder de zoogenaamde ‘oude wet’, dus vóór 1877, was er slechts één doctoraat
in de letteren, en bij de studie daarvoor moest men in de eerste plaats werk maken
van de classieke talen. Cramer behoorde tot hen die zich daarmee niet konden
tevredenstellen. Hij, die reeds op school zooveel belang stelde in het verleden van
zijn eigen volk, moest worden aangetrokken door de colleges van de Vries en van
Fruin; hij wilde er meer van leeren dan zooveel als noodig was om een testimonium
te verkrijgen dat hij ze ‘niet zonder vrucht’ had bijgewoond. Bovendien waren de
Vries en Kern vertegenwoordigers van een meer moderne opvatting der
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taalwetenschap, en Bopp, een van de beroemde ontwerpers dier historische en
vergelijkende methode, was reeds in 1868 voor Cramer geen onbekende. Gelukkig
was er geen dringende noodzakelijkheid om in allerijl af te studeeren, en aangezien
ook geen eerzucht hem aandreef tot het zoo spoedig mogelijk behalen van een zekere
reputatie in één bepaald vak, kon hij zijn aandacht laten gaan over het vele
wetenswaardige dat aan de universiteit binnen zijn bereik viel: over een examen had
hij zich niet zoo dadelijk te bekommeren.
Spoedig stond hij bekend als een zeer goed literator, en toen in 1877 een doctoraat
in de Nederlandsche Letterkunde was ingesteld, besloot hij zich daarvoor te
bekwamen. Jonckbloet en Cosijn waren tot hoogleeraar benoemd, en de zeer vrije
vorm van hun colleges, waar het aantal toehoorders natuurlijk klein was, viel bij
Cramer in den smaak. Vooral Jonckbloet kon moeilijk een streng programma volgen,
maar hij had in zijn leven zooveel bijgewoond en zelf tot stand gebracht, dat het
praten over zijn lange ondervinding voor zijn toehoorders niet alleen onderhoudend
maar ook leerzaam was. En hoe zou het vernuft van Cosijn voor een leerling als
Cramer niet boeiend zijn geweest? In de Nederlandsche afdeeling der faculteit
heerschte waarlijk geen bekrompen geest. Het eigen onderzoek werd aangemoedigd,
en Cramer volgde die aansporing zeer gaarne. De schrijver van deze bladzijden
herinnert zich, dat hij als jong student zich aan Cramer kwam voorstellen, die toen,
in 1877, zijn kamers had bij een bleeker even buiten de Witte Poort. De tafel, de
stoelen, de canapé, alles was met boeken beladen, en het eerste boek, waarvan de
titel den bezoeker in het oog viel, was de Baskische grammatica van van Eys. Maar
meer nog trof hem de voorkomend-
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heid van den bewoner, die zonder ook maar eenigszins zijn meerderheid te laten
gevoelen, zijn onbedreven vakgenoot het voorstel deed samen het gedicht van
Walewein te bestudeeren.
En niet alleen zijn medeliteratoren waardeerden hem, maar ook in andere faculteiten
had hij goede vrienden, die hem tot het einde van zijn leven van ganscher harte trouw
zijn gebleven; ik noem slechts den astronoom Dr. Wilterdink en den medicus Dr.
Haver Droeze. De eerstgenoemde schreef mij: ‘Zooals ik hem ken hebt gij hem ook
leeren kennen: als een fijnen, scherpen geest, met een groot gevoel voor vriendschap
en van wien men veel leerde’. De heer Haver Droeze berichtte mij het volgende, als
een bewijs van de zorg waarmede Cramer ook buiten het gebied van zijn studie wist
waar te nemen. Toen in 1874 de moeder van Cramer een zware ziekte had waarbij
het raadzaam werd geacht Prof. Rosenstein te consulteeren, had Cramer zelf een zoo
nauwkeurige beschrijving van de verschijnselen opgesteld, dat Prof. Rosenstein die
opgave voor het werk van een medicus hield.
Om tot het candidaatsexamen in de Nederlandsche letteren te worden toegelaten,
moesten zij die nog volgens de oude bepalingen van het gymnasium gepromoveerd
waren, het zoogenaamde suppletoir examen afleggen, in Grieksch, Latijn en
Geschiedenis. Van dit geheel nieuwe examen bestond geen traditie, en de vraag was
welke eischen hier zouden worden gesteld, inzonderheid door de hoogleeraren Cobet
en Pluygers. Cramer was de eerste die zich aan dat examen waagde, in 1878, en met
het allerbeste gevolg: het bleek duidelijk, dat hij van de classieke talen een zeer
voldoende kennis had. Zeer spoedig daarop volgde het candidaatsexamen in de
Nederlandsche Letteren, cum laude, op 26 September 1879. Men had van zijn
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verdere studie de beste verwachtingen, toen men ineens hoorde dat hij solliciteerde
naar de betrekking van leeraar in de geschiedenis en aardrijkskunde aan het
gymnasium te Zwolle. Hij werd benoemd, en verliet de stad Leiden, in 1880. De
aanleiding tot die verandering is mij niet met juistheid bekend: men kan gissen, dat
hij het wenschelijk achtte zijn inkomen te verbeteren. Zijn leermeesters, en
inzonderheid Prof. de Vries, hebben zijn besluit betreurd. Prof. de Vries, altijd
denkende aan de belangen van zijn Woordenboek en met Cramer zeer ingenomen,
heeft er zeker wel over gedacht of deze niet aan het Woordenboek zou kunnen
medewerken; en, zooals Dr. Beversen bericht,1 heeft Cramer een uitnoodiging daartoe
ontvangen, doch niet aangenomen. De verklaring van dat laatstgenoemde feit is niet
moeilijk. De financieele krachten van het Woordenboek waren zwak en wisselvallig,
en Prof. de Vries was niet in staat iemand een vaste betrekking aan te bieden; voor
een geregeld honorarium, ook al was het klein, kon hij onmogelijk instaan. Hij kan
aan Cramer niet anders hebben voorgesteld dan op eigen risico zich aan het
Woordenboek te verbinden, in de hoop op betere tijden; en Cramer zal zich tot zijn
leedwezen verplicht hebben geacht een minder onzekere kans te wagen.
Hij werd dus leeraar, hoewel zijn physieke krachten niet groot genoeg waren om
de vermoeienis van een leeraarsbetrekking te doorstaan. Reeds in zijn jeugd was hij
niet sterk en gaandeweg werd hij een lijder aan asthma. Doch met groote
nauwgezetheid vervulde hij zijn taak, steeds werkende om zijn onderwijs te
verbeteren. ‘Zoo heeft hij nog, toen hij reeds een goede veertiger was, geheel nieuwe

1

In zijn In Memoriam, verschenen in de Verslagen en Mededeelingen der Vereeniging tot
beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 1909.
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geschiedenis-dictaten gemaakt en daarvoor de wetenschappelijke litteratuur over de
verschillende tijdvakken geraadpleegd, zelfs bronnen als Herodotus en Thucydides
gelezen’. Dit schreef mij de heer Dr. N. van Wijk, die zijn leerling is geweest. Deze
zegt ook, evenals Dr. Beversen, dat Cramer niet in de eerste plaats geschikt was om
zijn leerlingen een bepaalde hoeveelheid kennis in het geheugen te prenten, maar
dat hij, vooral op de meergevorderden, indruk maakte door den rijkdom van zijn
geest, zijn ruimen blik, zijn afkeer van schoolmeesterachtigheid. Van het onderwijs
in de aardrijkskunde werd Cramer in 1882 ontslagen tengevolge van de benoeming
van Dr. Buitenrust Hettema; hij gaf van dien tijd af les in de geschiedenis en in het
Nederlandsch.
Wanneer men de Universiteit verlaat voordat het laatste examen is afgelegd, dan
wordt het examen-doen hoe langer hoe moeilijker. Er is voor alles een zekere leeftijd.
Wordt men ouder en zelfstandiger en vergt het practische leven telkens meer van
iemands krachten, dan wordt het een benauwend vooruitzicht nog eens een paar maal
te moeten zitten aan die groene tafel, met eenige hooggeleerde heeren tegenover zich
die reeds behooren tot een jonger geslacht dan dat van onze oude leermeesters. Hoe
welwillend de examinatoren ook mogen zijn, de examinandus heeft zijn geheugen
toch moeten belasten met een aantal wetenswaardigheden waarvoor hij onverschillig
is, en tot dat ‘instampen’ wordt men steeds minder bekwaam. Ook Cramer is het niet
gemakkelijk gevallen zijn studiën te voltooien, maar hij heeft den moed niet
opgegeven. In 1896 deed hij zijn doctoraal examen, in 1908 is hij gepromoveerd. In
zijn leven was intusschen veel veranderd. Op 22 Juli 1886 was hij getrouwd met
Mejuffrouw A.M.S. van Zijd veld, en hoewel de oudersmart ook hem niet
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bespaard bleef, mocht hij toch dankbaar zijn voor een groot huiselijk geluk. Eenige
kinderen mocht hij behouden en voorspoedig zien opgroeien, wederwaardigheden
werden hem verlicht door de liefde van zijn vrouw die hem volkomen begreep.
Als inwoner van Zwolle en als man van erkende bekwaamheid werd hij vanzelf
gemoeid in Overijselsche zaken. Van 1889 tot aan zijn dood was hij secretaris van
de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis; en toen in
1882 die Vereeniging haar vijfentwintigjarig bestaan wilde vieren door het houden
van een Geschiedkundig-Overijsselsche Tentoonstelling, werd aan Cramer het
secretariaat opgedragen van de regelingscommissie. In die hoedanigheid heeft hij
den Catalogus dier tentoonstelling opgemaakt: het is een werk van 254 bladzijden
dat hem stellig groote moeite heeft gekost, want de beschrijvingen der voorwerpen
zijn zeer uitvoerig. Ook voor hem moet het een voldoening zijn geweest, dat die
tentoonstelling de stichting van een museum van provinciale oudheden tengevolge
heeft gehad.
Een andere zaak waaraan Cramer met groote hulpvaardigheid heeft deelgenomen,
was de volgende. Op voorstel van Dr. W. Elliot Griffis besloot de Holland Society
te Nieuw-York pogingen te doen om een gedenkplaat te laten bevestigen in den gevel
van het huis te Zwolle, dat indertijd bewoond was door J.D. van der Capellen tot den
Pol: men wilde eer bewijzen aan de nagedachtenis van den man die tusschen 1775
en 1783 hier te lande zooveel had gedaan voor de zaak der Amerikanen, en die
daarvoor dan ook in 1783 van Washington zelf een dankbetuiging had ontvangen.
Men wendde zich tot het gemeentebestuur van Zwolle, dat de hulp inriep van de
Vereeniging wier secretaris Cramer was. Deze ge-
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troostte zich een uitgebreide correspondentie en een uitvoerig onderzoek om het plan
te doen slagen. Hij bestudeerde het leven en de daden van Capellen, tot wien hij zich
allicht niet aangetrokken gevoelde; hij ontdekte in welk huis Capellen had gewoond,
maar gaf anderen de eer daarvan; hij schreef in de Provinciale Overijsselsche en
Zwolsche Courant (5 en 6 Juni 1908) een uitvoerig en onpartijdig artikel tot
voorlichting van het publiek, en op 6 Juni 1908 werd het gedenkteeken onthuld door
den afgevaardigde van de Holland Society. Toen zeer kort daarna te Zwolle de
nagedachtenis van Potgieter gevierd werd, nam Cramer op zich onze Maatschappij
daarbij te vertegenwoordigen: na een korte en zeer gepaste toespraak legde hij op
het voetstuk van het monument een krans neer. Het spreekt van zelf dat hij lid werd
van de in 1906 te Zwolle gestichte Thomas à Kempis-Vereeniging, en dat hij met
veel belangstelling de door Dr. Buitenrust Hettema ondernomen uitgave van Zwolsche
Herdrukken gadesloeg.
Hij werkte er zelf aan mede door een uitgave van Vondel's Lucifer, die in 1891
verscheen. Hier had hij een werk naar zijn smaak. Voor Vondel's poëzie had hij een
diep gevoel, hij kende de taal zeer goed en bewees het door zijn verklarende
aanteekeningen; misschien werd hij daarin een enkele maal te vernuftig, doordat hij
eigen gedachten had en niet anderen kon naschrijven. Den bekenden strijd over
hetgeen Vondel met zijn treurspel had bedoeld, behandelde hij in een uitvoerige
Inleiding, waarin hij tot de conclusie kwam dat Vondel zeker wel aan politieke
gebeurtenissen uit zijn eigen tijd heeft gedacht, met name aan het gedrag van
Wallenstein, maar dat men Lucifer daarom nog niet moet beschouwen als een politiek
stuk in den trant van Palamedes. Die
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conclusie was voor een deel nieuw; maar ook in zooverre als het oordeel van Cramer
met dat van anderen overeenkwam, was het een uitvloeisel van zeer zelfstandig
onderzoek. Het werk is reeds tweemaal herdrukt en de schrijver heeft er alle
voldoening van gehad1.
Na 1896 had Cramer te denken aan een onderwerp voor zijn proefschrift. In overleg
met het Bestuur van onze Maatschappij werd bepaald, dat hij van harentwege een
editie zou gereed maken van de Middelnederlandsche bewerking van het reisverhaal
van Mandeville. Het werk stond hem aan, doch hij begreep wel dat het hem niet
binnen korten tijd een voltooid proefschrift zou opleveren. De tekst is groot: hij
beslaat in den thans gedrukten vorm 271 kolommen. Het vaststellen en het verklaren
van dien tekst was met groote moeilijkheden verbonden: het vereischte o.a.
bekendheid met de geographie der middeleeuwen, waarin geographische namen
dikwijls zoo verschillend en zoo zonderling verminkt worden afgebeeld. Daarbij
kwam nog het onderzoek naar den persoon van den auteur en de betrekking tusschen
zijn beschrijving en die van anderen. Buitengewone inspanning heeft Cramer zich
getroost, maar gelukkig was hij niet de eerste die zich met Mandeville bezighield,
en met name had hij veel dienst van het werk van G.F. Warner, die in 1889 een der
Engelsche bewerkingen voor de leden der Roxburghe-Club had uitgegeven. Hier
vond hij uitgebreide beschouwingen over den geheimzinnigen schrijver, en bovendien
een groote menigte geleerde aan-

1

Hij heeft ook medegewerkt aan een uitgave van Jan Klaaz van Th. Asselijn, verschenen in
dezelfde collectie. En in het door den heer Buitenrust Hettema geredigeerde tijdschrift Taal
en Letteren plaatste Cramer verschillende artikelen: men zie Dl. I, IX, X, XI. In 1892, na
zijn uitgave van Lucifer, werd hij benoemd tot lid van onze Maatschappij.
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teekeningen, waarvan hij ook voor de verklaring van den Middelnederlandschen
tekst kon gebruik maken. Hij deed dit met erkentelijkheid, doch ook met het lastige
besef dat hij hier niet altijd bevoegd was tot critiek: immers daartoe had hij moeten
beschikken over groote kennis van Oostersche talen, zonder welke de geographie
van het Oosten niet kan worden bestudeerd. Waar hij kon trachtte hij zelf te
onderzoeken en zelf inlichtingen te vragen, maar hij komt er openhartig voor uit, dat
zijn aanteekeningen grootendeels aan Warner zijn ontleend; en in zijn spelling van
vreemde woorden is dan ook dikwijls het voorbeeld der Engelsche transcriptie te
herkennen, terwijl hij soms een vraagteeken plaatst dat een deskundige wellicht
overtollig zal vinden. Leest men daarentegen in de Inleiding zijn discussie van de
Latijnsche en Fransche teksten die op den persoon van Mandeville betrekking hebben,
dan herkent men den geleerde die aan historisch onderzoek gewend is en bij wien
vernuftige gedachten opkomen die door zijn voorgangers niet zijn uitgesproken1.
Van de wijze waarop hij den tekst uitgaf, ontvangt de lezer een helder begrip, en
ervaren kenners zullen geloof ik vinden dat hij heeft gehandeld met zorgvuldigheid
maar zonder kleingeestigheid. Een aanmerkelijke kennis van het Oudfransch was
hierbij noodig, en die kennis bezat hij zonder twijfel.
Toen het geheele werk gereed was, bood hij zijne Inleiding aan als proefschrift.
De Faculteit keurde het goed, en op 4 April 1908 werd hij gepromoveerd op zijne
Inleiding op eene uitgave der Reis van Jan van Mandeville, naar de
Middelnederlandsche handschriften en incuna-

1

Men vergelijke b.v. op blz. 29 zijn gissing over den naam Castelperouse.
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belen. Enkele vrienden hielden hem op dien dag gezelschap, van zeer vele ontving
hij hartelijke gelukwenschen, ieder hoopte dat hij nog jaren lang zijn geliefde studiën
zou mogen voortzetten, nu in volle vrijheid. Die wensch is niet verhoord, hij is reeds
op 2 November 1908 overleden. Zijn kwaal was langzamerhand verergerd, doch op
dien plotselingen afloop was men niet verdacht.
Wie hem goed gekend heeft weet, dat er meer in hem omging dan men uit dit korte
Levensbericht zou opmaken. Wereldsche eerzucht had hij nooit gekend, en hij spotte
vaak met de eerzuchtige tactiek van anderen. Misschien zou hij op die anderen minder
hebben gelet, wanneer hij zich meer voldaan had gevoeld over hetgeen hij zelf deed.
Die betrekkelijke voldaanheid is mogelijk wanneer men zich telkens een doel weet
te stellen, dat bereikbaar is wanneer men alleen dáárop het oog gericht houdt. Maar
van zijn jeugd af vond hij zoo velerlei dat hem aantrok. En toen de omstandigheden
hem in één bepaalde loopbaan hadden geplaatst, moest hij bespeuren dat de inspanning
daarin hem evenmin ten volle bevredigde als het otium der Universiteit. Wanneer
hij dan in overpeinzing rust zocht en geen intellectueele redeneering hem die kon
geven, dan kwamen er aandoeningen in hem op die hij onwillekeurig in den vorm
van gedichten ging uitspreken. Soms openbaarde hij daarin zijn herinneringen aan
middeleeuwsche poëzie, zelfs aan Latijnsche hymmen en carmina clericorum, dan
weer sprak hij in meer moderne vormen. Drie van die gedichten vindt men in druk,1
veel meer heeft hij er in handschrift nagelaten.
Zooals ieder die door het leven eenigszins is teleurge-

1

Uit De Nederlandsche Spectator overgenomen door Dr. Beversen in zijn In Memoriam.
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steld, dacht hij met weemoed aan den tijd van zijn jeugd:
O jonkheids spel en juichen en gelach,
Met glans doorweven als een zomerdag,
Door zoet en droomloos slapen slechts verbroken,
Van verre snuif ik nog uw geur, zoo frisch
En fijn, gelijk de Julinachtlucht is
Van 't versche hooi en bloemen nauw ontploken.

Een ongemeener aandoening spreekt uit de volgende regels:
Een wijngaard leunt aan een ouden muur,
Mistroostig zit ik neder,
De handen slap, in 't oog geen vuur:
Wie geeft mij mijn blijschap weder?
'k Zie op, een golf diepgloeiend licht
Stroomt op het muurvlak neder,
En op dat hemelsch hoog gezicht
Krijg ik mijn blijschap weder.

Maar meer volgehouden is de gedachte in het stuk waarvan ik eerst eenige regels
heb aangehaald. Want de herinnering aan zijn jeugd doet hem spreken van een tweede
jeugd, van een ‘wedergeboorte in het licht’, van die hooge zielerust, die God slechts
voor Zijne uitverkorenen bestemd heeft, en hij bidt:
Laat ook voor mij dien stroom van blijschap vlieten.

Dat hooge geluk, dat hij zich zoo helder wist voor te stellen, moet hem ook bij eigen
ondervinding nu en dan bekend zijn geweest. Al zijn vrienden waren overtuigd van
zijn edele begaafdheid, zij hadden er de bewijzen van. Maar zijn diepste gevoelens
kon hij ons niet meedeelen, en in zijn gedichten zien wij daarvan een spoor.
A. KLUYVER.
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Levensbericht van Jhr. Mr. Pieter Rutger Feith
geb. 20 Dec. 1837 te Amsterdam, overleden 28 Febr. 1909 te
's-Gravenhage.
Eenige bladzijden te wijden aan de nagedachtenis van eenen man, bedeeld met
zeldzame gaven van hoofd; daarnevens met een gemoed ruim, beminnelijk, hartelijk
is een goede zaak voor dengeen die zich tot die taak laat vinden. Want daardoor
wordt het oog op de goede zijde des levens gerigt. Vooral wanneer men, dat leven
lang medelevende, de wisselvalligheden, teleurstellingen, bitterheden daarvan aan
zoovele heengeganen en aan zichtelven ervaren heeft. Hoe vaak heeft men dan niet
moeten zeggen: wie zou ooit dit of dat achter X gezocht hebben? wie zou niet in
ootmoed zichzelven beleden hebben: ‘als ik onder gelijke omstandigheden opgegroeid
was en het leven had moeten doorgaan, zou ik het beter hebben gemaakt?’ Dan wordt
men stil en gedrukt en schat alligt het bestaan te laag; dan is men geneigd tot
ondankbaar voorbijzien van 's levens beteren kant. Eens stil te staan bij den levensloop
van iemand als Feith is onder dergelijke stemming eene dankbare taak, eene opheffing
tot beter. En zoo ga ik, gedeeltelijk naar mij welwillend verstrekte gegevens,
gedeeltelijk naar
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eigen tot en gezamenlijken studententijd opklimmende herinneringen, beproeven
den persoon en den levensloop te schetsen van den man, dien iedereen en daaronder
zeer stellig ook ik, o zoo gaarn had zien zetelen op de plaats - ik sprak het toenmaals
openlijk uit - die ik op 3 November 1908 ging bezetten.
Ofschoon geboren te Amsterdam, alwaar zijn vader een zeer gezien lid van den
gemeenteraad was, stamde Feith af uit een patriciergeslacht oorspronkelijk van de
Veluwe, daar al vóór de 15de E. bekend en vele jaren deel uitmakend van de
regeerende familiën in Elburg, Harderwijk enz.: een geslacht waaromtrent deze
bijzonderheid melding verdient, dat de nergens als zóódanig voorkomende voornaam
Rhijnvis1 inheemsch is. Reeds het oudst bekende lid te Elburg (1390 tot na 1462)
voert dien; hij was de voornaam van den bekenden dichter Mr. Rh. Feith (7 Febr.
1753-8 Febr. 1824) en wordt op dit oogenblik gedragen door den Haagschen raadsheer
Jhr. Mr. R. Feith. Dit geslacht heeft zich in den loop der tijden vertakt naar Overijssel,
Groningen en ook naar Amsterdam, alwaar uit het huwelijk van Rhijnvis Feith,
tabaksmakelaar en raadslid voornoemd, met Jannetje van Blijenburg den 20sten Dec.
1837 mijn vriend Pieter Rutger geboren werd. Dat deze tak der familie zich te
Amsterdam had gevestigd bragt voor hem eene Amsterdamsche opvoeding tot ver
in den studietijd, eene Amsterdamsche loopbaan tot de middaghoogte des levens [24
Juni 1878 werd hij als raadsheer in den Hoogen Raad geroepen] en ik zou haast
zeggen een Amsterdamsch huwelijk te weeg. Zijn eerste onderwijs genoot hij daar
tot 1849 van den bekenden paedagoog P.J. Andriessen, hoofd der zoog. Fransche
school, alwaar hij o.a. kennis maakte

1

Wel reeds zeer vroeg in die streek als familienaam bekend geweest.
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met den lateren hoogleeraar in het strafregt te Groningen Mr. J. Domela Nieuwenhuis.
Van dezen, almede mijnen commilito te Utrecht, vernam ik dat Feith reeds op die
school zich buitengewoon onderscheidde en haast altijd primus zijner klasse was.
Zijn verder voorbereidend (gymnasiaal) onderwijs ontving Feith voornamelijk van
Dr. P. Epkema, over wien hij altoos met bijzondere waardeering sprak, en werd 25
Sept. 1854 ingeschreven als student aan het Amsterdamsche Athenaeum. Daar maakte
vooral het regtsgeleerd onderwijs van wijlen Martinus des Amorie van der Hoeven
grooten indruk op hem. Hij bleef daar bevriend met Nieuwenhuis en sloot er
vriendschap met twee uitnemenden: den te vroeg verscheiden H. Jacobi, die vooral
op statistisch gebied zijne sporen heeft verdiend, en T.M.C. Asser, onze beroemde
specialiteit voor internationaal privaat- en publiek-regt, thans Minister van Staat en
lid van den Raad van State. Met hun drieën rigtten ze in 1856 het juridisch gezelschap
J.U.S. op, waarin vooral het Romeinsche regt werd beoefend, terwijl Feith en
Nieuwenhuis al te voren een Westersch-litterair dispuut gesticht hadden.
De academische examens konden toen niet te Amsterdam worden afgelegd: Feith
ging het mathematische, propaedeutische en candidaats doen te Utrecht en bragt van
de drie den eersten graad thuis. Daarna ging het hem - en eveneens Nieuwenhuis verdrieten niet te studeeren ter plaatse, waar de sanctie op den arbeid moest worden
verkregen en de beide vrienden werden er leerlingen van de faculteit, toen door de
Geer, Vreede, v. Hall en Ackersdijck bezet. Beiden leerde ik er kennen en ons
tijdgenootschap weerspiegelde zich in onze promotiedagen: voor Nieuwenhuis en
mij 18 Juni 1859 en
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voor Feith twee dagen later. Even wil ik vermelden dat we gepromoveerd werden
door eene nood-faculteit, eene faculteit door het eventjes vroeger overlijden van v.
Hall en Ackersdijck teruggebragt tot de helft, zoodat het ‘tres faciunt collegium’ tot
zijn regt moest komen, door het invallen van den emeritus hoogleeraar Holtius, eenen
jurist wiens kunde werd geëvenaard door zijn ongenmakkelijkheid1 Maar de scherpte
van diens onderzoek was voor Feith geen beletsel om met den eersten graad de
Akademie te verlaten: et pour cause. Zijn proefschrift toch over De leer der culpa
in de verbindtenissen was een arbeid, waarvan ik op 's Hoogen Raads teregtzitting
van 9 Febr. 1909, Feith's loopbaan schetsend bij de installatie van zijnen opvolger
in het Vicepresidium, mogt zeggen (W.v.h.R. No. 8797) ‘coup d' essai, coup de
mâitre’. De onderzoekingen daarin omtrent het Romeinsche culpabegrip konden
gerust den toets van eenen romanist als Holtius doorstaan, en de behandeling der
stof naar de regelen van ons Burgerlijk Wetboek, vooral ten aanzien der toepassing
van art. 1271 (W. 8655) als algemeenen regel op de verschillende verbindtenissen
[§ 19], niet minder die van elken grondigen civilist. Een overzigt van dien arbeid,
als door mij in de Themis van 1861 geplaatst, is 47 jaren later nog eens gegeven door
Coninck Liefsting, bij gelegenheid van Feith's installatie als Vicepresident. Dat een
zoo bevoegd beoordeelaar als Liefsting, toenmaals, toen Feith in zijn rijpsten tijd al
zooveel en zooveel voortreffelijks geschreven had, dien jongelingsarbeid bij voorkeur
ging behandelen, bewijst wel hoe groote belofte voor de toekomst in dit proefschrift
stak.

1

In beiderlei opzigt was hij al befaamd geweest te Leuven, alwaar in 1830 mijn vader onder
hem gepromoveerd was.
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Deze dissertatie werd echter niet te Utrecht geschreven maar in het ouderlijke huis,
waarheen Feith al vóór het einde van 1858, toen hij zijn doctoraal achter den rug
had, was teruggekeerd om te verwerken wat hij te Utrecht had vergaard. Vergaard,
ofschoon hij geen al te groot collegebezoeker was. Ik ontmoette hem het meest op
de Geer's degelijke nog in het Latijn gegeven Pandecten en had van hem, al bij onze
eerste ontmoeting, een eigenaardigen indruk. Klein van gestalte, met aanleg tot zwaar
worden, met in het algemeen grof geteekende trekken, was zijn uiterlijk weinig
indrukwekkend, en ook de bonhomie der eerste kennismaking was er niet op
aangelegd om zijne superioriteit aanstonds te doen bevroeden. Maar bij wat meer
opmerkzaamheid troffen al gauw twee onderdeelen van dat gelaat: een paar
helderblauwe oogen vol verstand, en een geestig geplooide tot ondeugendheid
neigende mond: die beide trekken vertelden U duidelijk, dat ge met alles behalve
eene alledaagschheid te doen hadt. Zoo ook het gesprek: klaarheid van gedachte en
uitdrukking, vaak gekruid met geestigheid en spot zonder scherpte.
Twee en een half jaar na zijne promotie, op 29 Dec. 1861, deed Feith zijne intrede
in de magistratuur, als substituut-grffier bij de Amsterdamsche regtbank. In den
tusschentijd gaf hij aan de Nieuwe Bijdragen (deel X) een opstel over
Eigendoinsverkrijging door verbinding, zulks op verzoek van de Geer, die als
redacteur van dat tijdschift goede bijdragen best gebruiken kon en in de volgende
tien jaren1 nog een paar malen van Feith dergelijken wetenschappelijken steun ontving.
Ik herinner mij dat in de zestiger jaren de regtsgeleerde wereld meende

1

Opstel in jaargang XVI over Gewere, in jaargang XX over art. 1303 B.W.
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dat de Amsterdamsche collegiën toen streefden naar aanvulling haast uitsluitend uit
Amsterdamsche kringen, oordeelend dat hun aanbevelingen voor eene vacature dan
het meest op eigen wetenschap konden rusten; kwade tongen buiten de hoofdstad
spraken van eene aloude neiging tot nepotisme. Zooveel is zeker dat aan onverdiend
gunstbetoon niet gedacht behoefde te worden, toen slechts 2 1/2 jaar later de
Amsterdamsche regters hunnen subst.-griffier tot collega verlangden en als zoodanig
door den minister Godefroi, zelven Amsterdammer, benoemd zagen. Want al was
in die jaren de arbeid van het collegie oneindig minder omvangrijk dan thans - ook
de zamenstelling was toen véél kleiner - toch was vaak arbeid der griffiers buiten
het eigenlijk griffiewerk noodig om de zaken geregeld aftewikkelen, zoodat de
regtbank al van te voren wist van welk kaliber een vonnis van den nieuwen collega
wezen zou.
Wat Feith in zijn veertienjarig regterschap (21 Mei 1864 - 24 Juni 1878) te
Amsterdam gepraesteerd heeft zij gemeten aan het volgende. In de regtbank is Feith
immer eene kracht geweest, hetzij hij zetelde in de straf-, in de handels- of in de
civiele kamer: naar de welbekende indeeling der Amsterdamsche vroedschap van
voor 1795 was hij een van de ‘allen’. Wat hij als straf- of als handelsregter vermogt
heb ik zelf bij de beregting van dergelijke zaken in den H.R. ervaren, en uit den mond
zijner tijdgenooten heb ik, dat de tweede kamer der regtbank gaarne het vonnis in
eene belangrijke handelsvraag aan hem opdroeg. Doch ontegenzeggelijk lag zijne
grootste kracht als jurist op het civiele gebied. En in zijne dagen heeft de civiele
kamer der Amsterdamsche regtbank onder de vakgenooten echte glorie gekend: een
vonnis door het trio W.F. Dijkers (den lateren griffier der regtbank
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tot in hooge jaren), S.J. Hingst en Feith gewezen had autoriteit. Autoriteit bij de
ambtgenooten en leden van het hof; autoriteit bij de balie, zelfs bij hen die eene zaak
verloren doch gevoelden op weloverwogen, in facto et in jure degelijk gemotiveerde
inzigten verliezers te zijn; autoriteit ook buiten af, waar dergelijke uitspraken haren
indruk niet misten.
De Amsterdamsche regtertijd bragt aan Feith nog iets anders en voor zijn
levensgeluk nog beters: eene trouwe gade uit den ambtelijken kring, in de persoon
van eene dochter des Vicepresidents Dronsberg. Den 17den October 1867, een paar
maanden vóór zijnen een-en-dertigsten jaardag, mogt hij zijne Jacoba Johanna
Petronella naar de trouwzaal voeren. Zij schonk hem vijf zonen en drie dochters, als
oudsten zoon den tegenwoordigen Haagschen raadsheer Rhijnvis F., even als zijn
vader gepromoveerd op eene dissertatie over burgerlijk regt (De decisoire eed, Leiden
1892), die geen ‘eendagsvlieg’ is geweest, maar in regtsgeleerde kringen als de
belofte eener schoone ambtelijke toekomst geldt. En ook in zijne overige kinderen
is Feith gelukkig geweest - op ééne uitzondering na: in July 1896 overleed zijn te
Delft studeerende zoon Johannes Eliza Richard. Buitendien heeft hij veel huiselijk
verdriet gekend, zooals door het plotseling overlijden van eene lieve schoondochter
en, in latere jaren, door gezondheidszorgen omtrent zijne gade; toch is naar deze
zijde van het leven, voor zoover ik tot oordeelen bevoegd ben, hem niet zwaarder
last opgelegd geworden dan gedurende 41 1/2 jaren huwelijks zoowat ieder te dragen
heeft.
Feith, de man die gemakkelijk werkte, gemakkelijk de passende uitdrukking zijner
gedachten vond en tevens aan zijne beheersching der stof het vermogen ontleende,
om haar zóó helder voortestellen dat schijnhaar het
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moeilijkste onderwerp zich allereenvoudigst liet oplossen [ten blijke verwijs ik alvast,
voornemens om op deze gave nog terugtekomen, tot zijn praeadvies over Papier aan
toonder voor de Juristenvergadering van 1878], Feith heeft daardoor, van zijne
promotie tot zijne verhuizing naar de Residentie, zonder het minste te kort in zijne
pligtsvervulling als magistraat, heel wat tijd kunnen geven aan de publieke zaak. Al
heel spoedig, einde October 1860, werd beslag op hem gelegd ten bate van het
openbaar lager onderwijs: eerst als curator der Armenscholen, vervolgens als lid,
secretaris, eindelijk Voorzitter der plaatselijke Schoolcommissie, het ligchaam dat
indertijd als voorportaal voor de intrede in den ‘Raad der Stad Amsterdam’ werd
beschouwd. In dien Raad nam hij dan ook op 1 Sept. 1873 zitting. Beide betrekkingen
is hij blijven vervullen tot aan zijn vertrek uit de hoofdstad. Een poosje - Aug. 1866
tot Juli 1867 - diende hij tevens de belangen van het hooger onderwijs aldaar als
curator van het [toen nog maar] Athenaeum Illustre.1 Eveneens, van Jan. 1870 af, de
belangen der armenzorg: eerst als regent van het Werkhuis en sinds 18 Dec. 1872
als lid van het Burgerlijk Armbestuur. In de laatste vier jaren van zijn verblijf aldaar
vertegenwoordigde hij nog Amsterdam in de Staten van Noordholland. Deze
benoeming mogt gelden als openlijke erkenning zijner medeburgers, dat hij getoond
had de openbare aangelegenheden te behartigen op de wijs, waarop hij in de regtbank
de magistraatstaak vervulde.
Door de opsomming van al dat werk zou alligt de onderstelling gewekt worden
als ging Feith in zijn gezin

1

In 1862 hadden, voor de vervulling der hoogleeraarsplaats opengevallen door Van der
Hoeven's verscheiden, Curatoren dier instelling hem in aanmerking gebragt nevens Asser,
op wien 's Raads keus viel.
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en in zijn arbeid op; doch hieraan voet te geven zou zijn belanden op eenen dwaalweg.
Want vriend van maatschappelijk verkeer en gezelligheid is Feith immer geweest;
schouwburg- en concertzaal werden gaarne door hem bezocht; uitgaan en ontvangen
versmaadde hij niet, en al is 't een beetje ondeugend voeg ik er bij, dat hij niet
misplaatst zou zijn geweest in 't gezelschap van Brillat-Savarin en Cambacérès, fijne
juristen zoowel als gastronomen. Hij zou in staat zijn geweest om met een hunner te
zeggen dat, wanneer men het laatste niet is, te betwijfelen valt of het regtsgeleerd
onderscheidingsvermogen voldoende hoog staat.
Tot de Amsterdamsche dagen is, naar ik meen, terug te brengen Feith's steeds
naauwer betrekking tot eenen voortreffelijken man: wijlen ons beider Limburgschen
vriend J.J. van Meerbeke. Want ik geloof niet dat hunne aanraking - gelijk de mijne
in den kring van onzen leermeester Ackersdijck, bij wien v. Meerbeke na zijn
doctoraal doch vóór zijne promotie jarenlang secretaris was - al dateert van den
Utrechtschen tijd. Van Meerbeke, als subst.-officier van Nijmegen naar Amsterdam
verplaatst en na de benoeming van Van Lilaar tot minister van Justitie dezen
opgevolgd als raadsheer in het toemalige Provinciaal geregtshof van Noordholland,
was al spoedig op uitstekenden voet met den kundigen Amsterdamschen regter, en
een lange zegenrijke zamenwerking in den Haag is daarvan het gevolg geweest. Geen
wonder: want die twee waren als voorbeschikt om, ongeacht verschil van eenige
jaren in leeftijd en van geloofsbelijdenis, elkander te verstaan. De oudere v. Meerbeke,
trouw maar verdraagzaam katholiek, was door en door vriendschaphoudend, in elk
opzigt wat de Franschen un homme sûr noemen; had hij eenmaal iemand leeren
kennen als betrouwbaar en van eenige
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beteekenis, kortom als de aansluiting waard, dan kon men onder alle omstandigheden
op zijn vriendschap rekenen. Alleen v. Meerbeke's dood heeft den band tusschen
hem en Feith te niet gedaan.
Volgen wij thans Feith in zijnen arbeid te 's-Gravenhage, waarheen hij in September
1878 zijne woonplaats overbragt als gevolg zijner benoeming (24 Juni 1878) tot lid
van den Hoogen Raad. Die benoeming, waaraan politiek noch religie eenig aandeel
hadden, was voorwaar een zeldzaam getuigenis van den door hem verworven naam,
wijl voor dertig jaren men digter bij de zestig dan de vijftig jaren was eer men anders
dan om bijredenen het tot eenen zetel in 's lands hoogste vierschaar bragt .... en Feith
was slechts eenige maanden boven de veertig! Doch om hem als eersten candidaat
op het zestal1 tot vervanging van den Vicepresident geworden raadsheer Coninck
Liefsting te brengen had de Raad de voorlichting van v. Meerbeke, sinds 1871 daarin
opgenomen, niet noodig: men wist dat hij een van het straks vermelde Amsterdamsche
trio was en men kende zijne geschriften.
't Is hier, dunkt mij, de plaats om te beproeven dengeen te bevredigen die, dit
levensberigt opslaande, hoopt daarin iets te vinden omtrent mijne ondervinding van
Feith's uitoefening van de regtspraak. Arresten door hem gesteld kan ik zonder
schending van het geheim der regtspraak niet aanwijzen: wat ik wel mag doen is het
een en aanstippen, dat den hierin belangstellende helpen kan om den auteur op het
spoor te komen. In strafzaken is dit meestal vrij gemakkelijk, omdat alleen dan [gelijk
algemeen bekend is] de rapporteur der zaak, tot wiens taak behoort

1

De overige candidaten waren Mrs. de Ranitz, onze latere ambtgenoot, W.B.S. Boeles, W.J.
Triebels, H.C.A. Thieme en de advokaat H.M.v. Andel.
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den collega's een concept voor te leggen, niet de maker is van den tekst zooals die
in het Weekblad v.h.R. enz. voorkomt, wanneer hij voor zijn concept geene
meerderheid heeft kunnen verwerven - en dit komt oneindig zeldzamer voor, dan
dat zoo'n concept, als gevolg van de gedachtenwisseling daarover, min of meer wordt
gewijzigd: in dat geval meestal door den rapporteur zelven. In burgerlijke zaken
daarentegen ontstaat ook het concept regtstreeks uit de beraadslaging: een der leden
van de meerderheid belast zich met de redactie en in een volgende bijeenkomst wordt
het ter beoordeeling en amendeering rondgezonden opstel vastgesteld. In Feith's
concepten nu weerspiegelden zich zijne drie groote gaven als jurist: grondigheid,
helderheid en talent om met weinig omhaal1 hetzij van geleerdheid hetzij van woorden
rekenschap van zijn gevoelen te geven. Bovendien had hij eene gaaf meestal zeer
bevorderlijk aan het bevredigend regtspreken, ofschoon een enkele maal zij tot het
tegendeel kon leiden: de gaaf om een struikelblok handig te ontgaan. Af en toe komt
het voor dat, naar de overtuiging van al de tot beslissen geroepenen, in goede justitie
niet anders dan in (zeggen wij) richting A de uitspraak moet luiden, maar daaraan
eenig feitelijk of regtskundig punt bedenkelijk in den weg staat. In dergelijke
omstandigheden was de handigheid van Feith eene uitkomst: hij was een meester in
de kunst om het geschil tusschen partijen te brengen onder dusdanigen gezigtshoek,
dat het naast de crux zijne oplossing vond en, in plaats van bezwarend, hoogst een-

1

Iets hetwelk zich tot in zijne omgeving bij den arbeid weerspiegelde. In zijne deftige
werkkamer heb ik hem nooit gevonden vervaarlijk ‘omschansd met boeken en met blaren’,
al was hij bezig in de moeilijkste zaak: slechts een enkele schrijver lag opengeslagen bij zijn
wetboek.
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voudig van gedaante scheen. Was dan echter het verlokkende simplex sigillum veri
wel immer van toepassing? Soms waren groote vereerders van hunnen collega eer
geneigd tot een twijfelend hoofdschudden over het besluit der meerderheid om den
schranderen ‘Pathfinder’ te volgen. Maar reeds is gezegd dat zoowel in de straf- als
in de civiele kamer zijn welverworven gezag groot was.
De bewustheid van dat gezag verhinderde niet dat Feith zich uitstekend kon
nederleggen bij beslissingen in strijd met zijn advies. Vooreerst omdat zijn aard van
alle aanmatiging vrij was; voorts omdat hij een groot besef had van de onzekerheid
eigen aan vele oplossingen onzer wetenschap. Ofschoon niet zóó sceptisch als zekere
vriend van ons beiden, volgens wijlen Mr. A.A. de Pinto jurist bij de gratie Gods welk getuigenis uit dien mond! - die leukweg het civielregt ‘la science de l'àpeu-près’
noemde, zag Feith héél scherp hoeveel vaak nog ontbrak aan de overtuigendheid der
gronden, die hem tot zijne eindbeslissing hadden gebragt. En daarom kon hij ook
meer dan sommige anderen het verdragen, wanneer een enkele maal iemand der
votanten in eene netelige zaak een der z.i. beslissende elementen van het vraagpunt
wat te veel over het hoofd zag. ‘Och’, kon hij dan goedmoedig zeggen: ‘staat de zaak
zóó twijfelachtig, dat drie knappe onderzoekers al een weloverwogen advies tegen
U of mij in hebben gegeven, vind het dan niet verschrikkelijk, dat een niet voldoende
gemotiveerd votum de beslissing doet vallen naar hunnen in plaats van naar onzen
kant: alligt is die ten slotte even goed of beter dan de onze’. Naar mijn oordeel hing
deze opvatting naauw zamen met eenen bij Feith menigmaal op den voorgrond
tredenden karaktertrek: zijne tot spot neigende geestigheid, waarvan (ik zeide het
reeds) vooral
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de mond uiterlijk getuigde. Wat kon hij met eene beminnelijke luchtigheid allerlei,
zaken en menschen, bezien! Doch het voegt, hier op het adjectum ‘beminnelijk’ den
nadruk te leggen. Want gold zijne ondeugendheid menschen, dan verzuurde die nooit
tot schamperheid; en werden zaken in een spotachtig licht geplaatst, dan verviel mijn
ondeugende vriend nimmer in die soort aftakeling, welke aan de hoogheid of wijding
van het ernstige te kort doet en het overlevert aan Jan Ploert en Compagnie.
Naar den aard van dien even eenvoudigen als doorkundigen voorzitter met Sept.
1878 sober geïnstalleerd door 's Raads toenmaligen president Mr. Gockinga, kreeg
Feith gedurende eenige jaren de strafcassatie tot arbeidsveld. Een arbeidsveld
vruchtbaar aan futiliteiten, omdat de natuurlijke zucht van veroordeelden en advokaten
om, door middel van een vormgebrek in de veroordeeling zelve of den opbouw van
het daartoe leidende bewijs, te komen tot vernietiging van het vonnis, met verwijzing
der zaak tot eenen nieuwen regter, vraagjes doet ontstaan als: ‘berust zekere
getuigenverklaring wel op eigen waarneming of is zij niet meer dan eene meening?
is deze misschien aantemerken als de auditu, ontleend aan hooren zeggen in plaats
van aan zelf waarnemen? kan bij bewijsopbouw van het vonnis door ‘aanwijzingen’
- zegge gevolgtrekkingen uit vaststaande feiten - zulk eene aanwijzing, in strijd met
de wet, zelve slechts zoodanige ‘aanwijzingen’ tot grondslag hebben? bevat het
vonnis eene gemotiveerde uitspraak omtrent elk regtskundig en feitelijk bestanddeel
van het aangenomen strafbaar feit?’ Vragen in beginsel van beteekenis voor eene
betrouwbare regtspraak, doch bij de toepassing op het bijzonder geval niet dan bij
uitzondering belangwekkend. Voor mannen als Feith is de bekoring van het vervullen
eener dergelijke
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taak dus niet groot en wordt zelden opgewogen door het op zich zelf aanzienlijke
voordeel voor 's Raads strafkamer, dat hare leden niet, gelijk die ten civiele, gebonden
zijn aan hetgeen hun wordt voorgedragen, doch bevoegd zijn tot een zelfstandig
oordeel over de wettelijke bestaanbaarheid der uitspraak, welker vernietiging van
hen gevraagd is. Eene hoogst zeldzame afwisseling in dit soms minder opwekkend
werk ontstond voor Feith echter in het op zijne benoeming volgend jaar, omdat toen
de H. Raad tot gewone regtspraak ten crimineele werd geroepen door den
geruchtmakenden val in Mei 1879 der Afrikaansche Handelsvereeniging te Rotterdam
en de daaruit voortgekomen strafvervolging tegen hare directeuren Lodewijk Pincoffs
en Henri P(olak) Kerdijk, die door den Raad beregt moest worden, ook ongeacht de
vlugt des eerstgenoemden, omdat deze lid van de Eerste Kamer was. Feith werd toen
met zijnen ambtgenoot Jolles door den Raad belast met het moeilijkste doch misschien
belangwekkendste deel der behandeling van deze ingewikkelde zaak [waarvan de
bijzonderheden zijn te vinden in het W.v.h.R. No. 4451-2, 4458, 4467-4472, 4479]:
hare instructie, volgens het toenmalige art. 171 W.v. Strafvord. toen gelijk nu
verbiedend het deelnemen aan de eigenlijke beregting. Wat ik, toen nog advokaat
en bijwoner van de spannende openbare debatten, van die instructie vernam laat zich
zamenvatten in een paar woorden: grooten lof zoo omtrent de instructie zelve, als
omtrent de humaniteit, daarin betracht jegens den beklagenswaardigen teregtgestelde,
eenen ongetwijfeld regtens en zedelijk medeschuldige, doch dit grootendeels door
zwakheid tegenover zijn geslepen en tot overheersching geneigden zwager, die aan
de justitie had weten te ontkomen.
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Komend tot zijnen arbeid als lid van 's Hoogen Raads burgerlijke kamer, zal ik - dat
volgt reeds uit allerlei hiervoren gezegd - mij bezig gaan houden met hetgeen in den
Haag de kern van Feith's werken aldaar heeft uitgemaakt, ook dáárdoor dat, zooals
aanstonds zal blijken, sinds 1880 zijne deelneming aan de herziening van het
Burgerlijk Wetboek en sinds 1893 zijn medearbeid aan de codificatie van het
internationale privaatregt zich als het ware gegroepeerd hebben om het civiele regt.
Geraden schijnt mij daarvoor, thans niet zuiver chronologisch te werk te gaan en
reeds hier te vermelden wat en wanneer hij sinds 1882 in de Residentie, even als
vroeger in de hoofdstad, op ander terrein heeft verrigt. In 1882 liet hij daar zich
vinden voor het lidmaatschap (later voorzitterschap) van de Commissie van toezigt
op het middelbaar onderwijs, in 1886 voor het lidmaatschap der Commissie van
toezigt over de gevangenissen en in 1883 bewoog onze vriend Van Meerbeke hem,
om zijn medewerker te worden in het toezigt op de werking van het Pensioenfonds
voor burgerlijke ambtenaren. Aan laatstgenoemden arbeid hebben deze twee heel
wat tijd besteed, ook na de opheffing van den Raad van toezigt ten gevolge der
burgerlijke pensioenwetten van 1890. Deze wetten toch vervingen dat collegie door
den nauwverwanten ‘Pensioenraad voor Burgerlijke Ambtenaren’, waarin v. Meerbeke
en Feith dadelijk plaats namen als voorzitter of lid: na v. Meerbeke's overlijden ging
in 1904 het voorzitterschap op Feith over. Een bloot eereambt met weinig werk zijn
deze pensioensbemoeijingen nooit voor hem geweest: integendeel zijn, allereerst
door de m.i. bedenkelijke uitbreiding na 1890 aan het getal ambtenaren gegeven, die
ook van aard niet altoos eenvoudige werkzaamheden verbazend toegenomen, en dat
werk is later nog zeer vermeerderd sinds de instel-
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ling (door eene wet van 21 Maart 1896 Sb. 50) van eenen Militairen pensioenraad,
zamengesteld uit leden van den burgerlijken Raad en enkele vertegenwoordigers van
het militaire element, met den voorzitter van eerstgenoemden Raad tot president.
Feith moest dus in 1904 Van Meerbeke in dit presidium opvolgen en heeft dit gedaan
tot den aanvang van 1908, toen zijne achteruitgaande gezondheid hem noopte geen
herbenoeming tot voorzitter en al spoedig ook ontslag te verzoeken (K.B. van 21
Jan. en 3 Febr. 1908). Dat hij, zoolang de omvangrijke taak door hem vervuld kon
worden, dit met veel toewijding gedaan heeft, spreekt haast van zelf.
Deze laatste woorden gelden ook een paar andere betrekkingen buiten de
magistratuur, door Feith in het laatste tiental jaren van zijn leven vervuld: te weten
het curatorschap der Leidsche hoogeschool, hem 15 Juli 1897 opgedragen en het
lidmaatschap der collegien van Toezigt, provinciaal en algemeen, op het beheer der
goederen van het Ned.-Hervormde kerkgenootschap. Daartoe behoorde hij kerkelijk
niet bloot in naam: bij predikanten van vrijzinnige rigting ging hij gaarne ter kerke,
zoolang zijne gezondheid dat gedoogde. O, deze vijf woorden! wat hebben ze eene
donkere schaduw geworpen over Feith's laatsten levenstijd, al steunden zijn opgewekte
aard en zijn levensopvattingen hem om onvervaard dien hem opgelegden last te
torschen. Toen hij half Maart 1908 van A.A. de Pinto de opvolging in 's Hoogen
Raads ondervoorzitterschap had overgenomen, kon zijn gestel de lasten daarvan nog
weêrstaan, maar even vóór de vacantie bragt een plotseling toeval aan het licht, dat
hij te veel van zich gevergd had. Einde July zag ik, uit Gelderland teruggekeerd om
onder hem in de vacantiekamer zitting te nemen, hem terug in de Scheveningsche
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boschjes; helaas overtrof zijn optimisme het mijne. Wel voelde hij zich genoodzaakt
de vacantiekamer aan mij over te laten, maar uitte de stellige verwachting met 1
September weêr te kunnen presideeren, zoo ik maar vóór dien datum hem het
voorbereidend werk uit de hand nam: de uitkomst echter was anders. Op den
voorzittersstoel keerde hij niet terug; van zijne overige openbare en niet openbare
betrekkingen deed hij achtereenvolgens afstand; de hoop om den hoogsten post in
de magistratuur te bereiken moest plaats maken voor de beduchtheid om te moeten
scheiden van wat hem het naaste was, vrouw en kroost ..... zijne gezondheid gedoogde
zelfs niet meer, op een nog wat lang zamenzijn met hen te hopen.
Laat ik terugkeeren tot Feith's goede jaren en tot zijne werkzaamheden als
voortreffelijk civilist: tevens de jaren waarin ik voortdurend met hem was en - dat
zeg ik in opregtheid - vaak van hem leeren mogt.
Allereerst spreek ik dan van zijn aandeel in de werkzaamheden der
Juristenvereeniging. Van 1872 tot 1876 had men mij eene plaats in haar bestuur
gegeven, die mij hoogst aangenaam was geweest door het daaruit voortkomend
naauwer verkeer met vakgenooten van naam: en zie even vóór de algemeene
vergadering van laatstvermeld jaar moest ik invallen voor den secretaris, die zich te
Berlijn ging vestigen. Men vroeg mij toen om dezen blijvend te vervangen en daardoor
in het bestuur te blijven: want voor den secretaris had de regel van
niet-herkiesbaarheid uitzondering en om de bovenvermelde reden lokte dat aanbod
mij aan, zoodat ik 25 jaren lang bestuurslid gebleven ben, met o.a. Feith herhaaldelijk
tot ambtgenoot. Ook als zoodanig primus inter pares. En zulke primus is hij ook
geweest als
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praeadviseur, hetzij hij advies uitbragt over het regelen van de Stichtingen (1873) of
van het Toonderpapier (1878), hetzij hij in 1893 het nieuwe Australische stelsel
omtrent den grondeigendom (Torrensstelsel) en de bruikbaarheid daarvan in ons land
ontvouwde. Deze verhandelingen, alle de moeilijkste onderwerpen van burgerlijke
wetgeving rakende, zijn monumenten van doorzigtigheid, van eenen eenvoud die
soms doet vragen: verdient deze stof wel den roep van moeilijkheid steeds daarover
uitgegaan? terwijl niettemin de deskundige voortdurend ontwaart hoeveel grondige
juristerij achter dien schijnbaren eenvoud steekt. Wie dit laatste mogt betwijfelen sla
maar de oogen in het debat naar aanleiding van die praeadviezen gevoerd! En wie
weten wil hoeveel belang Feith in de J.V. stelde, heeft maar den jaargang 1873 van
De Gids ter hand te nemen, waarin Feith (blz. 127) de drie eerste jaargangen harer
Handelingen aan eene kritische beschouwing, vooral ten aanzien der gekozen
onderwerpen, onderworpen heeft. Dat opstel getuigt alweder, hoe weinig een ten
halve doen in den aard van mijnen vriend gelegen heeft.
Deelgenomen heeft voorts Feith aan de gewigtige bemoeijingen tot unificatie van
het internationaal privaatregt, waartoe Nederland, dank zij zijne beroemde specialiteit
Asser, het initiatief genomen heeft, ten zegen van regtsontwikkeling en wereldverkeer
en, durf ik zeggen, tot bevestiging der Koninklijke uitspraak, dat op sommig gebied
het zoeken van grootheid aan een klein land passen kan. In de Conferentien van Sept.
1893, Julij 1894 en Mei 1900 is hij een onzer gedelegeerden geweest, en dat hij dit
met eere was heb ik uit den mond van meer dan eenen zijner collega's, buitenlanders
en landgenooten, vernomen. Iets wat trouwens sluit met mijne ondervin-
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ding bij de enkele gelegenheden, waarin wij zamen over vragen van internationaal
regt, in de zestiger jaren geliefd onderwerp van mijn eigen studiën1, regt te spreken
hadden: gelegenheden waarbij de redactie van het arrest gemeenlijk toeviel aan Feith.
In 1897 werd bij opgenomen in de Staatscommissie tot bevordering der codificatie
van dat regt en bleef daarin tot den zomer van 1908 ijverig werkzaam. Werkzaam is
hij daarin gebleven omdat zijne medeleden niet wilden hooren van zijn heengaan,
toen het hem te moeilijk werd om langs de ongeriefelijke trappen van het Departement
van Justitie de vergaderzaal op de tweede verdieping aldaar te bereiken; te zijner
intentie zijn de bijeenkomsten toen verlegd naar het vroegere woonhuis van Groen
van Prinsterer op den Korten Vijverberg, dat de bureaux van den Industrieelen
eigendom herbergt.
Wil iemand eens goed weten welk een waarlijk buitengewone man Feith geweest is,
dan dient hij de jaargangen 1864, tot 1875 van De Gids op te slaan, omdat daarin,
meestal tweemaal in het jaar, verslagen van zijne hand over de regtsgeleerde litteratuur
van dat tijdperk voorkomen. Dan staat men in de eerste plaats versteld over Feith's
werkkracht, vooral wanneer men bedenkt dat die referaten gegeven zijn in dezelfde
jaren, waarin hij in de drukke Amsterdamsche vierschaar regt sprak en tegelijkertijd
al de betrekkingen waarnam hierboven opgesomd. Toch blijken alle grootere werken
uit dat tijdperk doorlezen te zijn: b.v. de eerste deelen der tweede

1

Aangenaam was mij indertijd, dat in de straks te vermelden Gidsoverzigten van Feith ook
voor eene kritische bespreking van mijne Regtsmagt over Vreemdelingen ruimte gevonden
was. [Gids 18G4, IV blz. 494, vgg.].
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uitgaaf van Opzoomer; Goudsmits Pandecten; de eerste deelen van Kist Handelsregt
nevens eenige monographiën van denzelfden; het Handelsregt van De Wal; Liefsting's
Bezit; het eerste deel van Faure's Procesregt. Daarnevens het meeste kleinere werk
van die dagen: ik noem de Doodstraf-litteratuur van omstreeks 1870; die over
verbetering van ons hypotheekstelsel en de hypothecaire boekhouding, èn toen de
Staatscommissie van 1870 benoemd zou worden èn toen deze haar belangrijk verslag
van April 1870 had uitgebragt; de geschriften over het gevangenisstelsel, cellulair
of niet, Iersch enz., het karakter van het regt [zoo in het algemeen als ten onzent] aan
grond en bodem en zijne onderdeelen, met de hervormingsvoorslagen van B.J.
Gratama enz.; hetgeen in die dagen is uitgekomen over theoretisch strafregt en over
de grondslagen van ons burgerlijk procesregt [het door A.A. de Pinto bewerkte
Ontwerp-Wetboek van 1865 hieronder begrepen], allereerst over de mate der
gebondenheid van partijen en regter aan de schriftelijk genomen conclusiën. Wat
omvangrijk gebied om daaromtrent den Durchschnitt-Gidslezer, alzoo den
niet-vakman, verstaanbaar intelichten! En bedenk daarbij nog dat het kritische
referaten waren, die Feith aan De Gids gaf. Referaten alzoo die, zooals ik al zeide,
het werkelijk doorlezen van al die litteratuur vorderden: wel niet in dien zin dat geen
enkele bladzijde ongelezen kon blijven, maar gewis in dezen, dat de referent
noodwendig den hoofdinhoud van ieder geschrift in zich had opgenomen en verwerkt,
dat hij het karakter en de voornaamste onderdeelen daarvan meester geworden was.
Van dit levensberigt zal, hoop ik, het pectus est quod disertos facit gezegd worden
in dezer voege, dat het overal getuigt van op veeljarigen omgang gegronde
vriendschap en hoogachting; hier ter plaatse moge de lezer gerust aan haast
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bewondering denken. Die Gidsverslagen, ik had ze niet meer gelezen, nadat ze
verschenen zijn; nu ik ten behoeve van dit opstel de verbleekte herinnering daaraan
opgefrischt en de serie massaal voor mijnen geest teruggebragt heb, nu ben ik tot
dergelijke schatting gekomen van eenen man zoo zeldzaam begaafd, zoo zeldzaam
van arbeidsvermogen en tegelijk zoo zeldzaam vrij van aanmatiging of aanstellerij.
En onwillekeurig paart zich eene gedachte aan de zaligspreking der Schrift over de
‘nederigen van harte’ aan mijne bewondering.
Mij schijnt gepast, hier even melding te maken van eene omstandigheid, die meer
dan eenen zijner vrienden, die o.a. mij verrast heeft: hoe de door en door eenvoudige
Feith er toe gekomen is te verlangen de hem bij K.B. van 21 January 1901 verleende
verheffing van hemzelven en zijne wettige afkomelingen in den adelstand. Met
stelligheid weet ik van aanstonds daarna, dat dit verlangen is ontsproten uit de twee
volgende omstandigheden: dat in Groningerland woonachtige familieleden wat
vroeger zulke adelbrieven hadden verkregen en dat in en buiten den Haag de naam
Feith zonder voorvoegsel wordt gevoerd door vrij velen, hoegenaamd niet verwant
aan het Veluwsche Feith-geslacht. Dáárin zoeke men de verklaring dat mijn vriend
het praedicaat heeft gezocht, omdat dit alstoen geworden was het ondubbelzinnige
uiterlijke kenteeken, wie tot dat geslacht te rekenen waren.
Ik keer nu tot Feith's schrijverswerkzaamheid terug door te vermelden dat ook het
Haagsche regtsgeleerd tijdschrift Themis vruchten van zijnen wetenschappelijken
arbeid bevat. Zijnen opvolger in 's Hoogen Raads Vicepresidentschap installeerend
(W.v.h.R. no 8797), wees ik reeds op een allermerkwaardigst specimen: een opstel
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van 1897 over de zoogenaamde pacta in rem, waarbij aan b.v. een verkoop van een
huis, zonder vestiging van eenig servituut, het beding wordt verbonden dat de kooper
en zijne opvolgers nimmer zekere bestemming daaraan zullen geven. Herhaaldelijk
had de Raad zoodanig beding bindend ook voor des verkoopers opvolgers verklaard.
Maar toen in het voorjaar van 1905, met het oog op Feith's opstel, eene nieuwe poging
werd beproefd om die jurisprudentie te doen keeren .... zie toen kreeg de eischer
gelijk. Ik zou het geheim der raadkamer schenden, ging ik hier vertellen hoe groot
de triomf van Feith's inzigt toen is geweest; maar wel mag ik zeggen dat die
schitterend is geweest en dat daartoe niet behoord heeft mijne bekeering, omdat ik
al menig jaar te voren overtuigd voorstander van Feith's leer was, doch met wijlen
mijnen medeadvokaat Van Andel niet had mogen slagen om haar erkenning te
verschaffen.
Feith's vaste medewerking aan Themis zou aan den staf van het tijdschrift nog
meer genot hebben verschaft, ware zij alreeds verkregen geweest in de dagen dat A.
de Pinto, met Kappeijne, v.d. Linden, van Citters en Levyssohn Norman naast zich,
daar het kommando voerde. Want dan hadden we hem onder ons gehad in de gezellige
driemaandelijksche bijeenkomsten, welker eigenaardige physionomie ik, Kappeyne
in Themis 1895 herdenkende, heb trachten te teekenen. Wat zou in die
wetenschappelijke, van geest tintelende en tevens van Brillat Savarin's herdenking
niet afkeerige symposia Feith op zijn plaats zijn geweest! Want dat hij voor dezen
drieëenigen cultus als geknipt was, is straks al gezegd.
Nog eene andere verzameling, niet bloot regtskundig, bevat opstellen van Feith:
de verzameling waarin dit zijn levensberigt zal worden opgenomen. De Leidsche
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Maatschappij, die hem in 1867 tot medelid had gekozen - gelijk de Utrechtsche al
in 1863 en het Historische Genootschap aldaar nog een jaar vroeger gedaan hadden
- werd door zijne haast onuitputtelijke welwillendheid verpligt met levensschetsen
van vier mannen aan Feith van nabij bekend: zijnen leermeester prof. M. des Amorie
v.d. Hoeven, zijne veeljarige Amsterdamsche vrienden Mrs. S.J. Hingst er Jhr. B.
de Bosch Kemper en laatstelijk ons beider president Mr. J.G. Kist.
Met voorliefde wijd ik thans nog een paar bladzijden aan de herdenking der haast
21 jaren, gedurende welke ik met Feith heb gearbeid aan de herziening van ons
Burgerlijk Wetboek, den lezer verzoekende om hunnen inhoud aan te merken als
eene aanvulling van hetgeen men over die zamenwerking alreeds op 9 Febr. l.l.
gezegd kan vinden: immers waarom hier herhaald wat ik, nog maar weinige maanden
geleden, in het openbaar uitsprak en toen in W. 8797 gedrukt is?
Die arbeid splitst zich in drie tijdvakken. Het eerste van February 1880 tot
November 1886, toen de drie afdeelingen eener talrijke commissie - in den loop dier
jaren tot elf leden ingekrompen, maar aanvankelijk zamengesteld uit vijftien, wier
namen en mandaat men in W. 4470 vinden kan - het Eerste Boek B.W. (personenregt)
en nog enkele andere stoffen, in haar rapport aan den Koning opgesomd, in bewerking
namen. Het tweede tijdperk heeft zich uitgestrekt van Augustus 1887 tot de allerlaatste
dagen van December 1898 en tot vrucht gehad eene nieuwe bearbeiding van het
thans in Boek II titels 1 tot 10, 19 en 20 benevens IV titel 7 (verjaring, doch alleen
als middel van verkrijg, usucapio) geregelde zakenregt; een arbeid verrigt door slechts
een vijftal
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gecommitteerden, twee nieuwe met de drie oude leden v. Meerbeke, Feith en mij.
Gedurende het derde tijdperk, loopende van October 1899 tot September 1901,
hebben van de oude gecommitteerden alleen Feith en ik den arbeid voortgezet, daarin
gesteund door eene trits nieuwe door Feith voorgestelde maar door ziekte en dood
alras gedunde flinke mannen: de vrucht van dien arbeid is geweest eene herziening
van het burgerlijk bewijsregt, niet al te lang na de voltooijing aanhangig gemaakt bij
de Volksvertegenwoording doch door de Tweede Kamer nog altijd niet tot afdoening
gebragt. Alsof - dit moet mij van het hart - eene verruiming der verouderde, overal
het sinds tachtig jaren zoo toegenomen verkeer knellende regels, die de verzekering
van iedereens burgerlijke bevoegdheden door de regtspraak beoogen, niet een sociaal
belang van de algemeenste en bovenste klasse ware, vrij wat ‘socialer’ dan allerlei,
waarvoor de huidige wetgever bij voorkeur zijne bemoeijenis, althans geredekavel,
over heeft gehad! Men zal mij deze ontboezeming, wil men boutade, misschien wat
genadig aanrekenen, wanneer ik uit de interne geschiedenis onzer Commissie het
volgende mededeel. Dat wij ruim zes jaren noodig hadden gehad om het Eerste boek
te herzien had bijna iedereen teleurgesteld, zelfs in die mate dat nog vóór November
1886 uittreding van sommigen en ongeneigdheid van anderen om in de tweede
Commissie aan den arbeid te blijven daarvan het gevolg was geweest. Ook ik (dit in
het voorbijgaan) zou zijn heengegaan, doch om andere reden, daar ik de evenredigheid
tusschen den tijd en het resultaat niet zoo ongunstig vond; onbevredigend vond ik
mijn eigen praestatien onder de beslommeringen der regtspraktijk, welke ik uitteraard
in de eerste plaats moest behartigen: maar in gezegd najaar was dit zuiver persoonlijk
bezwaar
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door mijne opneming in den Hoogen Raad vervallen. Wijl onder de collega's de
talrijkheid der commissie als hoofdreden van haar langzaam werken was aangemerkt,
wijl nu de minister Du Tour van Bellinchave èn de inkrimping èn de nieuwe
zamenstelling geheel aan onze voorstellen had ondergeschikt gemaakt, kwam het in
Augustus 1887 geconstitueerde vijftal vol moed bijeen. Omdat ik van dien moed het
meeste resultaat verwachtte, zoo wij allereerst het vrij beperkte, tot partieele herziening
uiterst geschikte, voor de praktijk loonende, tevens dringende belangen bevredigende
bewijsregt tot arbeidsveld kozen, stelde ik toen voor Boek IV onderhanden te nemen,
maar bekeerde letterlijk niemand tot dat denkbeeld. Zoo'n inbreuk op de volgorde!
Mijnen goeden vriend Van Meerbeke, bij wien Eyssell anders nog al een potje breken
mogt, deed ik zijne gelijkmatigheid van humeur min of meer verliezen bij deze bijna
revolutionnaire uiting en een haast straffend ‘procédons par ordre, collega!’ op de
lippen nemen; wat miskenning van de vaardigheid, die aan den arbeid met slechts
vijf leden wel eigen moest zijn .... ik zou eens zien hoe de zes jaren van vroeger
ingekort stonden te worden! Toen echter die zes jaren bleken niet ingehaald te zullen
worden, toen vervolgens het begon aan te loopen op haast verdubbeling van dat
jarental .... ja toen brak zich bij allen baan, dat mijn voorstel wel gedaan had mogen
zijn, ja aanneming verdiend had; toen echter zou het verlaten van een eenmaal gekozen
weg nòg onvruchtbaarder voor het herzieningswerk zijn geweest. En zoo kostte het
mij weinig moeite om onder de omstandigheden, vermeld in de straks aangehaalde
rede tot herdenking van Feith en tot installatie van zijnen opvolger in 's Hoogen
Raads Vicepresidentschap, de herziening van het burgerlijk bewijsregt als
werkprogram van de derde Staatscommissie te doen
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aannemen. Haar werk heeft den weg, door het departement van Justitie en den Raad
van State heen, tot de Tweede Kamer mogen vinden - en het resultaat van zijne
blootstelling aan die vele spitsroeden geeft mij vrijheid om te zeggen, al is dat eene
schatting ook van eigen arbeid, dat die derde Commissie in vrij korten tijd met goed
werk voor den dag gekomen is. Dat zeg ik allermeest ter eere van Feith, omdat zijn
slag van presideeren, zijne voortvarendheid, zijne opgewektheid om de hand te
hebben in de redactie der meeste wetsartikelen, zijne gaaf om aan den inhoud
doorzigtigheid en passenden vorm te geven hoofdfactoren van dit aanvankelijk succes
zijn geweest. Steeds is hij in de drie Commissiën, gelijk indertijd in de Amsterdamsche
regtbank (zie boven), een van de ‘allen’ geweest. In de tweede, wier werk het
allermeest over de ingewikkeldheid van stof had te zegevieren, kwam hij héél vaak
met het ‘ei’ in mijne gedachtenisrede ter ter sprake gebragt; het ontwerpen der
moeielijkste titels - ik noem slechts dien van Bezit - werd door Van Meerbeke het
liefst aan hem gevraagd. In de eerste Commissie ging het, voor zoover zijne en mijne
sectie (de eerste) voorontwerpen te leveren hadden, vaak al evenzoo, en den eindvorm
van al de titels hebben wij, onder medewerking van onzen kundigen ambtgenoot
Guljé, alweêr aan Feith te danken gehad.
Helaas dat het einde van een zoo welbesteed leven, waarvan de eerste
magistraatsplaats in Nederland de welverworven kroon zou zijn geweest,1 de
zonnigheid van

1

Hier zij even vermeld dat de niet alledaagsche onderscheiding van het Kommandeurschap
N. Leeuw, aan Feith bij zijn ontslag verleend, het derven van die kroon wel niet kon vergoeden
maar hem toch eene kleine troost is geweest.
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het beeld, hetwelk de voorgaande bladzijden trachten te geven, heeft moeten derven!
In zijne latere levensjaren kreeg Feith het langzamerhand te kwaad met weerbarstig
geworden beenen: 't was als protesteerden die tegen den zwaren bovenlast. Allerlei,
daaronder geregeld bezoek aan het Zweedsche gymnastiekinstituut, werd hiertegen
te baat genomen, maar zonder vrucht; het beklimmen der 14 treden van 's Hoogen
Raads gebouw werd eene inspanning; aanvallen van podagra dwongen af en toe den
wakkeren man tot thuisblijven. Nog eer hij tot het Vicepresidentschap werd geroepen,
ging hij al voorzien dat het naar buiten optreden bij officieele gelegenheden, den
President onvermijdelijk, voor hem bedenkelijk zou worden. Zijn begrijpelijk, aan
mij ronduit verklaarde leedgevoel waagde ik aanvankelijk te temperen; en dat hij
mijne hoop van gunstiger keer niet geheel hersenschimmig vond toonde hij, door in
't begin des vorigen jaars het aanbod van het Vicepresidentschap aantenemen en den
14den Maart eene opgewekte aanvaardingsrede (W. 8655) uittespreken, o.a.
uitdrukkende de hoop op nog eenige jaren zamenwerkens met de ambtgenooten. Nog
eenige jaren? nog geene vier maanden is hem dat beschoren geweest! Reeds het
voorzitten in de vacantiekamer van Augustus moest hij overlaten aan mij, met
September het leiden van de strafkamer aan Guljé, om nog eenige maanden van
wisseling tusschen schijnbaar opluiken en glippen uit den greep des doods te
doorleven, totdat in den morgen van 28 Febr. 1909, op het oogenblik waarop hij zijn
ontbijt uit de handen zijner verpleegster aannam, die greep hare prooi voor goed
overmeesterde.
Hoe Feith zich in die laatste levensmaanden heeft doen kennen behoef ik niet met
vele woorden te zeggen: want
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voor wie met eenige aandacht dit levensberigt leest, is dat middels allerlei kleinere
trekken al medegedeeld. Met gelatenheid heeft hij zijn lot gedragen; met berusting
heeft hij afstand gedaan van de veeljarige regtmatige hoop om het toppunt der
regterlijke loopbaan te bereiken; met opregte deelneming in plaats van wangunst
heeft hij mij gelukgewenscht met de opdragt van datgeen wat voor hem scheen
weggelegd; zelfs den goedigen humor hem eigen heeft hij in die dagen van beproeving
doen sprankelen, zoo vaak verademing in zijnen toestand intrad; zonder morren heeft
hij het droeve oogenblik der scheiding van vrouw en kinderen zien naderen. Kort en
met diep bewogen stem heb ik, verzekerd daarmede eenen wensch van deze dierbaren
te vervullen, dit aan zijne groeve als eeresaluut getuigd.
En omdat op dezen man het Flebilis ille occidit ten volle van toepassing is, ook
daarom heb ik aan het verzoek der Leidsche Maatschappij, om voor haar dit
levensberigt optestellen, gaarne gevolg gegeven. De taak is mij heel weemoedig
geweest; de meening echter dat daardoor het eeresaluut, hetwelk aan Feith zoo ten
volle toekomt, verder zou reiken dan die enkele woorden op zijn graf, deed mij
heenstappen over het wederopwekken van deze stemming. De weeklagt uit overoude
dagen ‘een groote is onder ons gevallen’, luide ten aanzien van Feith: ‘een groot en
goed man ontviel ons in hem’.
A.P. TH. EYSSELL.
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Levensbericht van A. Telting.
Bijna een halve eeuw geleden werd in deze zelfde reeks het levensbericht gegeven
van Mr. Albartus Telting, den 17en Sept. 1863 overleden; een menschenleeftijd later
volgde dat van zijn zoon Mr. I. Telting († 4/5 Nov. 1895), en nu, veel te spoedig
daarop, komt de kleinzoon die denzelfden naam draagt als de grootvader, zijne plaats
eischen. Alle drie waren meer rechtsgeleerden en historici dan eigenlijke
letterkundigen, toch zijn de drie levens de opneming te dezer plaatse ten volle waard,
de overledenen vormen een edele reeks, niet alleen als leden onzer Maatschappij,
maar ook als Nederlanders, in den besten zin. En de levensberichten zelve moeten
noodwendig een harmonisch geheel vormen; in aanleg, ontwikkeling,
wetenschappelijke kennis en karakter sluiten de drie levens zich zoo volkomen bij
elkaar aan, als wel zelden in drie geslachten het geval zal zijn. Den grootvader heb
ik niet gekend, maar dikwijls hooren noemen, en dan altijd met de grootste
waardeering, nader ken ik hem eerst nu door de lezing en herlezing van zijn leven.
Den vader heb ik persoonlijk lange jaren gekend, als een ouderen vriend, die echter
met het jongere geslacht bijna als kameraad omging, wiens zwakheden men zelfs
van nabij mocht
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zien en kennen zonder daarom voor den tegelijk zoo bijzonder beminnelijken, en
zoo door en door knappen man ook maar eenigszins den eerbied te verliezen die den
jongeren past. Met den zoon heb ik letterlijk meegeleefd van zijn twaalfde jaar af tot
aan zijn dood; als gymnasiast en als student was dit een dagelijksch samenleven,
maar ook in later jaren, door woonplaats gescheiden en elkaar slechts nu en dan
sprekende, en met niet al te drukke briefwisseling, was toch door de bijna volkomen
samenneiging wat de voorwerpen van onze studie en onze belangstelling betreft, de
band bijna even eng gebleven. Het verzoek, om een levensbericht van den zoo
plotseling weggerukten vriend te schrijven mocht ik dan ook niet afwijzen, zelfs niet
na het uitvoerige ‘in memoriam’ hem door Bondam in het Archievenblad gewijd.
Voor de bespreking van zijne werken, en vooral voor zijn archiefwerkzaamheid zal
ik echter nu veel korter kunnen zijn, dan anders noodig zou zijn geweest.
Telting heeft een gelukkige jeugd gehad. Leeuwarden was voor jongens een heerlijke
stad. In een tijd toen in vele Hollandsche steden een jongeheer 's Zondags met
handschoenen aan met een oppasser een eind mocht wandelen, hadden de Leeuwarder
jongens een heel ander leven. Vrij was daar de omgang, gemeenschappelijke spelen
op straat, wandelingen, ook grootere tochten van vriendjes van gelijken leeftijd onder
elkaar, slootje springen in het voorjaar, later, toen de houten rijwielen kwamen,
uitstapjes met dit nieuwe vervoermiddel. En dan tochtjes te water, roeien en zeilen
en zwemmen - al heeft de stad geen zandgrond in de buurt, geen heuvels en bosschen,
het land met zijn groene weiden en ruime wateren
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is prettig en mooi. En aan gezelschap was geen gebrek, de stad was niet zoo groot,
of allen kenden elkaar, de afscheiding van de standen was niet van dien aard dat dit
jongens erg gehinderd zou hebben, en zoo'n prettigen vriendenkring als we daar
hadden, zullen weinigen in hun jeugd om zich gezien hebben.
En nu het Leeuwarder gymnasium. Dit was eene instelling zooals men zich die
haast niet meer kan denken. In het Hofstraatje, een eng slop in de Bollemanssteeg,
stond een oud schoolgebouw, bestaande uit drie lokalen, met gewitte muren, zoo
weinig schoolbanken als voor een twintigtal leerlingen noodig waren, en in ieder
lokaal een kachel en een stoel. De drie kamers droegen de schoone namen van
Rectorschool, Conrectorschool en Praeceptorschool. 's Morgens tegen 9 uur kwam
de claviger, een pokdalig oud man, die er meen ik, een water- en vuurnering op na
hield. Hij maakte 's winters de kachels aan en posteerde zich overeenkomstig zijn
titel met de sleutel in de hand in de open deur. Dan kwamen achtereenvolgens de
leerlingen en de leeraren; tegen halftien waren ze er zoo ongeveer alle, en dan
begonnen de lessen. In de Praeceptor- en Conrectorschool bleef men anderhalf jaar,
in de Rectorschool twee jaren. In 't geheel waren er tien halfjaarlijksche klassen, die
echter niet steeds alle bezet waren, en waarvan elk niet meer dan een drietal leerlingen
telde. Terwijl de leeraar met eene klasse, of met twee te zamen bezig was, zaten de
anderen aan hun werk, en zoo ging de zaak geregeld haren gang. De lessen in
wiskunde en nieuwe talen werden meest in de namiddaguren gegeven. Behalve de
algemeen gebruikelijke vacanties hadden we nog in het voorjaar een week
vischvacantie. Ook waren de schooluren op de verschillende dagen niet gelijk, zoodat
Telting en ik dikwijls
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al om drie uur vrijaf hadden. Daar we met drie een klasse vormden, waarvan er een
domineeszoon was op een dorp ruim een uur buiten de stad gelegen, waren we dan
steeds samen. Dan wandelden we rond, gingen Vrijdags naar de markt kijken of naar
het Station waar het vee ingeladen werd, we gingen met netten of plantenbussen naar
buiten, vischten in sloten, en legden een herbarium aan, of we hielden ons te huis
bezig 't zij bij hem of bij mij. Beide huizen hadden een tuin, en allerlei andere
aantrekkelijke dingen, in beide waren de ouders voorstanders van vrijheid, en tegelijk
vond men in beide gezinnen opwekking tot belangstelling in alle mogelijke
onderwerpen. Appi - want met dezen naam is hij steeds door al zijn oude kennissen
aangesproken - had twee zusters die slechts enkele jaren jonger waren, en twee veel
jongere broers. De gunstige invloed op de ontwikkeling die het samenleven van
broers en zusters in een gezin van zelf oefent, is hem dus in groote mate ten goede
gekomen. In wetenschappelijken zin zal hij als oudste echter wel meer aan de anderen
meegedeeld dan van hen ontvangen hebben; daarentegen heeft hij rechtstreeks en
ten volle genoten van den rijken omgang met eene lieve verstandige moeder en een
buitengewoon begaafden vader.
Hij heeft ook het stamhuis van zijne familie nog jaren lang gekend, het oude
Martena-huis te Franeker, omstreeks 1500 door Hessel van Martena gesticht en twee
eeuwen in diens geslacht gebleven, daarna (1694) gekocht door den Burgemeester
Westerhuis, en in de 18e eeuw door erfenis aan de familie Telting gekomen. Ruim
veertig jaren was het bewoond geweest door Dr. Isaac Telting (overl. 1781), daarna
(1781-1802) door diens broederszoon Mr. Albartus Telting en door de weduwe van
dezen (overl. 1825),
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en later (1832-1863) weer door diens kleinzoon en naamgenoot - de voornamen
Albartus en Isaac wisselden in de familie langen tijd geregeld -, den hiervoor reeds
genoemden grootvader van onzen Albartus. Als jongen ben ik daar nog wel met hem
geweest, toen zijn grootmoeder er als weduwe woonde, en het maakte een diepen
indruk, het oude deftige huis met hoogen stoep en toren, de groote zaal, de
bibliotheekkamer waar niet alleen langs de wanden maar ook in het midden
boekenkasten stonden, en de groote tuin, letterlijk een landgoed midden in de stad,
waarop weder de tuinen van andere familieleden uitkwamen - met name die van de
familie van Appi's moeder, Amelia Wiskje Fontein. Zoo zag men hier met een enkelen
oogopslag het leven van de twee oudere generaties nog voor zich1.
Op Appi's ontwikkeling heeft stellig het voorbeeld van grootvader en vader een
zeer grooten invloed gehad. En op den weg der studie is, meer dan eenige leermeester,
zijn vader zijn rechtstreeksche voorganger en leidsman geweest. De eigenaardige
inrichting van het gymnasium heeft daarbij in zooverre veel geholpen, dat het den
leerling niet zoo hopeloos geheel in beslag nam als een moderne school met tal van
leervakken dit doet. Hier bleef tijd over voor eigen liefhebberijen, voor eigen
nadenken, voor bestudeeren van tal van dingen die de school niet gaf. Zoo volgden
we den teekencursus op de Hoogere Burgerschool, en hadden samen privaatles in
natuurlijke historie. Toen we in 1874 met lof van het gymnasium promoveerden,
waren we nog te jong om student te worden; Telting was 18 Aug. 1857 geboren, was
dus nau-

1

De geschiedenis van het Martena-huis is beschreven door Mr. J.W. de Crane in de Vrije
Fries I (1839) p. 93-163. Zie ook het Levensbericht van Mr. Isaac Telting.
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welijks 17 jaar, - ik was nog iets jonger -, terwijl onze meeste kennissen, hoewel wat
ouder, nog niet voor de hoogeschool klaar waren. Zoo hebben we nog een jaar nuttig
en tegelijk aangenaam besteed met het volgen van verschillende lessen op de Hoogere
Burgerschool, o.a. een éénjarigen cursus in natuur- en scheikunde, waartoe daar in
die jaren gelegenheid was. Tegelijk lazen we samen nog enkele klassieke schrijvers
die op het gymnasium te kort geschoten waren.
Reeds in deze jaren van zijn jeugd was Appi's belangstelling nog op iets anders
gericht dan wat hem op school en in privaatlessen werd bijgebracht, en wat overigens
in onzen jongenskring de aandacht wekte, en wel op alles wat met geschiedenis en
oudheden samenhing, maar bijzonder op Friesland en de Friezen. Waarin hij zou
gaan studeeren is geen oogenblik onzeker geweest; evenals zijn vader en zijn
grootvader zou hij jurist worden. Ook dit echter sprak voor hem vanzelf: voor den
jurist is het Romeinsche recht het eerst noodig, maar hij mag niet tevreden zijn met
na deze voorbereiding het hedendaagsche recht te bestudeeren. Naast het Romeinsche
eischt ook het Oude Vaderlandsche en zeer bepaald het Friesche recht zijne plaats.
De oude Friesche wetten, door Richthofen uitgegeven, waren in den huize Telting
een boek van de allergrootste beteekenis zoowel voor de geschiedenis als voor de
rechtsstudie.
Dat bij deze opvatting het voor den dag komen van het oude merkwaardige
handschrift dat later als ‘thet Oera Linda bok’ is uitgegeven, op hem een diepen
indruk maakte, spreekt van zelf. Zijn oom Verwijs was toen archivaris van Friesland,
en deze was de eerste die zich tot een ernstige studie van het handschrift zette. Nu
behoeft men Verwijs in zijn opgewektheid en zijn vroolijke
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luim maar even gekend te hebben, om zich te kunnen voorstellen hoe hij dagelijks
zijn eerst langzaam zich vormende indrukken in den familiekring meedeelde, en hoe
hij beurtelings onder den indruk moet gekomen zijn van de merkwaardige historische
fantasieën in dat vreemde boek, en van de dwaze woordspelingen, waarmee dan weer
op eens de zaak in het gekke gegooid wordt, hoewel steeds voor het uiterlijk de ernst
bewaard blijft1. Appi sprak er ook telkens met ons jongens over, maar wij hielden
aan zoo'n enkele dwaasheid vast, en spotten er dan mee. Dit was niet in zijn geest;
hij heeft met zijn oom en zijn vader den langzamen overgang van opkomenden en
toenemenden twijfel door gemaakt, om ten slotte natuurlijk wel in te zien dat het
geen echt oud geschiedwerk was, zooals onze overigens zoo kundige leermeester
Ottema is blijven gelooven. Toch bleef hij ook daarna van het boek houden als een
roman van meer dan gewone beteekenis. In dit opzicht stond hij op een hooger en
ruimer standpunt dan wij destijds, en dan het groote publiek, dat tot in onzen tijd in
het werk alleen een goed gelukte mystificatie wil zien. Ik meen zelfs te kunnen
aannemen, en dit is de reden dat ik hieraan zooveel aandacht wijd, dat de geheele
geschiedenis van dit boek op Appi's geestesontwikkeling een grooten en goeden
invloed heeft gehad. Door geboorte en opvoeding zelf was hij een vurig Fries, en
hieraan was eenig gevaar verbonden. Er had zich namelijk in de voorafgaande jaren
(c. 1840-1860) eene ziekelijke traditie ontwikkeld, alsof de Friezen een uitverkoren
volk waren, zooals de Israelieten dit naar 't geloof onzer vaderen

1

De onlangs weer opgedoken bewering, dat Verwijs zelf een van de makers van 't Oera linda
boek zou geweest zijn, is stellig onjuist.
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waren geweest, en nu kwam hier een meesterlijk in elkaar gezet oud geschiedboek
dat die opgeschroefde traditie scheen toe te lichten en te bevestigen, maar haar tegelijk
onmogelijk maakte door de ontzettende overdrijving: de Friesche oudheid wordt hier
tot vele eeuwen vóór alle geschiedenis van andere volken opgevoerd! Ten overvloede
dient eene reeks van ernstig gedebiteerde dwaze woordverklaringen als waarschuwing
om 't niet wezenlijk als ernst te beschouwen. Er is slechts één boek dat, zij het op
andere wijze, even meesterlijk liefde voor Friesland en spot met overdreven
opschroeving van deze liefde vereenigt, namelijk de ‘snikken en grimlachjens’ van
Piet Paeltjens. Appi Telting heeft zijn geheele verdere leven zijn warme liefde voor
Friesland en de Friezen onverminderd behouden, maar in plaats van opgeschroefde
vereering heeft zich bij hem de ernstige wil ontwikkeld dat land en dat volk door
kennismaking met de geschiedbronnen zelve te leeren kennen en begrijpen.
In 1875 gingen we naar Leiden. Dit ‘we’ omsluit een heel kringetje van goede
kennissen, die meerendeels den geheelen studietijd door en ook daarna, door
vriendschap verbonden gebleven zijn. Gezellig waren de vacantiereizen met een heel
troepje over Amsterdam en per boot naar Harlingen, en langs denzelfden weg terug;
en in het eerste jaar maakten we in de Paaschvacantie nog een gezamenlijke
vélocipèdetocht van verscheidene dagen door de provincie Drenthe, met een
slotbezoek aan Groningen. Aan de Academie zelf groepeerde zich om dezen kleinen
kring een veel ruimere, en ik kan er meteen bijvoegen dat we te zamen een studietijd
hebben doorgemaakt die tegelijk aan degelijken arbeid en aan een heerlijk gezelligen
omgang gewijd was. Telting zelf had vooral een meer dan gewoon talent om bij de
verplichte studie voor
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zijn examens die steeds zonder eenig ernstig bezwaar op tijd gedaan werden, ook
van alles kennis te nemen wat hem buiten de examenvakken aantrok, en toch bijna
nooit afwezig te zijn waar zijn gezelschap gewenscht werd. En dit laatste zegt niet
weinig, want zonder hem ontbrak er altijd iets, dat niemand anders zou hebben kunnen
aanvullen. Hoe hij zelfs soms nog van verre het middel vond om zulk een leegte te
vullen, daarvan herinner ik mij een aardig voorbeeld. Een van zijne kennissen
promoveerde op eene dissertatie over ‘de kromming van lijnen op gebogen
oppervlakken’. Telting was niet in de stad en kon tot algemeene teleurstelling niet
komen, maar daar verscheen een telegram van dezen inhoud:
Werd laat op den avond het woord mij gegeven,
Wilt gij weten waarover met vuur ik dan sprak:
De kromming der lijn door de gasten beschreven
Op der Breestraat gebogen oppervlak.

Zelden had wel iemand zoo den slag om studie en gezelligheid zonder eenige
pedanterie te vereenigen. Een gezellig naplakken werd dikwijls van zelf een interessant
wetenschappelijk gesprek. En omgekeerd trof hij in de wetenschap altijd 't een of
ander aan, dat zich op het gezellige verkeer liet toepassen. Zoo vond hij in zijn oude
stederechten van ‘ommegangen’ melding gemaakt, en voerde nu tot algemeene
geestdrift de gewoonte in, om op het hoogste toppunt van feestvreugde met de glazen
in de hand door kamer of huis een ‘ommegang’ te houden. Het zou mij zeer
verwonderen als dit niet tot heden toe in gebruik gebleven was.
Dat we in deze jaren uit Leeuwarden allen ter studie naar Leiden trokken, had zijn
goede reden; bijna in elk vak waren daar destijds onze voortreffelijkste mannen te
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vinden, en dat was bepaaldelijk het geval met de faculteiten waarmee Telting te
maken had, de literarische en juridische. De laatstgenoemde faculteit kreeg met de
nieuwe Hooger-Onderwijswet eene belangrijke uitbreiding door de aanstelling van
Fockema Andreae als hoogleeraar in het Vaderlandsche recht. Op raad van zijn vader
was Telting onder de eersten die de gelegenheid om met dit nieuwe en niet verplichte
studievak kennis te maken, aangrepen, en al spoedig was het niet kwestieus in welke
richting hij een onderwerp voor een proefschrift zou zoeken. Het zou het
Vaderlandsche recht, en wel bepaaldelijk het Friesche recht zijn waaraan hij de
aandacht ging wijden. Het was weer zijn vader die hierop zijne opmerkzaamheid
vestigde. Zelf was deze in die oude Friesche rechtsbronnen thuis zooals geen ander,
maar terwijl hij vooral zijn aandacht aan het oud-friesche privaatrecht wijdde, scheen
hem voor een jeugdig onderzoeker het stadrecht een geschikt onderwerp. Appi volgde
die aanwijzing en begon, met de uitgegeven stadboeken van Bolsward en Sneek te
bestudeeren. Om goed in het onderwerp thuis te komen was er echter heel wat meer
noodig. Hij moest zich zoo goed mogelijk in die middeleeuwsche samenleving leeren
thuis voelen; daartoe was onder anderen de kennismaking met de geschiedenis der
Italiaansche steden een voortreffelijk middel. Daarnaast moest dan echter ook weer
met zorg gewaakt worden, het specifiek Friesche te blijven onderscheiden van het
meer algemeene. En vooral moest voor de kennis van de Friesche steden alles wat
eenigszins kon helpen om licht te verspreiden opgespoord en verwerkt worden. Zoo
is het niet meer dan natuurlijk dat aan de studie voor dit proefschrift een geruime
tijd gewijd is. In Juni 1880 was het doctorale examen met goed gevolg afgelegd, en
dat Telting
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toen al met zijn gedachten vrijwel in het tijdvak leefde waarin deze studie hem bracht,
blijkt uit een brief van enkele dagen daarna, waarin hij in de volgende woorden zijn
indruk beschrijft van de maskerade: ‘... zeker is 't dat 'k nooit prachtiger illuminatie
en versieringen zag dan op de Breestraat op den maskeradeavond, beschrijven zal 'k
't niet 't uitzicht over de lengte dezer straat bij 't optrekken van den optocht, maar 't
was alsof men plotseling in de Middeleeuwen was verplaatst, iets fantastischer kan
men zich moeilijk voorstellen. De geheele stad zich badende in 't licht op een der
schoonste zomeravonden, steeds de hoofdpersonen en groepen met Bengaalsch vuur
verlicht, altijd door 't schel gefluit der signaalhoorns en 't piepend geluid der pijpers
... ’
Men zou intusschen een onjuisten indruk krijgen, als men meende dat hij aan niets
anders dan de middeleeuwen meer dacht; de brief waaruit deze woorden zijn
aangehaald, bevat in acht bladzijden van zijn gewone kleine schrift een zeer rijke
beschrijving van al zijn indrukken in die vroolijke feestdagen, van het doen en laten
van alle vrienden en kennissen, en de feestviering van het wandelgezelschap Peroneus
waarvan wij de oprichters waren; hij zou voor de kennis van het studentenleven in
dien tijd in zijn geheel eene heerlijke bijdrage zijn.
Zijn eigenlijke studententijd liep intusschen ten einde, de tijd van zelfstandige
studie was begonnen. Hierbij had hij een voortreffelijken leidsman in zijn vader, die
zonder hem maar eenigszins het werk uit handen te nemen, nooit te kort schoot in
het aanwijzen van den te volgen weg. Op zijn raad ging Appi kennis maken of die
hernieuwen, met de mannen die in de Friesche geschiedenis thuis waren, en in zulke
onderzoekingen belang stelden.
Hij bezocht Mr. Boeles te Leeuwarden die zeer met
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dien ijverigen en intelligenten jongen medearbeider was ingenomen en hem met de
schatten van het Friesch Genootschap deed kennis maken, en Mr. Hooft van Iddekinge
die hem door zijne groote kennis van munten en de helderheid van zijn inzicht
waardevolle aanwijzingen kon geven. Tegelijk ging hij de archieven bezoeken,
allereerst het stedelijk Archief te Leeuwarden; wij kenden die localiteit van ouds uit
onzen gymnasiumtijd, toen daar de verdienstelijke Archivaris W. Eekhoff troonde
die de verzameling op zijn eigen wijze geordend had, en ze met tal van belangrijke
stukken had weten te verrijken. Zoowel het eigenlijke archief als de door Eekhoff
bijeengebrachte stedelijke bibliotheek en kunstverzameling waren op de
bovenvertrekken van het deftige stadhuis geplaatst; ook eenige merkwaardige
oudheden waren daar bewaard, en als we voor de jaarlijksche promotieplechtigheid
van het gymnasium een dag op het Stadhuis moesten doorbrengen was het een aardige
afwisseling even naar boven naar ‘de bibliotheek’ te gaan om het ‘zwaard van groeten
Pier’ te gaan zien.
Dit was het naaste doel van de meeste bezoekers, en zoo zal ook de custos die nu
in den winter van 1880/81 bij ontstentenis van een Archivaris - Eekhoff was eenigen
tijd te voren overleden - den menschen te woord stond, eenigszins verrast geweest
zijn dat daar een jong geleerde, een zoon van mijnheer Telting dien ieder Leeuwarder
zich nog zoo goed herinnerde al was hij in 1875 naar den Haag gegaan, op de
Bibliotheek kwam, niet om het zwaard te zien maar om oude stukken te bestudeeren.
De gevolgtrekking van den man lag voor de hand, Mijnheer dacht zeker over de
betrekking van den heer Eekhoff. Telting kwam met deze vermakelijke herinnering
van zijn bezoek terug, en was op 't eerste oogenblik zeer verrast,
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dat al de kennissen eenstemmig het denkbeeld voortreffelijk vonden; hijzelf had er
nog niet in ernst aan gedacht. Wel had hij met hulp van den secretaris Mr. P.A.
Bergsma, voor zijne studie belangrijke dingen gevonden, een nog niet uitgegeven
Leeuwarder stadrecht, en het Policie-boek der stad (Diss. p. 39 en 40). Toen hij in
dit goed geordende archief zulk een vondst had gedaan, kon hij het er niet bij laten,
hij moest al de Friesche steden bezoeken. Als jongens hadden we dat vroeger per
vélocipède gedaan; intusschen waren er wel nieuwe vervoermiddelen gekomen, maar
toch waren deze nog lang niet zooals ze nu zijn, zoodat de bezoeken nog wel iets
avontuurlijks hadden. In Bolsward, meen ik, raakte Telting door onverwacht
winterweer met zware sneeuwbuien geheel opgesloten; gelukkig was hij in een goed
hôtel met eenige handelsreizigers als lotgenooten; hij kon toen op zijn gemak een
stuk copiëeren dat hij noodig had, en niet kon te leen krijgen. Niet minder
merkwaardig was een tocht naar de stadjes van het zuidwesten. Telting kwam van
Holland per boot naar Stavoren; ik was toevallig te Leeuwarden (voorjaar 1881) en
wandelde met nog een vriend Albert Menalda van Harlingen af naar Workum, waar
we elkaar ontmoetten. Het bezoek in Stavoren had niet veel tijd gekost, maar een
welwillend en verstandig Secretaris had hem daar aan een zeer belangrijk stuk
geholpen, een officiëel stadboek uit de 17de eeuw waar èn stadrechtsbepalingen èn
een oud ‘waterrecht’ van veel vroeger datum in te vinden waren, Hindelopen had
daarentegen niets opgeleverd. Workum zelf was voor den volgenden morgen bestemd,
de Secretaris was verwittigd van zijn komst, en we dachten niet anders of het zou
wel met een negatief resultaat in een oogenblik afgedaan worden. Telting ging naar
het Stadhuis maar liet ons dadelijk
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verzoeken te komen helpen, omdat het zoo gauw niet ging. In een groote kast in de
Raadzaal lagen daar alle stukken van onder tot boven in wilde wanorde opgestapeld
onder een zware stoflaag. Terwijl we ons daarin verdiepten in letterlijken zin, kwam
Zijn Edelachtbare de Burgemeester van Workum die plechtig werd aangediend en
zeer verbaasd, om niet te zeggen verstoord keek, over die vreemde indringers die
daar zoo ongegeneerd hun gang gingen; de Secretaris had vergeten het hem mede te
deelen. Het hielp hem echter niets, Telting kwam vroolijk naar hem toe en drukte
hem de hand, niet denkende aan zijn eigen stofhand die voor zulk een plechtigheid
niet erg geschikt was.
Ook op zolder stonden nog kastjes vol stoffige bundels; wij sloegen niets over, en
tot onze verassing kwam uit een kastje een ei rollen. Slechts één middeleeuwsch stuk
werd met al dat zoeken gevonden, een goed bewaarde perkamenten ‘ferdban’, en
deze was nu op eens zoo belangrijk geworden dat aan uitleenen niet te denken viel.
Terwijl deze tochtjes aan de wetenschappelijke nasporingen een ongewone
afwisseling gaven, deden de nieuw gevonden stukken de taak in omvang groeien,
zoodat ze voor een dissertatie te groot werd. In overleg met zijn vader kwam hij dus
na rangschikking en indeeling van de rijke stof tot het besluit voorloopig slechts een
gedeelte uit te werken. Het proefschrift zou twee hoofdstukken bevatten, de ‘Bronnen’
en het ‘Stedelijk bestuur’. In het eerste wordt naar aanleiding van de Staversche
stadrechtbepalingen ook een vrij uitvoerig overzicht gegeven van de vlottende macht
der Hollandsche graven in Friesland in de 14de en 15de eeuw. Het geheele boek heeft
174 bladzijden, en vertegenwoordigt een zeer rijk bronnenmateriaal; men kan wel
zeggen dat al wat over de
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behandelde onderwerpen licht geeft, inderdaad gebruikt is om de schildering zoo
volledig mogelijk te maken.
Het boek heeft den schrijver in alle mogelijke opzichten voldoening gegeven. Den
vierden April 1882 promoveerde hij, en kreeg daarbij den hoogsten graad. Zijn vader,
die juist den vorigen dag Ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw was
geworden, kon opgewekt de promotie die voor hem zeker van veel hooger waarde
was, bijwonen en aan den daarop volgenden maaltijd deelnemen. En het werk zelf
heeft eens en voor goed Teltings naam als geschiedvorscher gevestigd. Mr. Katz
schreef in het Rechtsgeleerd Magazijn eene aankondiging die wel wat veel op een
toast geleek; Telting zelf kon in den vriendenkring genoegelijk spotten met den ‘gloed
der kleuren’ en de ‘strengheid der lijnen’ die deze rechtsgeleerde in zijn schets van
het Friesche stedenbestuur ontdekte. Zoo kon hij ook, toen hij in denzelfden zomer
in zeer korten tijd tot lid van Letterkunde en van een aantal andere Maatschappijen
benoemd werd, een niet onvermakelijke uiting van Eekhoff aanhalen: ‘verschillende
geleerde genootschappen boden mij als om strijd het lidmaatschap aan’. Dat intusschen
al deze blijken van waardeering samengenomen hem aangenaam waren, spreekt wel
van zelf. In Friesland was, ik meen het wel te kunnen zeggen, zijn werk nog van
bijzondere beteekenis; daar werd het met recht zeer hoog geschat. Nu zag men dat
de geschiedenis van het gewest heel goed in kalmte kon bestudeerd en beschreven
worden, en er niet minder belangrijk om werd, al werden de vroeger maar al te zeer
gebruikelijke, onware lofredenen ter zijde gelaten. En zoo zag men daar opeens in
hem den toekomstigen bewerker van een werkelijk wetenschappelijke Friesche
geschiedenis.
Aan deze verwachting heeft Teltings verdere werkzaam-
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heid niet beantwoord. Hij is Friesland ontrouw geworden, niet in zijn liefde of
belangstelling voor het gewest, maar wel in zijn werk. Van het ‘Stadrecht’ is niets
meer verschenen dan een paar kleine studies over politierecht en strafrecht; nog veel
minder is van een Friesche geschiedenis iets gekomen. De oorzaak is duidelijk, zijne
studie zelf leidde hem van dezen weg af. Reeds terwijl hij met zijn dissertatie bezig
was, bleek het dat eigenlijk iets anders moest voorafgaan. Hij moest telkens verwijzen
naar geschiedbronnen die nog in archieven verscholen lagen, een uitgaaf hiervan
was eigenlijk eerst vereischt, en deze wordt dan ook in zijn dissertatie reeds als
aanstaande vermeld. Zij heeft niet lang op zich laten wachten; reeds in 1883 verscheen
in de werken der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche
recht het lijvige boekdeel dat ‘de Friesche stadrechten’ bevatte. En zoo is het ook
verder gegaan; overal waar hij zich in de geschiedbronnen verdiepte vond hij weer
tal van onuitgegeven en onvoldoend uitgegeven bronnen; altijd weer waren deze
vondsten voor hem eene dwingende aanwijzing om voor een goede uitgaaf te zorgen
en zoo is hij geen schrijver van geschiedenis of rechtsgeschiedenis maar uitgever
van rechtsbronnen geworden, en als zoodanig heeft hij zeer groote verdiensten.
Voor de Friesche oudheid is het Telting zelfs niet gelukt de bronnenuitgaaf, waaraan
naar zijn meening nog wel degelijk behoefte was, tot stand te brengen. De oude
Friesche wetten waren door Richthofen zeer verdienstelijk uitgegeven, maar de
handschriften zelve waren ook voor een belangrijk deel in de handen van dien
Duitschen geleerde gekomen, en zoo was niet slechts eene nieuwe uitgaaf maar ook
de controle van de ons ten dienste staande teksten onmogelijk geworden. Telting
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heeft in later jaren, met zijn vriend Buitenrust Hettema nog wel pogingen bij de
familie Richthofen aangewend, maar de handschriften zelfs niet ter inzage kunnen
krijgen. Bij alle waardeering voor de verdiensten van den heer Eekhoff jegens de
Friesche geschiedenis heeft Telting het hem toch na zijn dood nooit kunnen vergeven,
dat hij meegewerkt had om deze kostbare bronnen uit het land te helpen.
Intusschen kon hij zich niet altijd zoo geheel aan het historische onderzoek blijven
wijden als hij dit in de jaren 1880-1882 had kunnen doen. Hij moest zich, hoezeer
hij er tegen op zag, verzoenen met het denkbeeld, naar eene betrekking om te zien.
Of, zooals hij voor alles een min of meer vermakelijke uitdrukking placht te vinden,
hij moest ‘een slaaf van de maatschappij’ worden. En van keus of aarzeling is daarbij
nauwelijks sprake geweest. Had hij zich vroeger waarschijnlijk voorgesteld, zich als
advocaat te moeten vestigen, het was duidelijk dat de bewaker van het Leeuwarder
archief de zaak juister had ingezien, hij was de aangewezen man om archivaris van
Leeuwarden te worden. Reeds toen hij met zijn dissertatie nog bezig was, kenden
allen die tot oordeelen bevoegd waren, hem, en wisten genoeg van zijn werk, om
hem de beste kansen te bezorgen als hij naar den post wilde dingen. Wanneer hijzelf
er toe besloten heeft, blijkt uit een brief van Augustus 1881. Den eersten van die
maand waren we samen teruggekeerd van een gezellig voetreisje in de Rijnstreek,
waarop we o.a. te Münster am Stein door de familie Fockema Andreae allerprettigst
ontvangen waren, daarna had hij bij kennissen te Tiel een bruiloftsviering
meegemaakt, en zat vervolgens weer in den Haag in de studie. Vandaar schreef hij
mij:
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‘Dat 'k naar de Archivarius-post ding, hebt ge goed geraden, even nadat ge mij
Maandag te Arnhem verliet las 'k de vacature in de courant en dadelijk stond mijn
plan vast; Pa keurde dit goed en had er met Mr. Bergsma al eens over gesproken, 'k
stuurde dus, Dinsdag morgen mijn request in. Zaterdag sprak 'k er met Mr. v.
Sloterdijck over, ook hem leek 't wel goed toe, doch hij vond 't wel wenschelijk dat
'k nog eens te Leeuwarden kwam, hij zou mij echter schrijven, wanneer dit 't beste
was; vóór Sept. zou er wel geene voordracht worden opgemaakt. 't Zou een heele
verandering voor mij zijn, doch in zeer vele opzichten een zeer wenschelijke
betrekking.’
De benoeming heeft intusschen nog lang op zich laten wachten, zij kwam eerst in
Mei van het volgende jaar toen T. reeds den doctorsgraad verworven had, en den 6en
Juni aanvaardde hij zijne nieuwe betrekking.
Een paar jaren (1882-1884) heeft hij gezeteld in de hiervoor reeds genoemde
Leeuwardsche archiefvertrekken op de plaats van Eekhoff. Het zwaard van Grooten
Pier heeft hij ook nog een tijd lang aan de bezoekers vertoond. Spoedig echter wist
hij gedaan te krijgen dat dit met de andere oudheden overgebracht werd naar het
nieuwe Friesche museum, waar deze voorwerpen veel beter op hunne plaats zijn. Op
het archief heb ik hem meermalen bezocht, hij was er steeds met opgewektheid
werkzaam, maar stond ook al dadelijk voor moeilijke kwesties. Eekhoff had een
archiefcatalogus voltooid en ter perse gelegd, en deze was ook grootendeels reeds
afgedrukt, zoodat het de natuurlijke taak van den opvolger was, het werk geheel af
te maken. Dit kon Telting echter als nauwgezet geschiedvorscher niet over zich
verkrijgen; als oudste bron voor de kennis der geschiedenis in voorhistorischen tijd
was daar het Oera Linda bok vermeld!
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Hij moest het voorstel doen, en toelichten, om de uitgaaf niet te doen plaats hebben,
en zich tot de onpleizierige taak zetten, het werk op nieuw onder handen te nemen,
en de beschrijving stelselmatig te zuiveren van al wat onjuist of onzeker was1. Terwijl
dit nog lang niet gedaan was, werd een nieuwe last op zijne schouders gelegd, het
Rijk droeg de rechterlijke archieven aan de gemeente over, maar verlangde nu ook
dat daarvan een inventaris werd gemaakt, en de Burgemeester zette aan dien eisch
klem bij. De Archivaris begon er aan met den bekwamen spoed die zich met degelijk
wetenschappelijk werk verdroeg, maar hij kon het hoofd der Gemeente die van
afdoening van zaken hield, niet duidelijk maken dat zoo'n inventaris een werk van
langdurigen en geduldigen arbeid was.
Deze aandrang maakte hem zijn ambtswerk veel minder aangenaam, en droeg er
zeker toe bij dat hij, toen in 1884 te Zwolle een gemeente-archivaris gevraagd werd,
op een tractement dat belangrijk hooger was dan het Leeuwardsche, besloot daarnaar
te dingen; hij kreeg de betrekking en verliet reeds in het derde jaar zijn geliefde
Friesland waar hij zoo groote verwachtingen had gewekt. Hierdoor heeft hij velen
teleur gesteld, en ook aan bezadigde, ernstige mannen ergernis gegeven. De beide
inventarissen waaraan hij met kracht begonnen was, zijn eerst veel later door zijne
opvolgers voltooid.
Te Zwolle vond hij een rijker archief, en dat, hoewel de organisatie naar meer
modern-wetenschappelijke regels was opgevat, nog zeer veel werk gaf. Zijn
aanvankelijke indruk was, als mijne herinnering juist is, niet zoo gun-

1

Eene aardige, waardeerende beschouwing over dit werk van Eekhof vindt men bij Bondam.
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stig als te Leeuwarden, vooral de sombere localiteit stond ver bij de Leeuwardsche
achter. Toch voelde hij zich er spoedig thuis. Als overal had hij ook te Zwolle gauw
een prettigen omgang, en een gezellige tafel, en hij had veel behagen in de mooie
omstreken van de stad. Op het gebied van zijn studie vond hij hier wellicht meer
verwante geesten dan te Leeuwarden. Vooral was de Rijks-archivaris, de heer Van
Doorninck voor hem een leidsman dien hij ten zeerste waardeerde. Deze was ook
een van de hoofdmannen van de Vereeniging tot beoefening van Overijselsch regt
en geschiedenis, die onder onze gewestelijke wetenschappelijke genootschappen
eene zeer goede plaats inneemt. Telting is jaren lang secretaris van deze vereenigiug
geweest, en hij was bovendien een van de voornaamste werkende leden. Zoo arbeidde
hij vol ijver als lid van eene commissie voor onderzoek naar de Overijselsche folklore.
En vooral gaf hij in de reeks ‘Overijselsche stad-, dijk- en markeregten’ verscheidene
belangrijke uitgaven, die zich waardig aansluiten aan de ‘Friesche stadrechten’ en
het daarop in 1886 gevolgde ‘Stadboek van Groningen’. De voornaamste van deze
uitgaven (Stadrechten van Steenwijk 1891, Stadboeken van Zwolle 1897) verschenen
eerst nadat hij reeds lang niet meer te Zwolle woonde.
Natuurlijk kwam ook in Overijsel de wensch bij hem op, het geheele gewest, en
bepaaldelijk al zijn oude steden persoonlijk te bezoeken. Met een paar andere vrienden
vergezelde ik hem op een wandeltocht van Zwol af tot het uiterste oosten van de
provincie, waarop we een tiental oude stadjes zagen, en ook den Lemelerberg
beklommen, en een bezoek brachten aan de oude Hunneschans in het Valtherbroek
tusschen Oldenzaal en Ootmarsum. En het bleef niet bij Overijsel, een volgend jaar
maakte
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ik een dergelijke wandeling met hem naar de stadjes van de graafschap Zutfen.
Dergelijke tochtjes is hij blijven maken, zoo lang hij leefde, ze waren voor hem even
belangrijk als zijne grootere reizen; ik herinner mij nog dat ik hem in later jaren
ontmoette, pas teruggekomen van een bezoek aan het Noorderkwartier van Holland,
vervuld met de herinnering aan de trekschuitjes-reis naar Volendam en aan de fraaie
raadhuizen van Graft en de Rijp. Ook de vaart over de Zuiderzee bracht hem in een
kalme verrukking, en voor de droogmakingsplannen had hij niets dan afkeer. Friesland
werd daarbij volstrekt niet vergeten, er is geene kwestie van, dat het met de
verandering van woonplaats in zijne belangstelling verdrongen zou zijn, eerst door
Overijsel en daarna door Holland. Neen, met zijn kennis verruimde zich zijn blik;
het verleden zoowel als het heden van zijn geboortegewest bleef hem het allernaast
aan 't hart liggen, maar deze voorliefde vereenigde zich met een wel haast even
krachtig gevoel voor het vaderland in zijn geheel, dat zich allengs nog weer uitbreidde
tot eene warme liefde voor den Nederlandschen stam. En in deze ruimere
belangstelling werd hij niet meegesleept door de algemeene beweging in den lande,
hij was daarin veeleer anderen vooruit.
Op hare beurt was deze belangstelling in het vaderland en den Nederlandschen
stam weer niet zoo enghartig dat er daarnaast geene plaats zou geweest zijn voor wat
buiten dezen kring ligt. Vooral voor Duitschland en het Duitsche volk had hij een
sterk gevoel van verwantschap; met Duitschers een gesprek te voeren onder het
nuttigen van een glas bier was voor hem altijd een hoog genot.
Daarentegen voelde hij zich tot onze overzeesche buren niet sterk aangetrokken.
Engelsch te hooren spreken gaf

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1909

436
hem soms zelfs een zekere ergernis, en dat ook de Engelschen onze stamverwanten
zijn, scheen hij minder te voelen. Trouwens het was niet uitsluitend de verwantschap
die bij hem sympathie wekte; in zeker even sterke mate boeide hem het historische
verleden: bovenal waren het de klassieke landen van het Zuiden en het Oosten die
hem aantrokken met een onweerstaanbare kracht. En het is zeker wel een van de
grootste voordeelen geweest van zijn archivaris-loopbaan, dat die hem de gelegenheid
gaf aan dien aandrang in ruime mate te voldoen.
Allereerst en allermeest was het Rome dat hem tot zich trok. Nog maar anderhalf
jaar was hij in zijn nieuwe betrekking toen hij reeds (Sept. 1885) een verlof van drie
maanden vroeg om eene reis naar de eeuwige stad te maken. Hij beloofde daarbij,
vóór zijn vertrek den catalogus van de rechterlijke archieven in orde te maken,
alsmede het jaarverslag. Het verlof werd hem gewillig toegestaan, en het lukte hem
nog voor het eind van het jaar die beide dingen te voltooien. Tegelijk oefende hij
zich in het Italiaansch en bereidde zich ook in andere opzichten op zijne reis voor.
Deze eerste grootere reis van Telting duurde ruim drie maanden; het scheen eerst
wel dat hij die alleen zou moeten maken, maar het schikte zich ten slotte nog zoo
dat hij in J. Simon Thomas, Indisch ambtenaar met verlof, en mij die destijds buiten
betrekking was, gezelschap kreeg; wij vertrokken den 25 Jan. 1886. Een volledig
dagverhaal van Teltings hand ligt voor mij in den vorm van een reeks van 120
briefkaarten aan zijn vader gericht. Daar hij een klein maar duidelijk schrift had en
de achterzijde geheel vol schreef - prentbriefkaarten waren er toen nog niet - vormen
deze wezenlijk een zeer uitvoerig verslag; ze werden ook met dit doel ge-
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schreven, en bevatten weinig meer dan feiten, maar in overstelpende volledigheid.
Toch komt de eigenaardige opgeruimdheid van Telting in allerlei kleine trekken voor
den dag. Zoo in het begin: ‘Tot Utrecht zat ik samen met een interessanten ouden
heer, die zijn werk maakte van de theogonie en daar tot allerlei verrassende
ontdekkingen was gekomen, b.v. dat eigenlijk alle godsdiensten één waren, Abram
was dezelfde als Brama en ook had Abram veel van Jupiter. Te Utrecht trof ik mijne
reismakkers gezond en wel aan’. De eerste indruk van Italië was niet opwekkend, te
Milaan hadden we kou en sneeuw, een recht Italiaanschen indruk kregen we eerst te
Genua. ‘Op den koepel van Sa Maria di Carignano heeft men het wereldberoemde
uitzicht op de stad en de Middellandsche zee die in de diepst blauwe kleur voor ons
lag, een treffend gezicht; aan de westzijde de bergen nog met sneeuw bedekt, aan de
anderen kant kale rotsen waartegen het blauw der zee prachtig uitkwam; achter ons
de stad in een grooten boog amphitheatergewijze tegen den berg gebouwd,’ ... ‘de
lichteffecten zijn allerwonderlijkst, men kan zich haast niet voorstellen dat het nog
midden in den winter is. Zoo pas maakte ik nog een kleine morgenwandeling en
verbaasde mij weer over de eigenaardige strada degli orefici waar bijna huis aan
huis goudsmeden wonen die het fijnste filigraanwerk verkoopen.’
Zoo zien we aldoor in korte zinnen een reeks van Italiaansche steden en
landschappen aan ons oog voorbijgaan, daarbij bezoeken aan opera's, meesterwerken
van schilder- en beeldhouwkunst, oude handschriften, renaissance paleizen, klassieke
beeldhouwwerken en ruïnes uit de oudheid, schilders en geestelijken die we
ontmoetten, kerkelijke en militaire plechtigheden, italiaansche restauraties en hotels.
Te Florence ten genoege van zijn vader
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iets meer dan een enkel woord over den beroemden Pandektencodex, ‘op het fijnste
perkament met duidelijke letters geschreven, en gebonden in rood fluweel met zilveren
sloten. 't Speet mij ontzaggelijk dat U het ook niet eens kon bewonderen.’ Daarna
een beschrijving van een carnevalvoorstelling in den schouwburg ‘Flaminio gek
geworden van liefde’ waarin de vaste komische figuur Stenterello van de studie te
Padua teruggekeerd in het gekkenhuis komt en door de lijders in de maling wordt
genomen, ‘een aaneenschakeling van dwaasheden waarin o.a. een rondedans van
gekken in witte jassen voorkwam.’ Het eigenlijke doel van de reis was echter Rome:
‘al vóór half vier kreeg ik den koepel van St. Pieter in het gezicht en eindelijk om
vier uur spoorden we voorbij den tempel van Minerva Medica de eeuwige stad binnen.
U kunt denken hoe 't mij te moede was toen ik ten laatste het doel van mijn reis
bereikte.’ Zoo gauw we met ons nachtkwartier klaar waren, gingen we nog iets van
de stad zien: langs den Corso, waar juist de drukke wandelparade in vollen gang was,
naar het forum. ‘'t Was reeds avond geworden en de indruk van het met brokstukken
van zuilen en vloeren van tempels bezaaide plein daardoor nog des te meer treffend.
Ofschoon we niet alles meer konden onderscheiden, zal zeker dat eerste gezicht op
het eenige plekje grond onvergetelijk zijn.’ Maar ik mag hier niet te veel aanhalen;
eene ruime plaats nemen betrekkelijk nog Teltings bezoeken aan het ‘Hospitium
germanicum’ dicht bij St. Pieter in, waar Monseigneur de Waal hem welwillend
ontving en hem inzage gaf in allerlei stukken. Voor vruchtbaar werken was de tijd
natuurlijk onvoldoende, maar de kennismaking met de verschillende verzamelingen
van historische stukken was ongetwijfeld voor hem van groot belang. Het verblijf te
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Rome duurde van 13 Februari tot 16 Maart, daarna werden Napels en omstreken
bezocht, met uitstapjes naar Capri, Salerno en Paestum. Onder de aardigste
beschrijvingen van Telting behooren de in enkele trekken geschetste middeleeuwsche
steden, zooals Salerno. ‘Wonderlijk zijn de huizen hier dooreengebouwd; slaat men
den een of anderen weg in, dan weet men op een gegeven oogenblik soms niet of
men nog op de openbare straat is, of wel zich in een gedeelte van een huis of palazzo
bevindt. Overal ziet men op de wijze als te Genua sterk stijgende salite en groote
booggangen afgewisseld met zeer artistieke pleintjes. Een wandeling door deze plaats
is vooral bij avond een aaneenschakeling van verrassingen’. Te Napels verliet onze
vriend Simon Thomas ons, Telting had zonder bezwaar nog eene verlenging van zijn
verlof kunnen krijgen, zoodat wij minder gehaast waren. We maakten ook nog een
paar aardige uitstapjes in de bergen door den pas van Caudium, naar Monte Cassino
en naar de oude Hernikenstadjes met hun merkwaardige cyclopische muren. Van 10
tot 21 April waren we daarna weer te Rome en reisden toen over Bologna, Genua,
Verona, München en Neurenberg huiswaarts. Onder de merkwaardige kennismakingen
te Rome was die met een geestdriftig bewonderaar van het Oera Lindaboek, den heer
Edmund van Geetruyen, die verrukt was iemand te vinden die dat werk kende, en
niet tevreden was, eer Telting beloofd had een exemplaar van het boek over te sturen
opdat hij ook zijn vrienden er mee zou kunnen doen kennismaken. Hij vond het ook
zeer gewenscht dat iemand als Telting eens iets schreef over dat boek, niet over de
echtheidskwestie, maar over de dichterlijke waarde. Dat Telting aan den eersten
wensch wel, aan den laatsten niet zou voldoen, blijkt uit een briefkaart die ik korten
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tijd na de reis van hem kreeg. ‘Over een paar dagen verstuur ik het Oera Lindaboek
naar Rome, ik zal in commissie jouw groeten aan onze vrienden in Cafè Greco
overbrengen. Aan mijn verhandeling over den ‘Dichter van het O.L.B.’ heb ik nog
niet veel kunnen doen; de uitgave van het Groningsche stadboek waarover ik in
Utrecht nog nader sprak, zal mij spoedig ook wel den noodigen tijd ontnemen’.
Zoo zat hij op nieuw in zijn archiefwerk en zijn stadrechtuitgaven. Wie van het
een en ander meer wil weten kan de archiefverslagen en de uitgaven zelve raadplegen,
of wel de bladzijden nalezen die Bondam er in zijn ‘in memoriam’ aan gewijd heeft.
Het was eene opgewekte en vruchtbare werkzaamheid. En toch vraag ik mij af of
ze hem ten slotte wel voldoende bevrediging schonk? Tenminste er kwamen bijna
onmiddellijk weer nieuwe reisplannen. Allereerst in Oct. 1887 een kleiner uitstapje,
naar Parijs. Reeds op zijn Italiaansche reis had het hem meer dan eens geërgerd dat
hij zich bij ontmoetingen met Franschen eenigszins verlegen voelde; hoewel hij als
ieder Nederlander eerder en langer Fransch geleerd had dan eenige andere taal, kon
hij daarmee minder goed overweg dan met Italiaansch. Of dit nu de naaste aanleiding
tot het Parijsche reisje was, of wel het feit dat hij in den heer Parker een reisgenoot
vond, kan ik niet zeggen, wel dat de beschrijving in 13 dicht beschreven briefkaarten
allerprettigst is. Van de bijzonderheden zij hier kort vermeld een gezellig bezoek aan
‘de welbekende Mina Kruseman, Stella Oristorio di frama’ die ‘met haren Hoffman,
een photograaf’ op de Boulevard de Strasbourg woonde. Overigens deed Telting zoo
ongeveer wat ieder te Parijs doet, met inbegrip van uitstapjes naar St. Germain en
Fontainebleau. Onder
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geleide van de heeren De Meester en Israëls werden ook ettelijke eigenaardige
artisten-cafe's op de Butte-Montmartre bezocht. Ook de Bibliothèque Nationale werd
niet vergeten. T. maakte daar kennis met den jongen Huet, en doorliep in de Salle
des manuscrits nog even een Groninger stadboek en een nederduitschen tekst van
de Friesche keuren, maar zonder heel veel nieuws te vinden. Innige voldaanheid over
het verblijf te Parijs spreekt uit de slotwoorden, dat ‘als ooit menschen in korten tijd
op interessante wijze met de reuzenstad hebben kennisgemaakt, wij dit zijn geweest’.
Een jaar later waagde hij het, weer verlof te vragen voor een grootere reis; na Italië
wilde hij nu ook Griekenland bezoeken.
De Grieksche reis, met den heer Tubergen, duurde van 1 Oct. tot 28 November
1888. De beschrijving hiervan ligt in twee lezingen voor mij, ten eerste weer eene
reeks briefkaarten aan zijn vader, afgewisseld door enkele aan zijne moeder
geadresseerde brieven, in 't geheel 46 stuks, in de tweede plaats eene serie van 22
opstelletjes in de Zwolsche Courant, getiteld ‘Reisindrukken van Griekenland’. De
beide beschrijvingen zijn zeer boeiend, en bieden hoewel de hoofdinhoud
overeenkomt, toch natuurlijk ook punten van verschil. In de gedrukte reisindrukken
is zoowel de heenreis over Augsburg, München, Verona, Venetië en Triëst, als de
voortgezette reis naar Smyrna en Constantinopel, en de tocht naar huis over Bucharest,
Budapest, Weenen en Berlijn weggelaten, en men mist er ook hier en daar kleine
maar aardige trekken die de geschreven beschrijving heeft. Daarentegen zijn er eenige
zeer belangrijke beschouwingen van algemeenen aard aan de reisbeschrijving
vastgeknoopt.
Heel merkwaardig is de reeks briefkaarten van 9 tot
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15 October, die het verblijf op het eiland Cephalonia beschrijven, in de ‘reisindrukken’
niet zonder reden wat ingekort. We zien de reizigers hier eerst vol opgewektheid om
ook eens een van de minder bezochte Ionische eilanden te zien, ‘de prachtige haven
van Argostoli’ binnenkomen, waar ze ‘tamelijk goed in een xenodocheion’ eten ‘in
gezelschap van een stuk of wat leden van de rechtbank, advokaten enz.’ Daarna komt
uitvoeriger eene beschrijving van de gastvrije ontvangst bij een priester te Lixouri
aan wien zij eene aanbeveling uit het vaderland hadden meegekregen.
‘In het stadje aangekomen volgde ons al spoedig een jongmensch die de zoon
bleek te zijn. Moeder en dochter wachtten ons allervriendelijkst op, maar spraken
alleen Grieksch. Eindelijk verscheen de priester, die ons hartelijk welkom heette,
ons verschillende Grieksche tijdschriften en albums liet zien en met ons sterke koffie,
zoete lekkernijen en een soort van fenkelwater gebruikte, door hem spiritus genoemd.
Hij sprak gelukkig Italiaansch. Om 12 uur ongeveer had het middagmaal plaats, eerst
een soort linzensoep met olie en azijn, toen twee verbazende kippen, verder brood,
kaas en een overstelpende menigte vruchten; 3 soorten druiven, een soort aan een
tros die aan Josua en Caleb herinnerde, verder een reuzenpompoen en vreemde roode
fruit als groote appels, met lekkersmakende zure pitten, alles met twee soorten
uitstekende wijn besproeid. De pápa at smakelijk mee, moeder en dochter bedienden
ons, 't was een ware antieke maaltijd van een gastvriend.’
Hierop volgt het bezoek aan de school dat in de gedrukte reisindrukken nog
vollediger gegeven wordt, en verder de beschrijving van het gedwongen verblijf van
nog ettelijke dagen op het eiland, waarbij de stemming al slechter
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wordt: ‘Argostoli zelf staat ons geducht tegen, 't is gelukkig dat de philhellenen niet
allen nader met deze Hellenen kennismaken, want 't is hier een volkje.’ En den 15den
October uit Patras: ‘Eindelijk zijn wij dan toch uit ons ballingsoord verlost, maar 't
begon ook tijd te worden. 't Was net of onze verblijfplaats hoe langer hoe viezer en
onguurder werd, de koffie was niet meer te drinken, de kostjes welke onze vriend
Samikos ons voorzette, werden naar onze begrippen ook al minder smakelijk. Een
onzer laatste gerechten bestond uit een schotel vette gebakken inktvisschen omkranst
met kleine drooge goudvischjes.’
In een briefkaart, gedateerd Athene 20 October; lezen we hoe hij met de taal
vertrouwd begon te raken: ‘Met de taal gaat het tamelijk goed, ik versta de menschen
zoo langzamerhand veel beter dan in het begin, toen de uitspraak mij nog zoo
ongewoon was. De Grieken apprecieeren het blijkbaar wanneer men zich de moeite
getroost er wat van te leeren en beijveren zich om de eerste zwakke pogingen te
steunen. Op onze zeetochten waren de hofmeesters mijne διδασκαλοι, en hier in
Athene heeft een wijnhandelaar mij een avond onder handen gehad. 's Mans goede
wil was echter blijkbaar beter dan zijn wijn, want den volgenden dag ...’ Ik zal de
aanhaling hier liever afbreken.
Over het verblijf in Athene en den interessanten tocht door den Peloponnesus
behoef ik niets aan te halen, men kan de beschrijving in het gedrukte reisverhaal
lezen. Dit eindigt met het vertrek uit het land, per boot naar Smyrna (7 Nov.); dan
volgen echter nog drie opstellen waarin de opgenomen indrukken verzameld en
besproken worden, allerbelangrijkste beschouwingen over het land, het volk en de
taal. Eerst daaruit ziet men hoe veel degelijke
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kennis de voorbereiding en de reis zelf den schrijver van het eenvoudige reisverhaal
had aangebracht. En de slotwoorden zijn wel een duidelijk getuigenis van Teltings
groote humaniteit en echt historischen zin:
‘Zoo ergens, dan heeft wel ten opzichte van het nieuwe Griekenland overmaat van
geestdrift geschaad, en dit nadeel is nog lang niet overwonnen. Overschatting is
gevolgd door gebrek aan belangstelling en door onverdienden tegenzin, terwijl een
kalme, onbevooroordeelde beschouwing moet leiden noch tot een vurig ophemelend
Philhellenisme, noch tot eene geringschattende onverschilligheid omtrent het
Grieksche volk’.
Keeren we echter tot de brieven terug, dan vinden we nog heel boeiende schetsjes
van de verdere reis. Slechts een paar kleine trekken mogen hier volgen; zoo uit de
beschrijving van de bazaar te Smyrna: ‘Het publiek bestaat uit de meest verschillende
elementen, Grieken, Armeniërs, Joden, Turken, Arabieren en ook nogal negers; zoo
tusschenbeide komt er een geheel in doeken gewikkelde Turksche vrouw voorbij,
die zelfs voor het bovendeel van het gezicht een kleurig mousselinen doekje draagt;
herhaaldelijk gaat alles op zij voor een karavaan van kameelen, een ezel met den
koopman voorop, daarachter de groote goedige lastdieren met touwen aan elkander
gebonden op een lange rei, met zakken zwaar beladen’.
Dan een avontuur op een uitstapje naar een hoog punt, den Pagus: ‘toen wij boven
kwamen werden we plotseling door een groot aantal Turksche opgeschoten jongens,
waaronder ook een paar gewapenden, met steenworpen ontvangen, en men deed dit
niet zoo uit de hand, maar op een hoogstgevaarlijke manier met slingers, wij dachten
aan de geschiedenis van David en Goliath, toen wij de projectielen zoo om onze
ooren hoorden fluiten’. Het
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bleek ‘dat zij ongenoegen met Grieken hadden gehad en dat men ons ook voor landslui
hunner vijanden had aangezien’.
Voorts een voor den schrijver kenschetsende trek: bij het zeer korte bezoek aan
Weenen is het eerste waar Telting aan denkt, en dat hij weet gedaan te krijgen hoewel
het hem eerst geweigerd wordt, ‘het origineel van de tafel van Peutinger onder de
oogen te krijgen’.
Eindelijk - om nog even op Smyrna terug te komen - eene kleine bijzonderheid
van de Turksche douanevisitatie: daar werden drie voorwepen in beslag genomen,
‘een kaart van Griekenland, een catalogus van photographieën en een Zwolsche
courant. De eerstgenoemde zaken mochten we na eenige betoogingen weer meenemen,
maar de courant kwam den Turken te gevaarlijk voor, daar mocht eens iets over den
sultan in staan. Nu zal het onschuldige orgaan naar het vertaalbureau worden gezonden
en daar gekeurd.’
De betrekking van de Zwolsche courant tot deze reis dateert dus niet eerst van de
opneming van de reisindrukken in dat blad. Hare betrekking tot den schrijver is
evenmin met den druk van het reisverhaal geeindigd. In het volgende jaar begon in
hetzelfde blad een reeks opstellen onder den titel ‘Oud Deventer (XIVe eeuw)’, die
niet alleen voor de Overijselsche lezers eene aantrekkelijke lectuur brachten maar in
wetenschappelijke waarde veel hooger stonden dat wat de dagbladen gewoonlijk
bieden, en dan ook een veel langer leven zouden hebben dan gewone courant-artikelen.
Zij vormen eene samenhangende studie, die het resultaat is van geregelde
samenwerking tusschen F. Buitenrust Hettema en A. Telting. De bedoeling van de
schrijvers was in de eerste plaats, de beteekenis in het licht te stellen van het groote
werk
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van den door beiden evenzeer vereerden Van Doorninck, de uitgaaf van de
Cameraarsrekeningen van Deventer. Van D. zelf had eene inleiding aan deze uitgaaf
toegevoegd, waarin de rijke gegevens die deze rekeningen bevatten reeds min of
meer tot een sprekend geheel werden verwerkt. In dezelfde richting schetsten nu
Hettema en Telting een beeld van de veertiende-eeuwsche stad, dat tal van
bijzonderheden bevat, en toch tot in de kleinste trekken aan de zekerste van alle
geschiedbronnen, de rekeningen zelve, ontleend is. Hier lukte dus wat Telting voor
Friesland nooit kans had gezien klaar te krijgen, een wezenlijke trouwe schets van
het leven in den tijd waarin hij zich sinds jaren had thuisgewerkt, de latere
middeleeuwen. Ik zal op dit werk nog terug komen bij de vermelding van de latere
afzonderlijke uitgaaf. Het is de laatste arbeid, die Telting te Zwolle heeft klaar
gekregen. Zelfs is het slot-opstel, waarin de schrijvers hun namen noemen, en meteen
vertellen hoe het werk van Van Doorninck, die inmiddels reeds was overleden, de
aanleiding tot hun studie was, eerst in 1890 verschenen toen hij Overijsel reeds had
verlaten. Hij was in 1889 benoemd tot Commies aan het Rijks-archief in den Haag.
Levendig herinner ik mij nog het laatste bezoek dat ik hem te Zwol bracht. Ik was
er als sollicitant naar de betrekking die door zijn heengaan openviel. Zijn gezellige
tafel was dien middag, zooals steeds als er bezoekers waren, een feestdisch, waarbij
ik aan zijn eene zijde zat, en aan zijn anderen kant mijn medesollicitant J.W. Mulder,
een goede vriend van ons beiden, die ten slotte, terwijl ik mij wegens een benoeming
te Amsterdam teruggetrokken had, zijn opvolger geworden is. ‘Dit vermakelijke
diner zal ik nooit vergeten’ schreef Mulder mij later eens. Het was dan ook een
karakteristiek staaltje van die ver-
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binding van humor en gezelligheid, die Telting zoo echt eigen was!
De verhuizing naar den Haag was de grootste overgang in Telting's leven. Al lijken
voor den leek een stedelijk archief en het algemeene Rijksarchief gelijksoortige
zaken, die alleen in grootte verschillen, de persoonlijke positie is een geheel andere;
te Leeuwarden of te Zwolle zou Telting op den duur de leidsman en voorganger
geworden zijn van allen die in stad en gewest wat voelden voor geschiedenis en
oudheden, nu werd hij een onder velen, hoezeer dan ook in heel ruimen kring hoog
gewaardeerd om zijn kennis en werkzaamheid en zijn aangename persoonlijke
eigenschappen. Zelf schreef hij (19 April 1889) dood kalm: ‘ik geloof dat in vele
opzichten deze verandering op den duur eene verbetering kan zijn.’ Voor het
persoonlijk verkeer was zij voor hem zeker eene verbetering, hoe gezellig en
aangenaam hij het zich ook in zijne vorige woonplaatsen had weten te maken, te
meer daar hij zijn heele leven vrijgezel is gebleven. Hij vond hier den huiselijken
kring terug; zoolang zijn ouders leefden kon hij, hoewel op kamers wonende, geregeld
thuis eten, na hun dood - zijne moeder stierf in 1891, zijn vader in 1895 - is hij met
zijne zuster gaan wonen in de buurt van het Haagsche Bosch waarin hij met groot
genot dagelijks een kleine wandeling maakte. Ook buiten den familiekring vond hij
voor elke zaak die zijne belangstelling had, kennissen met wie hij daarover van
gedachten kon wisselen. En in zijn archiefwerk vond hij hier onderwerpen van wijder
strekking dan de geschiedenis van een enkel gewest. Zijn meesten tijd heeft hij
besteed aan het ordenen van de archieven der West-Indische Compagnie, en daarbij
raakte hij geheel thuis
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in den tijd van de grootste krachtsontwikkeling van den Nederlandschen stam. Bondam
schetst den indruk dien hij bij zijn bezoeken van Telting's kennis op dit gebied kreeg,
in enkele woorden zeer levendig. Trouwens ook zelf gaf T. wanneer het pas gaf,
blijken dat hij zich geheel had ingeleefd in al wat West-Indië en onze koloniale
geschiedenis betrof. Zoo kwam hij in 1890 met groote kennis van zaken en eene
gevestigde overtuiging voor den dag in de zaak van de grenskwestie tusschen Frankrijk
en Nederland, die hij niet twijfelachtig achtte. Hij vond het bedenkelijk een reeds
uitgemaakte zaak ter beslissing te geven aan een scheidsrechter die allicht onder
politieken invloed kon staan, en nog erger, hem over iets anders dan de rechtsvraag
zelve te laten beslissen. In 1893 gaf hij, in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, en
daarna in de Indische Gids eene aardige beschrijving van een bezoek van Hollanders
bij den Koning van Dahomey in 1733. Dezelfde jaargang van de Ind. Gids bevat een
interessant opstel van hem over ‘de avontuurlijkste onderneming door de toch al aan
merkwaardige lotgevallen rijke West-Indische Compagnie wel ooit beraamd’, namelijk
de expeditie naar Chili in de jaren 1642-1645. In 1897 vinden we in den Spectator
weer eene West-Indische grenskwestie besproken, waarbij ons land niet rechtstreeks
betrokken was, maar waarvoor het Haagsche Archief een deel van de bewijsstukken
bevatte, namelijk die tusschen Engeland en Venezuela. Hij eindigt zijne zaakkundige
bespreking met een woord van lof aan de regeering der Vereenigde Staten die ‘door
haar krachtig optreden een daad van brutaal geweld heeft belet, en waarschijnlijk
een hoogst noodlottigen oorlog heeft voorkomen’. Toen de beslissing van den
scheidsrechter gevallen was, waarbij Engeland
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zich in eene billijke beperking van zijne aanspraken moest voegen, gaf T. opnieuw
een verslag van de zaak in het ‘Jaarboekje van den Algemeenen Nederlandschen
Vredebond 1900’, eindigende met eene ernstige waarschuwing, daar de Commissie
hare bevoegdheid te buiten gegaan was door op eene Engelsch-Nederlandsche
grensregeling vooruit te loopen. Het spreekt wel van zelf dat het Telting's levendige
belangstelling wekte toen te Curaçao een ‘Geschied-, Taal-, Land- en Volkenkundig
Genootschap’ tot stand kwam, dat eenige jaren achtereen zeer belangrijke en lijvige
verslagen in het licht gaf. Hij zelf gaf in het eerste en vierde verslag (1897-1901)
eene opgaaf van bronnen voor de geschiedenis der Nederlandsche Antillen in het
Rijks-Archief te 's-Gravenhage, terwijl de Spectator van 1899 van zijne hand eene
zeer waardeerende aankondiging van het derde verslag bevat.
In datzelfde jaar kon een wensch tot uitvoering komen die zich bij zijn werken in
die West-Indische geschiedbronnen van zelf moest ontwikkelen, het werd hem
vergund Suriname en Curaçao persoonlijk te bezoeken, en het werk dat in den Haag
slechts voor een deel kon worden verricht, aan te vullen door eene tijdelijke
verplaatsing van zijne werkzaamheid naar de archiefverzamelingen in de koloniën
zelve. Hij werd ‘vereerd met eene regeeringsmissie tot ordening der Rijksarchieven
in West-Indië’. De voorzitter van de Vereeniging van Archivarissen aan wien ik deze
woorden ontleen, ziet in de aan Telting gegeven opdracht ‘een blijk van belangstelling
in 's Rijks oude archieven, door de regeering zoo onverwacht en schitterend gegeven’,
en voor ons is deze ongewone maatregel van regeeringswege meteen een blijk van
de waarde die aan Telting's adviezen gehecht werd. Hij had noch uiterlijke
welsprekendheid noch kruiwagens,
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en als hij iets gedaan kon krijgen was dit alleen een gevolg van de overtuiging die
men van zelf kreeg dat wat hij voorstelde op grondige kennis der zaak en op een juist
inzicht in het belang daarvan berustte.
Van hetgeen hij ingevolge de opdracht voor de archieven verricht heeft, is het
officieele verslag gepubliceerd. Van de geheele reis heeft hij in een reeks brieven
aan een van zijne broeders geadresseerd, eene beschrijving gegeven die hier natuurlijk
niet kan weergegeven worden, maar waarbij ik toch wegens de groote belangrijkheid,
wel wat langer moet stil staan. Ziehier allereerst een fragment, kort na zijne aankomst
geschreven over de bewoners van Paramaribo. ‘'t Merkwaardigste in de stad is de
groote verscheidenheid der bewoners, er is zeker geen tweede plaats op de wereld
waar men zooveel typen ziet, geheel blanke menschen zijn er hier slechts weinig,
misschien 200 of 300 op de 30.000 inwoners; zoodat het mij meer dan eens gebeurt
dat ik geen enkelen kleurgenoot zie en alleen zwarte, bruine en gele gezichten om
mij ontwaar. 't Meest ziet men hier negers en mulatten in alle mogelijke nuances van
pikzwart tot lichtgeel, de negerinnen soms prachtig opgedirkt, hoe meer kleuren hoe
liever, de negers soms echte dandies met keurige jasjes van de nieuwste snit,
stroohoeden en verlakte schoenen, zoo ziet men ze bijvoorbeeld op het
Gouvernementsplein bij de muziek die daar Zondag- en Woensdagavonds gegeven
wordt, de dames hebben soms nog pluche om de als baretten opgezette hoofddoeken.
De meesten maken echter niet zooveel werk van het toilet, of hebben daarvoor geen
smaak, over het algemeen toch komt men hier wonderlijke schommelende gestalten
tegen die door de smakelooze kleedij zich kunstmatig dik maken en dan allesbehalve
bevallig zijn.
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‘Verder heeft men hier tal van koelies uit Britsch-Indië met hunne familie, een mooi
gevormd volk. Vooral de vrouwen die altijd bij wijze van eerbied een endje achter
hare echtgenooten loopen, zien er bepaald klassiek uit, 't zijn net wandelende bronzen
figuren, gehuld in bijzonder smaakvolle gewaden. Ze trekken altijd opnieuw de
aandacht, ook al zijn de gezichten oud en rimpelig geworden, de kinderen zijn soms
snoezig.
‘In de Maagdenstraat waar de mooiste koningspalmen groeien in het
Chineezenkwartier, daar wonen de oude koelies of hunne afstammelingen van voor
de Britsch-Indische immigratie, zij hebben daar hunne winkels, opiumkitten en ook
een groote societeit.
‘Op de plantages in de buurt en ook in den nieuwen plantentuin dien ik voor een
paar dagen bezocht, werken Javaantjes.
‘Dan heeft men nog Arabieren, Achter-Indiërs enz., en ook onder de blanken
komen weer verschillende nationaliteiten voor, behalve onze landgenooten, Franschen,
Engelschen, Noord-Amerikanen en ook Italianen, Russen, Polen enz.
‘De interessantste volksstammen zijn echter de Indianen en Boschnegers, men
ziet ze het meest in de Saramaccastraat, de eigenaardigste straat der stad, waarin ik
's morgens vroeg, na de markten bezocht te hebben, graag rondwandel. Hier vindt
men de meeste winkels of stores, waarin men van allerlei dingen kan krijgen en waar
ook de wilden hunne inkoopen doen. Indianen zie ik echter ook nog al eens op de
secretarie, waar zij van het gouvernement nu en dan het een en ander ten geschenke
ontvangen. Gisteren nog was er een troepje met een paar alleraardigste kinderen die
het verbazend grappig vonden als ik ze in de wangen kneep. De hoofd-
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man of kapitein was in gala gekleed, blauwe jas met koperen knoopen, witte broek
en steek met oranjecocarde, hij had een typisch roodhuidengezicht en leek sprekend
op de afbeeldingen van de Comanchensachems bij Aimard. 't Is jammer dat het volkje
zoo schrikkelijk drinkt en daardoor hoe langer hoe meer achteruitgaat, ja zelfs uitsterft.
't Is anders zoo'n goedig, sympathiek ras van menschen, liegen en stelen kunnen zij
niet en zij hebben alles voor een ander over. Sommige squaws zien er lang niet
onaardig uit, ze hebben zachte trekken, maar mannen zoowel als vrouwen hebben
iets erg weemoedigs in het gezicht. Ook Boschnegers komen wel op de secretarie,
maar ik heb ze er nog niet gezien. Laatst echter een van de eerste dagen dat ik hier
was, had ik op een tocht waartoe ik door den Gouverneur was uitgenoodigd, het
genoegen een hunner Granmans of opperhoofden te zien in het dorpje Domburg, de
man zag er allerpotsierlijkst uit, hij liep in een smoorhitte met een dikke blauwe
duffelsche jas aan, had een enorm koperen plakkaat met het Ned. wapen op zijn borst
en droeg een hoogen hoed ook met een oranjecocarde. Toen hij hoorde dat hij een
zoopje zou krijgen, sprong hij wel een el in de lucht’.
Hierop volgt dan een opgewekte beschrijving van het vermelde uitstapje op de
rivier Suriname en de Para, het bezoek aan het negerdorp, aan een plantage, daarna
aan Chatillon waar de melaatschen verpleegd worden, en dan weer over de hitte, de
kleeding en de inrichting van de huizen, over de zware regens en de heerlijke
sterrenluchten. Dan komt er een bezoek van ‘een donkerbruin persoon’ die Jan Carel
Eduard Telting heette en op 't courantenbericht van de aankomst van zijn naamgenoot
afkwam, meenende een familielid te zien, wat per slot niet zoo bleek te zijn.
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Maar het is onmogelijk alles zelfs kort te vermelden. Ik laat hier dus slechts enkele
belangrijke mededeelingen volgen. Allereerst Telting's dagverdeeling. ‘Ik volgde
natuurlijk dadelijk de levenswijze van het land, stond om 6 uur op, nam daarna het
hier gebruikelijke Indische bad, ging daarna wandelen, ontbeet, ging werken (van 8
tot tegen 1), middagmaalde (om 1 1/2 uur), ging daarna wat rusten, daarna weer
wandelen, om met een bezoek aan deze of gene familie of kennis den welbesteden
dag te eindigen’. Eenige dagen later (30 Mei) iets meer over zijn werk. ‘'s Morgens
al vroeg begeven we ons, naar gezegd, op de wandeling, meermalen kan men mij
om 7 uur ongeveer al vinden tusschen de pijpjes rookende negervrouwen op de
vruchtenmarkt of tusschen de Joden, Boschnegers en Indianen van de Saramaccastraat.
Daarna begeef ik mij naar de Gouvernements-secretarie, waar een neger ‘zwart van
uiterlijk’, Hendrik Komproe genaamd, met ijver de boeken van de zolder brengt naar
de zgn. Gouverneurskamer, een ruim luchtig vertrek, waar ik bezig ben een overzicht
te krijgen van het werkelijk zeer belangrijke archief. Zoo ging het ten minste de
eerste dagen, thans heb ik meer hulp en heb ik mijne trawanten op wel drie plaatsen
ijverig aan den arbeid nl. op de secretarie, waar een ambtenaar, de Heer Stolting, mij
is toegevoegd en een gepensioneerd militair thans de functie van Hendrik heeft
overgenomen, dan op het Hof van Justitie, waar een ambtenaar bij het Kantongerecht
geholpen door een kleinen negerjongen den rommel wat voor mij schift, en op het
Gebouw van Financiën, waar twee jongelingen zich bezig houden met het voorloopig
opschrijven van de titels der boeken’.
Toen zoodoende het werk geregeld voortging, meende hij zich wel enkele dagen
te kunnen verwijderen om een
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bezoek te brengen aan Georgetown in de aangrenzende Engelsche kolonie Demerara.
Van de zeer interessante beschrijving van dezen tocht wil ik hier alleen de vergelijking
tusschen de beide plaatsen laten volgen die de eerste indruk hem in de pen geeft.
‘Nu, grooter verschil dan tusschen Paramaribo en Georgetown is er tusschen
plaatsen, betrekkelijk niet zoover van elkander gelegen en in vele opzichten in
dezelfde positie verkeerende nauwelijks denkbaar. Maakt Paramaribo dat naar ik
reeds beschreef, allerschïlderachtigst is bij het binnenkomen, den indruk van een stil
hofje waar men elkaar kent en waar alleen de waterkant wat leven aanbiedt, als er
een mailboot of ander vaartuig binnenkomt of wanneer er markt gehouden wordt,
Georgetown waarvan men aan de rivierzijde niets anders dan steigers ziet is als een
echt Engelsche stad alles business, de menschen, zelfs de anders zoo luie negers,
loopen elkander uit louter bedrijvigheid van de steenen, de winkelstraten
Lombardstreet en Waterstreet zijn een en al drukte, en de stores waar alles en nog
wat verkocht wordt, zijn werkelijk prachtig’.
Mocht het bij deze beschrijving een oogenblik schijnen alsof de Engelsche stad
hem meer had ingepakt dan de Hollandsche, dit is in 't geheel niet zoo; de gevestigde
indruk die zich later uit is, dat de welvaart er inderdaad minder is, ‘eigenlijk vergulde
armoede’, en de stad zelve trekt hem ook volstrekt niet aan; als hij op zijn verdere
reis Port of Spain op het Engelsche eiland Trinidad bezoekt, is hij er veel meer mee
ingenomen.
Kort na het bezoek aan Engelsch Guyana deed zich ook eene gelegenheid voor
hem op om met het Fransche Cayenne kennis te maken. Het was een allerinteressantste
tocht naar de Marowijne die hij met eenige
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kennissen per stoomboot maakte, en waaraan een paar uitvoerige brieven zijn gewijd.
De vaart op de prachtige rivier, het verblijf te Albina, een tochtje in een corjaal, een
bootje van een uitgeholden boomstam gemaakt, naar een Indianenkamp op den tijd,
dat de anderen naar gebruik een dutje deden, het kamp van de boschnegers, een
bezoek bij de paters Redemptoristen, dat alles beschrijft hij prettig en onderhoudend.
Eindelijk een uitstap naar den overkant, en een tocht door een oerwoud naar St. Jean
in Cayenne, waar de heeren de gasten waren van den Franschen Commandant, ‘een
donker-cacaokleurigen heer van Martinique’, met allerbelangrijkste beschouwingen
over de koloniën.
Over zijn archiefwerk vernemen we ook telkens iets. Hij zorgde steeds dat zijne
helpers geregeld door konden gaan ook al was hij een paar dagen afwezig. Zijn
werktijd was ook anders ingedeeld dan in den aanvang, dagelijks van halfnegen tot
twaalf, en van halfvier of vier tot zes uur. Den 28en Juni schrijft hij dat hij flink is
opgeschoten; om alles in goede orde achter te laten, had hij zijn vertrek nog al wat
moeten uitstellen, maar nu hoopt hij met de volgende mail te kunnen weggaan, en
heeft ook in dien zin naar Curaçao geschreven, vanwaar hem reeds alle hulp en
tegemoetkoming door den archivaris, den heer Hamelberg is toegezegd. Den 17en
Juli schrijft hij weer dat hij bijzonder goed is opgeschoten maar toch nog niet geheel
afkrijgt wat hij zich had voorgesteld te doen, al had hij ook reeds een maand langer
moeten blijven dan 't plan was. ‘Op 't Gerechtshof’ voegt hij er nog bij ‘heb ik nu
vijf lui aan het werk waaronder eene negerin, Lydia genaamd die de boeken op haar
hoofd naar beneden draagt.’
Zijn verblijf liep toen werkelijk ten einde. Den 25en Juli schreef hij weer een van
zijn rijke brieven aan boord
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van de Prins Willem IV, waarin zijn laatste heel belangrijke uitstap op de
boven-Suriname en naar de Jodensavanne beschreven wordt. We vinden er ook weer
een interessant bezoek aan een Indianenkamp en bijzonderheden over de melaatschen
en over de goudindustrie en de koeliekwesties, en eindelijk een terugblik op hetgeen
hij doorleefd heeft.
‘Ik mag wel zeggen dat het een tijd is geweest van hard werken, maar dankbaar
kan ik ook erkennen dat ik in de gelegenheid ben geweest veel van de kolonie te zien
en nogal wat gewaar te worden van de daar bestaande toestanden. Daarbij kwam dat
ik mij al dien tijd over 't algemeen zeer wel gevoelde en energiek zoodat ik altijd
met lust aan den arbeid ging, alles gaarne aanpakte en nooit tegen de dingen opzag.
Ik heb dus veel kunnen leeren en veel kunnen genieten.’
Na korte bezoeken aan Trinidad en Venezuela kwam hij den eersten Augustus op
Curaçao waar hij eveneens zeer voorkomend ontvangen is, en goed werk verricht
heeft, en waarvan hij op de verdere zeereis ook eene interessante beschrijving gaf.
Den 17en Aug. vertrok hij over Haiti naar New-York, vanwaar hij een uitstapje maakte
om Professor Burr op te zoeken die hij vroeger bij gelegenheid van de
Venezuela-grenskwestie in den Haag had leeren kennen, en vervolgens de
Niagara-vallen bezocht; in September kwam hij weer in het vaderland terug.
Het is slechts een zeer kort overzicht dat ik hier van deze belangrijke reis heb
kunnen geven. De reeks brieven in haar geheel behoort echter m.i. tot Telting's
voortreffelijkste werk; ze zouden een uitgaaf onveranderd zooals ze hem uit de pen
gevloeid zijn, ten zeerste verdienen. Men vindt er een rijkdom in van indrukken van
land
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en volk en samenleving, en alles is verteld met eene helderheid van inzicht en eene
mate van waardeering, zooals alleen echte humaniteit gepaard met grondige kennis
die geven kon. En één ding blijkt er bovendien overtuigend uit: mag men bij
wetenschappelijke zendingen wel eens vragen, of de resultaten ten slotte wel aan de
kosten beantwoorden, hier ziet men een ambtenaar vóór zich die zijn werk wel héél
ernstig heeft aangepakt en uitgevoerd.
Aan zijne werkzaamheid voor de West-Indische archieven moet nog toegevoegd
worden het door hem met aandrang aanbevolen plan om te Paramaribo een doelmatig
en brandvrij archiefgebouw te stichten. Ik herinner mij zeer goed dat hij met groote
belangstelling een ontwerp hiervan zat te bestudeeren dat door zijn deskundigen
vriend den heer Peters in overleg met hem in teekening gebracht was.
Voorts moet hier nog een belangrijke arbeid vermeld worden die met zijn koloniale
studies verband houdt. Hij heeft namelijk het vroegere koloniale bezit van de
West-Indische Compagnie, ik meen zelfs ook dat van de Oost-Indische in kaart
gebracht. Dit werk was bestemd deel uit te maken van den nieuwen historischen atlas
van Nederland, die naar te hopen is, met der tijd nog het licht zal zien.
Om alles wat op West-Indië betrekking had, in samenhang te behandelen, heb ik
tal van andere zaken die gedeeltelijk reeds in het begin van zijn Haagschen tijd te
huis behooren, overgeslagen, en dien dus enkele jaren terug te gaan. Allereerst behoort
hier vermeld te worden de oprichting van de Vereeniging van Archivarissen in
Nederland, in 1891, waarbij hij zich van het begin af aansloot, vooral met het doel
om door samenwerking op den duur eene wettelijke regeling voor het archiefwezen
te verkrijgen.
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Dat de betrekking waaraan hij zich met hart en ziel wijdde, officieel zoo weinig hoog
gesteld werd, was iets dat hem steeds griefde, en waarover hij in sombere buien soms
zoo ernstig kon tobben dat hij er zelfs over dacht een andere loopbaan te kiezen;
inderdaad was het werk hem echter te lief dan dat hij wezenlijk tot uitvoering van
een dergelijk plan zou hebben kunnen komen. Dat de Vereeniging zich flink
georganiseerd, en zoowel door hare jaarlijksche vergaderingen waarbij Telting zeker
bijna nooit ontbrak, als door het Archievenblad een krachtige organisatie heeft
geschapen en in stand gehouden, en dat in de laatste 18 jaren het aanzien van de
archivarissen gerezen en de regeling der archiefbetrekkingen alom verbeterd is,
behoeft hier niet uiteengezet te worden. Telting is na enkele jaren secretaris van de
Vereeniging geworden en het Archievenblad bevat verscheidene bijdragen van hem.
Hier moge alleen het ‘in memoriam’ op den commies-chartermeester Hingman (jaarg.
1897/98) vermeld worden. De overledene was een eenvoudig man, maar had een
groote kennis van onze archieven, en Telting had voor hem zeer veel sympathie.
Telting's betrekking aan het archief was intusschen ook reeds eenigszins verbeterd.
Moest hij aanvankelijk, zooals hij het uitdrukte, kommiesbrood eten, in 1893 kreeg
hij den rang van Adjunct-archivaris. Zijn werk bleef ook niet altijd hetzelfde, naast
de koloniale archieven waren het de oude kaarten die hij te ordenen en te beschrijven
kreeg, de charters van het Museum Meermanno-Westrheenianum worden door hem
gecatalogiseerd en met Hingman en na diens dood met andere ambtgenooten moest
hij een reeks Hollandsche gemeente- en waterschapsarchieven onderzoeken en
beschrijven. Dat deze laatste werkzaamheid die hem er toe bracht verscheidene
afgelegen
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maar interessante plaatsjes als Ameide en Heukelom te bezoeken, hem aangenaam
was, is niet te betwijfelen. Zijn gewone arbeidsvertrek was een van de
bovenvoorkamers in het deftige oude huis âan het plein, en hij zag er tegen op toen
hij deze plaats moest verlaten voor het nieuwe doelmatige maar aan een achterstraat
gelegen gebouw. Later was hij echter met den ruil verzoend, afgezien van het uitzicht
had hij er een veel aangenamer vertrek. Ook de goed ingerichte leeszaal voor de
bezoekers kon hij met zichtbaar welgevallen vertoonen, en in een aangrenzend locaal
heeft hij met groote liefhebberij gewerkt aan het opstellen van eene blijvende expositie
van belangrijke kaarten en charters.
In het najaar van 1904 werd hij met eene belangrijke zending belast. De Regeering
wenschte zooveel mogelijk zekerheid te verkrijgen omtrent de documenten in de
Parijsche archieven berustende, die van waarde konden zijn voor het Stamhuis van
H.M. de Koningin of voor het Rijk, ook met het oog op de mogelijkheid eener ruiling,
waardoor zulke documenten voor de Archieven van Hare Majesteit of de
Rijksarchieven zouden kunnen worden verkregen. Dit onderzoek werd nu aan Prof.
F.J.L. Krämer en aan Mr. A. Telting opgedragen, die daartoe gezamenlijk van 5 tot
18 November te Parijs werkzaam waren, waarna Telting nog enkele dagen bleef om
ook van de stukken die op den tijd der Fransche overheersching betrekking hebben,
kennis te nemen. De Heer Krämer was zoo vriendelijk mij deze inlichtingen te
verstrekken. In een uitvoerig rapport zijn de resultaten van de beide onderzoekingen
vervat, die volkomen beslissend, hoewel negatief waren: aan ruil viel niet te denken,
en de dossiers uit den Franschen tijd waren van weinig of geen belang gebleken.
Zoowel van den
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goed gebruikten arbeidstijd als van den prettigen vriendschappelijken omgang heeft
de Heer Krämer de best mogelijke herinneringen behouden.
Dat naast de archiefwerkzaamheden ook andere dingen Telting bezig hielden
spreekt van zelf. Hij was een door en door gezellig man, en had omgang met menschen
van allerlei aard en opvattingen. Bij voorkeur zocht hij echter de gezelligheid daar
waar tegelijk iets te leeren viel. Zoo meen ik dat hij wel deel nam aan de opgewekte
wekelijksche Spectator-bijeenkomsten, en dat daaruit zijn opstelletjes in den Spectator
zijn voortgekomen, die de meest verschillende onderwerpen behandelen. Zoo b.v.
over de Haagsche straatnaambordjes, over 't al of niet wenschelijke van aanschaffing
van Baedeker's reisboeken voor de Koninklijke bibliotheek, en zelfs - Bondam heeft
hieraan herinnerd - over de vrouwenkwestie.
Zijn meeste werk is echter van meer wetenschappelijken aard, en daarbij verdient
het opmerking dat geen enkel onderwerp waaraan hij eens zijn aandacht gewijd had,
ooit geheel uit zijn gezichtskring is geraakt. Zijne belangstelling in Friesland uitte
zich in 1893 toen een meewerker aan het Archievenblad den nieuw verschenen
catalogus van het Leeuwarder archief, die nog voor een deel zijn werk was, aanviel
als strijdende met de nieuwste beginselen van archief-inventarisatie, en daarbij scheen
te vergeten dat het werk in zijn ontstaan ouder was dan deze kersversche regels.
Eenige jaren later begroette hij met instemming het optreden van zijn vriend Hettema
als docent in het Friesch, waardoor deze taal officieel onder de vakken van het Hooger
Onderwijs werd opgenomen. En nog in zijn laatste levensjaar vond ik hem ijverig
studeerende in ‘De vlugge Fries’ van Feitsma en het ‘Fryske lês- en taalboekje’ van
Sipma, en thematjes
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makende in het Friesch voor een onderwijzer die daarin een cursus gaf. Immers het
hedendaagsche Friesch was hij als geboren stedeling nooit goed machtig geweest.
In dit verband moeten ook vermeld worden zijn studies over Terschelling, het
westelijke Friesche eiland dat reeds in zeer vroegen tijd aan Holland gekomen is
(1901-1903).
Van de Overijselsche historie heeft zijn aandacht zich evenmin ooit afgewend. Na
de reeds vermelde uitgaaf van de Zwolsche stadboeken (1897) gaf hij nog de
stadrechten van Grafhorst en Wilsum uit (1903), en zelden verzuimde hij de
jaarlijksche vergaderingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijselsch regt
en geschiedenis. In 1901 hield hij daar een zeer belangrijke voordracht waarop ik in
verband met eene omvangrijke studie nog zal moeten terugkomen. Nog in 1907,
bijna onmiddellijk vóór de operatie die hem het leven kostte, nam hij opgewekt en
wel te Kampen aan de bijeenkomst der Vereeniging deel.
Naast de lokale zaken trokken hem altijd ook algemeene wetenschappelijke en
nationale belangen. Verscheidene uitgaven van juridischen aard heeft hij besproken,
deels in rechtsgeleerde tijdschriften, deels in Spectator of Tijdspiegel. Men vindt
deze opstellen hierachter opgenoemd, en ze zijn in enkele woorden besproken door
Bondam. Ook aan wetenschappelijke vergaderingen nam hij gaarne deel. Vrij geregeld
kon men hem ontmoeten op de jaarvergadering van het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap, waar hij altijd de letterkundige, nooit de rechtsgeleerde afdeeling
bezocht. En van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde was hij volgens de
woorden van den Secretaris ‘een warm vriend en een buitengewoon ijverig en
nauwgezet bestuurder. Sedert zijne benoeming (als bestuurslid) in 1904 kwam hij
bijna voor elke vergade-
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ring uit den Haag over’. Jaren lang was hij ook lid van de Historische Commissie en
in hare bijeenkomsten gaf hij herhaaldelijk belangrijke mededeelingen ten beste.
Verscheidene malen bezocht hij de Nederlandsche Congressen; 't eerst zag ik hem
daar te Dordrecht, waar toen het Algemeen Nederlandsch Verbond werd opgericht,
en het laatst woonde hij nog het Congres te Brussel bij, waar hij een zaak ter sprake
bracht die hem bevreemdde en ergerde tevens, dat namelijk de plattegronden van
Vlaamsche steden in Baedeker niet de Nederlandsche staatnamen geven, maar
uitsluitend de Fransche, en dat de schuld hiervan niet lag bij de uitgeversfirma maar
bij onze Vlaamsche broeders zelven die de Vlaamsche namen wel op de bordjes
zetten maar niet zorgen voor bruikbare kaarten waar ze op staan.
Tot het Nederlandsch Verbond is Telting natuurlijk toegetreden; trouwens, hij had
het blad Neerlandia reeds in die vroegere periode toen het in handen van den heer
Meert nog op kleine schaal maar reeds met zoo groote opgewektheid in dezelfde
richting werkte. En later in de Haagsche afdeeling ijverde hij krachtig voor eene
poging om de dwaze Fransche en Engelsche opschriften op winkels te doen vervangen
door Nederlandsche, hij wijdde daaraan in vereeniging met Marcellus Emants heel
wat tijd en moeite, en had nu en dan wezenlijk eenig succes waarvan hij dan met
groote voldoening kon vertellen.
Met grooter belangstelling dan wij allen volgde hij den strijd van de Boeren tegen
Engeland, en meer dan anderen had hij vertrouwen in den goeden uitslag van hunne
zaak. De onderwerping die volgde was voor hem eene diepe teleurstelling. Waar hij
kon, ging hij echter voort de zaak te dienen door het inzamelen van geldbijdragen;
hij was voorzitter van het ‘Boerencomité’ en ontving
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als zoodanig een hartelijke officieele dankbetuiging van Generaal de Wet, gedateerd
van 5 Januari 1903. De latere gang van zaken, het vriendschappelijke samenwerken
van Botha en Jameson, was hem weinig sympathiek.
De behoefte om te reizen was bij Telting steeds levendig, en zijne betrekking
zoowel als zijn persoonlijke omstanheden hebben hem vergund aan dien lust op
ruime schaal te voldoen. Reeds van 1890 heb ik alweer eene reeks briefkaarten die
een compleete beschrijving van eene grootere reis bevatten, door Denemarken,
Noorwegen en Zweden naar Petersburg, en terug over Berlijn. Hij was daartoe door
een bloedverwant uitgenoodigd, en hoe prettig de beschrijving is, vind ik toch geene
reden er hier nader bij stil te staan; alleen een uitstapje naar Upsala, voornamelijk
om de bibliotheek te bezoeken en daar den beroemden purperen Codex van den
Gothischen bijbel van Ulfilas te zien, was wel zeker een persoonlijke wensch van
hem, en niet van zijn reisgezel.
Van de kleinere uitstapjes naar allerlei plaatsen in ons land, waarvan de meeste
landgenooten het bestaan nauwelijks kennen, sprak ik vroeger reeds. Deze tochtjes
strekten zich ook uit tot België en tot Duitschland; waar een merkwaardig stukje
middeleeuwen over was, daar trok zijn hart hem heen. Even sterk trokken hem nog
steeds de landen van oudere beschaving aan, en na Italie en Griekenland gingen
natuurlijk zijn wenschen naar een bezoek aan de classieke landen van het Oosten,
Egypte en Palestina. Eerst een paar jaar na zijn West-Indische reis kon het er toe
komen.
In Febr. 1902 schreef hij mij, dat hij op het punt was naar het land der Pharao's te
vertrekken. Hij zou eerst misschien Ravenna aandoen, dat er vroeger bij was
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ingeschoten, dan over Brindisi naar Egypte gaan, en na Egypte het Heilige land en
een deel van Syrië bezoeken. Van deze reis bestaat niet zulk eene volledige
beschrijving als van zijne vroegere groote reizen. De volgeschreven briefkaarten zijn
door prentkaarten vervangen en slechts van een deel van de reis geeft een drietal
brieven een uitvoerig verslag. Den eersten April bracht T. aan boord van het
stoomschip, dat vóór Beirut in quarantaine lag, zijne indrukken van het verblijf in
Egypte op papier; den negenden; na een bezoek aan de ruinenstad Baalbek en aan
Damascus, begon hij te Beirut aan een vervolg op deze beschrijving; en den 24sten,
na een langer verblijf te Jeruzalem, schreef hij te Cairo nog vier bladzijden vol,
waarin van Damascus heel aardig verteld wordt, maar voor de beschrijving van zijn
bezoek aan Palestina bleef geen tijd over. Dit is jammer, want juist het Heilige Land
had hem steeds bijzonder aangetrokken, en van dit deel van zijn reis placht hij zoo
prettig te vertellen. Over de vraag of de kerk van het Heilige graf werkelijk staat op
eene plaats die in de eerste eeuw van onze jaartelling buiten de muren van Jeruzalem
kan gelegen hebben, kon hij met groote belangstelling spreken. Hij bezocht ook
buiten Jeruzalem de meest bekende plaatsen, en nam, zooals daarbij hoort, een bad
in de Doode Zee waarvan hij den indruk aldus beschrijft: ‘'t was alsof ik mij in een
soort van lichte olie voortbewoog’.
De aardigste beschrijving die we van hem hebben is nu wel die van het bezoek
aan Damascus. Dit deel van de reis maakte hij geheel alleen, daar zijn medgezel, de
Heer Tubergen, door de aangekondigde quarantaine afgeschrikt, na het bezoek aan
Egypte regelrecht naar Europa was teruggekeerd. Naar Baalbek vond hij gezelschap
in eenige Duitsche professoren die onder geleide van den
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Consul-generaal naar de ruinen gingen, en op den terugtocht stuurde de Consul buiten
zijn weten een gewapenden bedoeien te paard tot zijne veiligheid mede. Verder in
den trein en in Damascus zelf was hij geheel aangewezen op oosterlingen met wie
hij min of meer toevallig kennis maakte. Het bezoek aan de merkwaardige stad was
er zeker niet minder belangrijk door; ziehier een kleine greep uit de beschrijving.
‘Een morgen en middag bracht ik door op een land in de nabijheid der stad, van
waar een karavaan naar Jeruzalem zou vertrekken en waar nu een soort van Oostersche
kermis plaats vond. Ik had eerst een aardig bezoek afgelegd in een dorp in de
nabijheid, waar men mij een soort van eenvoudig dejeuner ten geschenke had
medegegeven, en nu kwam dat te pas; ik zat met hotelhouder en dragoman op een
Oostersch tapijt, rookte een nargileh, at ongezuurd brood met gehakt en andere
heerlijkheden, waaronder vruchten van allerlei aard, en voelde mij, ofschoon ik
waarschijnlijk wel de eenige Europeaan onder de volksmenigte was, toch niet zoo
heel ongelukkig.’
Dit is zijn laatste groote reis geweest, in de volgende jaren vond hij dichter bij nog
vele plaatsen te bezoeken die hem eigenlijk al sinds jaren hadden aangetrokken. In
1905 kreeg ik berichten van hem van drie verschillende plaatsen die voor hem groot
belang hadden: Halberstadt, die allermerkwaardigste Duitsche stad met haar ouden
Roland, waar hij eene vergadering van den Hanse-Verein bijwoonde en bepaaldelijk
Prof. Dietrich Schäfer sprak over de zeerechten waarmee hij toen bezig was; het
kasteel Eltz nabij de Moezel, waar hij tegen den avond heenwandelde en dat als een
visioen uit de Middeleeuwen voor hem oprees; en het Vlaamsche stadje Dendermonde
met zijn fraaie Stadhuis. In 1906 bracht hij
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een bezoek aan den Upstalsboom, nabij Aurich, die beroemde vergaderplaats der
oude Friezen waarvan hij als jongen reeds zooveel gehoord en gedroomd had; wel
vreemd dat hij dit niet reeds veel eerder gedaan had, daar hij geregeld jaarlijks het
oosten van Groningen bezocht waar de familie van ouds bezittingen in de venen had.
In den zomer van datzelfde jaar maakte hij een zeetochtje naar de Middellandsche
Zee, en reisde door Noord-Italië en Duitschland terug. In Verona, dat hij nu ten
tweeden male bezocht, zag hij in de oude arena de cake-walk opvoeren, wat hem
een ‘sic transit gloria mundi’ ontlokt. Op de terugreis bezocht hij Rothenburg a.d.
Tauber, dat levende stuk Duitsche middeleeuwen, dat hij ook sinds jaren reeds had
verlangd eens te aanschouwen, en waarvan ik hem bij de weinige latere ontmoetingen
die ons vergund waren, steeds nog vervuld vond.
Met drie belangrijke onderwerpen van studie hield Telting zich de laatste jaren
van zijn leven bezig. Zijne belangstelling in alle drie dateerde uit veel vroegeren tijd.
Vooreerst de prettige en opgeruimde beschrijving van het middeleeuwsche
Deventer, die vóór ettelijke jaren door Hettema en Telting gezamenlijk was opgesteld
en als feuilleton in de Zwolsche Courant was verschenen. Er waren destijds een
aantal overdrukjes van gemaakt, en het werk was in dien vorm in handen van velen
die er de waarde van konden waardeeren, en zoo kregen de schrijvers meer dan eens
van rechts en links eene opwekking om werk te maken van een nieuwe uitgaaf als
boek. Natuurlijk was dit geen kleinigheid, want vooreerst moest de studie zelve
herzien en aangevuld, maar vooral moesten in zulk een uitgaaf de bewijsplaatsen bij
elk punt van de beschrijving worden aangeteekend.
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Met het samenstellen van deze aanteekeningen belastte zich voornamelijk Telting,
die in den Haag in de gelegenheid was de daarvoor noodige zeer omvangrijke
literatuur te raadplegen. Dat overigens de correspondentie tusschen de beide bewerkers
die nu ver vaneen woonden, veel tijd kostte, spreekt vanzelf; beiden waren zoo secuur
en voorzichtig dat er niets mocht ontsnappen waartegen men bezwaar zou kunnen
opperen; bijna op elk gebied waar zij zelven niet geheel competent waren, werd
meewerking gevraagd en verkregen van de meest bevoegden. Zoodoende duurde de
verschijning zeer lang, maar eindelijk kwam het boek bij de firma Nijhoff in het
licht, en er is geen twijfel aan dat het algemeene waardeering vond. Voor nadere
bijzonderheden zij verwezen naar eene bespreking die ik destijds gaf, en naar
aankondigingen van deskundigen in verschillende tijdschriften.
Van nog ouder datum was een studie over de zeerechten. Het oude Staversche
waterrecht, dat Telting bij de voorstudie voor zijn proefschrift, met het Staversche
stadrecht gevonden had (1881), was destijds door hem gecopieerd, later bij lange
tusschenpoozen weer in zijne handen gekomen, vergeleken met de bekende
zeerechtteksten en gebleken een oudere lezing te vertegenwoordigen. Dit was voor
Telting eene aanwijzing om op eene uitgaaf bedacht te zijn, maar ook hier deden
zich, als het goed zou gebeuren, tal van moeielijkheden en vertragingen op. Wat al
teksten moesten gecopieerd en gecollationneerd worden, eer zelfs het plan van een
doelmatige uitgaaf zich kon vormen! Maar Telting liet zoo iets niet los, hij kreeg
behalve vele handschriften die ten slotte niet dienden, ook het oude Keulsche
handschrift ten gebruike dat naast het Staversche voor de oudere
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lezing van belang was. Er was ook nog een handschrift te Danzig dat eigenlijk
vergeleken had moeten worden, maar hier waren de bezwaren tegen overzending
onoverkomelijk, en zoo moest het ten slotte buiten de uitgaaf gelaten worden. Ook
voor dit werk werd gedachtenwisseling gepleegd met ieder die met advies helpen
kon. Te Halberstadt in Juni 1905 sprak T. erover met Prof. Schäfer. ‘Hij stelde veel
belang daarin en verklaarde mij nadat ik hem de varianten had laten zien, dadelijk
dat hij dezen tekst met den bijna gelijkluidenden van het Keulsche HS. stellig voor
ouder dan de tot nu toe bekende lezingen hield’. Op een ander punt, waar Telting
eenigszins over bezwaard was, of namelijk de teksten, die door het opschrift meer
op een ontwerp lijken, jonger kunnen zijn dan die waarvan het opschrift een
vaststaande regeling aanduidt, gaf Schäfer uit zich zelf een advies dat ik ook reeds
gegeven had, waardoor dit bezwaar vrij wel opgeheven scheen. In Januari 1906 toen
ik Telting eens om inlichtingen gevraagd had over den stand van de drie werken die
hem sinds jaren bezig hielden en waarvoor ik mij ten zeerste interesseerde schreef
hij:
‘Met het Zeerecht, waarvan Nijhoff de uitgave ook op zich heeft genomen (voor
het debiet moet dit boekje echter in het Duitsch verschijnen) schiet ik nu ook al wat
op. Ik ben met de revisie van den tekst bezig. 't Wordt nu een uitgave in vier
kolommen, want het interessante HS. uit Keulen, dat ik in den laatsten zomer daar
nog onderhanden had, wordt er nu ook bij gedrukt’.
Den druk van deze vier teksten heeft Telting nog geheel klaar gekregen, maar bij
de inleiding kwamen nieuwe bezwaren. Hij had deze wat onafgewerkt aan de pers
toevertrouwd, en de invoegingen en wijzigingen werden zeer talrijk, onzekerheden
van allerlei soort drongen den
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wensch tot nadere vaststelling van 't een of ander punt telkens weer naar voren, zoodat
na den dood van den schrijver het stuk gezet was met zooveel toevoegingen en
zooveel bont dooreen loopende noten dat eene zeer omslachtige revisie nog noodig
was. Het was mij een groote voldoening in een korten maar ingespannen arbeid de
noodige verbeteringen en afrondingen aan te brengen, en daarbij in vredesnaam de
vragen die Telting niet meer had kunnen oplossen, onbeantwoord te laten. Het
voornaamste zijn in elk geval de zorgvuldig uitgegeven en practisch naast elkander
geplaatste teksten.
Ook de inleiding is echter van groot belang; behalve de uiteenzetting van de
beteekenis der beide hier voor het eerst uitgegeven handschriften en het zeer goed,
hoewel bescheiden gestelde betoog dat de Ordinancie misschien in Staveren ontstaan
kan zijn, wordt, voor een deel in heel uitvoerige noten, bijna de geheele geschiedenis
van de beide uitgegeven zeerechtteksten met rijke literatuuropgaven gegeven.
Het boekje is alom met waardeering ontvangen, en heeft dadelijk aanleiding
gegeven tot eene uitvoerige studie van Walther Stein, een van de Duitsche geleerden
met wie T. op de vergaderingen van den Hansischen Geschichtsverein had kennis
gemaakt. Hij begint zijn opstel met eenige hartelijke woorden, aan de nagedachtenis
van den overledene en zijn wetenschappelijke werk gewijd.
Al bijna even oud in zijn oorsprong is het derde werk waaraan Telting de laatste
jaren van zijn leven met voorliefde bezig was, de studie van de stadrechtfamilies in
Nederland. Reeds in de inleiding tot zijn uitgaaf voor de Friesche stadrechten vinden
we eene beschouwing over de verwantschap die deze stadrechten vertoonen, zoodat
wij ze ‘moeten beschouwen als behoorende tot
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ééne familie van rechtsbronnen’. Later bij de bestudeering van de Overijselsche
stadrechten kwam dit begrip nog veel duidelijker naar voren. De Zwolsche stadbrief
van 1230 gaf uitdrukkelijk aan de Zwolsche burgers dezelfde rechten die de Deventer
burgers bezaten, die van Ommen kregen in 1248 het recht dat die van Deventer,
Zwolle en Kampen hadden, maar in latere stukken blijkt dat schepenen en raad van
Deventer bepaaldelijk ‘appellantheeren’ zijn van de stad Ommen.
Zoo is Deventer de ‘moederstad’ van een aantal dochtersteden, waarvan sommige
weer zelve ‘moedersteden’ van andere geworden zijn, en men kan dus van de ontstane
familie een formeelen stamboom teekenen. Dit verschijnsel zelf is niet eerst door
Telting ontdekt, en is voor sommige andere landen reeds nauwgezet bestudeerd,
maar voor ons land ontbrak aan de kennis van deze rechtsverhoudingen nog zeer
veel. Telting kon bij zijne reeds zeer groote en zich steeds meer uitbreidende kennis
van onze oude stadrechten en andere bronnen voor de geschiedenis onzer steden,
hier gaandeweg een rijker materiaal bijeenbrengen dan iemand vóór hem, en hij heeft
dit gedaan met een ijver die niet verflauwde. Tusschen de papieren die hierop
betrekking hebben vind ik al van 1899 een briefkaart van Prof. Fockema Andreae
over het recht van Vreeland, naar aanleiding van eene door Telting gedane
mededeeling; in het najaar van 1901 hield T. in de Overijselsche Vereeniging eene
voordracht over ‘de Overijselsche stadrechtfamilie’, in de Verslagen en mededeelingen
opgenomen. Onmiddellijk daarna is hij de stof voor geheel Nederland gaan verzamelen
en tot een geheel verwerken, en in kaart brengen. Hij dacht dit te doen op de
‘Historische schetskaarten’, eene uitgaaf waarvoor hij zich zeer interesseerde, maar
het bleek dat eene kaart op veel kleinere schaal
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hier doelmatiger was. Bij de bewerking vond hij telkens weer sporen van
stadrechtverleeningen aan kleine plaatsjes, waaraan niemand ooit denkt als er van
steden sprake is. Hij won geregeld inlichtingen in bij deskundigen in alle verschillende
gewesten, en vooral zijn vroegere leermeester en latere vriend Fockema Andreae
toonde geregeld zijne belangstelling in de stadrechtkwesties.
In 1904 kwam eindelijk het werk voor den dag. In eene vergadering van het Prov.
Utr. genootschap werden de beide kaarten vertoond en toegelicht. Op de eene zijn
alle Nederlandsche steden aangegeven met het jaartal van stadrechtverleeniug, of bij
gebreke daarvan het jaar van de eerste vermelding van de plaats als stad. Op de andere
is door lijnen van verschillende kleur de groepeering der steden naar de
‘stadrechtfamilies’ aangegeven. De toelichting was zeer helder en vrijwel volledig,
en vond algemeene belangstelling, ondanks de gebrekkige voordracht. Juist bij deze
gelegenheid toch trof het mij, en ook anderen, pijnlijk, dat er aan de vlotheid van de
meedeeling zooveel ontbrak. Waaraan dit lag, wordt door een vriend van T., die in
de Historische Commissie van ‘Letterkunde’ herhaaldelijk meedeelingen van hem
heeft bijgewoond, zeer juist in de volgende woorden aangeduid: ‘Hij had de slechte
gewoonte om zich voor dergelijke mededeelingen niet voldoende voor te bereiden,
sprak voor de vuist maar uit aanteekeningen, waarin hij dan den weg niet kon vinden.
Dit maakte dat er geen gang in de voordracht zat, en leidde tot eene verkeerde
beoordeeling door degenen die hem niet kenden’. Hieraan is het ook waarschijnlijk
toe te schrijven dat hij het niet gebracht heeft tot een professoraat in het vak der
rechtsgeschiedenis waarin hij zoo door en door thuis was; of dit nu juist te betreuren
is, kunnen we daar laten.
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Om echter op de kaarten terug te komen - het plan was, ze met volledige toelichting
en bewijsplaatsen in het licht te geven, maar dit omvangrijke werk is niet meer klaar
gekomen. Wel zijn zij door de zorg van den uitgever Van Stockum zeer goed op
steen gebracht, op wat kleiner schaal dan ze eerst geteekend waren. Wel heeft T.
zich aan den arbeid gezet voor uitwerking en verbetering van het werk; over
verscheidene stadrechtkwesties heeft hij met archivarissen en andere deskundigen
brieven en brief kaarten gewisseld, maar de algemeene inleiding is niet door hem
geschreven, en de bewijsplaatsen zijn op eene massa deels geordende deels dooreen
liggende briefjes opgeteekend. Voor ‘Oud-Deventer’ en de ‘Zeerechten’ die inmiddels
afgewerkt werden, bleef dit werk telkens liggen, en als er dan weer eens wat nieuws
voor den dag kwam, als Huizinga een interessante vondst deed over het Haarlemsche
stadrecht, als Te Lintum iets vond over de hofvaart van Rotterdam, verheugde T.
zich telkens weer dat op de kaarten nog verbeteringen konden worden aangebracht.
Den 19den Jan. 1906 schreef hij mij nog dat ‘de uitgaaf wat uitgesteld was, ook omdat
de uitgever ze liever in dit jaar wou laten verschijnen, maar dit is gebleken niet zoo
verkeerd te zijn geweest, daar ik er nu nog verschillende verbeteringen in heb kunnen
aanbrengen’. Zoo kwam er een stadrecht van Noordwijk aan het licht waarover T.
meen ik in ‘Letterkunde’ nog een mededeeling gedaan heeft, en dat nu ook nog op
de kaart kon gebracht worden. Maar door al dit oponthoud kwam ook in 1906 niets
van de uitgaaf, en toen in den zomer van 1907 Telting er plotseling toe overging zich
aan eene ernstige operatie te onderwerpen, en eenige dagen daarna stierf, was het
werk nog niet verder gevorderd. Intusschen heeft de firma Nijhoff het plan tot
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uitgaaf van den heer Van Stockum overgenomen, en zal dus dit verdienstelijke werk
nog wel, zij het ook niet zoo vlug als de Zeerechten, het licht zien.
De onverwachte dood van Telting (5 Augustus 1907) die kort te voren nog
werkzaam en gezellig was als altijd, was voor allen die hem nader kenden, een zeer
zware slag. Hij zelf had lang tegen een kunstbewerking opgezien, maar zich er ten
slotte aan onderworpen, getroost ook voor het geval dat de afloop ongunstig mocht
zijn. Het leven was toch ook weer niet zooveel waard om er zich krampachtig aan
vast te klemmen, meende hij met de eenigszins pessimistische wijsbegeerte die hem
eigen was, en die men dan toch weer moeielijk voor vollen ernst kon nemen, als men
hem kende in zijn ijver om aldoor zijn kennis te verrijken, en in zijn opgewekte
waardeering van alle kleine genietingen die het leven biedt. Volkomen kan ik de
woorden op hem toepassen die De Greve in het levensbericht van zijn grootvader
geschreven heeft: ‘Vroolijk en geestig kon hij zijn in het vertrouwelijk gezelschap
van goede vrienden. En toch was hij, ten gevolge van zijn lichaamsgestel, niet zelden
zwaarmoedig gestemd en doorgaands gevoelig en aantrekkelijk’. Deze zelfde
schijnbare tegenstrijdigheid in stemming had zijn vader ook. We mogen hierin dus
zeker een aangeboren eigenschap zien. Den van zijn oudste vrienden schreef mij na
zijn dood: ‘Steeds was hij vol klachten en tobberijen. Als wij elkaar ontmoetten liet
hij steeds den indruk na dat hij zich wat hem hinderde veel te zwaar aantrok en voor
zich zelf overdreef. Maar daar was geen redeneeren tegen.’ En iets verder: ‘Zijn werk
was gelukkig, tot 't laatste toe, zijn troost, en daar heeft hij voor geleefd’. Deze
beschouwing is stellig te somber, zijn werk was bepaald niet een ‘troost’ bij
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een doorgaand verdriet, maar zijn werk was voor hem een zeer groot genot, en ook
de kleinere genietingen die een gezellig gesprek, een prettig uitstapje, een goed glas
bier hem gaven waren niet gering, en dit alles samen woog ruimschoots op tegen het
getob over grootere of kleinere bezwaren waaraan hij ook een soort behoefte scheen
te hebben. Een karakteristiek staaltje hiervan geeft Bondam in zijn levensbericht
waar hij beschrijft hoe Telting kon klagen over de weinige erkenning die de
werkzaamheid van den archivaris vond, maar hij laat er op volgen: ‘ik heb neiging
te gelooven dat zijn moedeloosheid zoo diep niet zat’.
Dit is zeker juist; wie hem eenigszins nader gekend heeft herinnert zich die
schijnbare moedeloosheid over bezwaren die toch eigenlijk zoo groot niet waren,
maar daarnaast die vroolijke luim die dikwijls terstond daarna weer voor den dag
kwam, dat innige genoegen in al wat prettig, gezellig, geestig was - en dan vooral
die warme belangstelling in hoogere zaken, dat onverstoorbare idealisme waar het
grootere belangen betrof.
Naar aanleiding van eene korte herdenking van zijn trouwen vaderlandschen zin,
onmiddellijk na zijn dood door mij in het maandblad Neerlandia geplaatst, schreef
de zooeven reeds aangehaalde oude vriend, Mr. A. Menalda te Leeuwarden, mij de
volgende woorden vol juiste waardeering waarmede ik hier zal eindigen:
‘Gij hebt gelukkig eens in 't licht gesteld hoe nobel en echt trouw hij dacht en
gevoelde waar het hoogere belangen betrof, die voor menigeen om zoo te zeggen
niet eens bestaan. Juist die geestdrift voor wat hij voorstond, en 't vuur waarmede
hij daarvoor streed, was zoo'n beminnelijke eigenschap, 't was zoo echt en 't gaf hem
dat aantrekkelijke dat men zoo zelden ontmoet. Hij
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was of deed iets met zijn geheele ziel en bij 't weifelende dat hij kon hebben waar
het gold besluiten die van weinig gewicht waren, wist hij zoo goed wat hij wilde
waar het gold beginselen of meeringen waarvoor hij zich warm maakte. In de hoogste
mate was hij belangeloos’.
C.P. BURGER JR.
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Bespreking van: J. Kohler, Pfandrechtliche Forschungen, Jena 1882. (Rechtsgel.
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1884).
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Stadregten van Steenwijk. 1891. (Overijss. Stad-, dijk- en markeregten I 10).
Verslagen aangaande onderzoekingen in buitenlandsche archieven. 1892. (Nederl.
Spectator).
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Een bezoek bij den Koning van Dahomey. 1893. (Nieuwe Rott. Ct. en Indische Gids).
Utrechtsche Gemeente- en Waterschapsarchieven. Bespreking van een Inventaris
van R. Fruin Th. Az.). 1893.
De Nederlanders in Chili, 1643. 1893. (Indische Gids).
Baedeker en de wetenschap. 1894. (Nederl. Spectator).
Het verraad van Rennenberg. (Bespreking van een werk van J.A.G.C. Troséo).
1895. (Tijdspiegel).
De wetenschappelijke beoefening van het Friesch. 1897. (Nederl. Spectator).
De grens tusschen Venezuela en Britsch Guiana. 1897. (Nederl. Spectator).
Stadboeken van Zwolle, uitgeg. door A. Telting. 1897. (Overijss. Stad-, dijk- en
markeregten I, 12).
In memoriam. Johannes Henricus Hingman. 1897/98. (Nederl. Archievenblad).
Zweden en Nederland in de 17e eeuw. (Bespreking van: E. Wrangel, Sveriges
litterära förbindelser med Holland, särdeles under 1600 talet) 1898. (Nederl.
Spectator).
De oude notarieele archieven. (Overzicht van de artikelen van Mr. S. Gratama in
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Archievenblad).
Oude rechten van Nieuwpoort. 1899.
Beoefening der geschiedenis in de West (Aankondiging van het 3e Verslag en de
Bijdragen v.h. Geschied-, taal-, land- en volkenk. Genootschap te Willemstad). 1899.
(Nederl. Spectator).
Bronnen voor de geschiedenis van de Nederl. Antillen in het Rijksarchief te 's
Gravenhage. 1897-1901. (1e en 4e Verslag v.h. Geschied-, taal-, land- en volkenk.
Genootschap te Willemstad).
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Vredebond 1900).
Bespreking van: Het oude tiendrecht. Acad. proefschrift van J. Kosters. 's Gravenh.
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Oude rechten van 's Gravenzande. 1901. (Verslagen en meded. van de Vereen. tot
uitgave der bronnen v.h. oude Vaderlandsche recht IV, 4).
De Overijselsche stadrechtfamilie. 1901. (Verslagen en meded. d. Vereen. ter
beoef. v. Overijselsch regt en geschiedenis).
Bespreking van: G.L. Grove, Adriaen Banckers og hans Kamp ved Hveen in 1659
(in ‘Tidskrift for Sövaesen’ 1902). 1902/1903. (Nederl. Archievenblad).
Stadregt van Graf horst. 1903. (Overijsselsche stad-, dijk- en markeregten I 14).
Stadregt van Wilsum. 1903. (Overijsselsche stad-, dijk- en markeregten I 15).
Archiefgebouwen en archiefinrichting. (Vertaald naar S. Clason) 1903/1904.
(Nederl. Archievenblad).
Oude rechten van het eiland Terschelling. 1903-1905. (Verslagen en
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meded. v.d. Vereen. tot uitgave der bronnen v.h. oude Vaderl. recht IV G, V 2).
De verleening der stadrechten in Nederland (12e-15e eeuw) en hunne verbreiding.
1901. (Aant. Sectieverg. v.h. Prov. Utr. Gen. v.K. en W.).
Bespreking van: G.L. Grove, Om Admiraal Michiel de Ruijters Optagelse i den
danske Adel og hans Forhold til Kongerne Frederik III og Christian V. 1905/1906.
(Nederl. Archievenblad).
Een bezoek aan een Nederlandsche stad in de XIVe eeuw, door F. Buitenrust
Hettema en A. Telting. Met een kaart en platen. 's Gravenh. Mart. Nijhoff 1906.
(Besproken o.a. in de Nieuwe Courant door v.d.M., in den Spectator door J.H. Gosses,
in het Tijdschr. voor boek- en bibl.wezen door C.P. Burger Jr.).
Die alt-niederländischen Seerechte. Herausgeg. von A. Telting. Haag, Mart. Nijhoff
1907. (Besproken o.a. in het Rechtsgel. Magazijn door M[olengraaff], in de Hansische
Geschichtsblätter door W. Stein).
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Rechtsgeleerd Magazijn XXVII, 1908. (Molengraaff).
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