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Verslag van de jaarlijksche vergadering, gehouden te Leiden op den
8en Juni 1910.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
LEIDEN, den 17den Mei 1910.
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 8sten J u n i , des voormiddags klokke
elf uren, in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Steenschuur alhier.
De orde der werkzaamheden is als volgt:
I.
Opening der Vergadering door den Voorzitter, Prof. Dr. C.H. TH. BUSSEMAKER, met
eene toespraak.
II.*
Voordracht van den Heer Dr. C.G.N. DE VOOYS: ‘De invloed van Multatuli's
letterkundig werk op oudere en jongere tijdgenoten’.
III.
Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar.

*

Door het Bestuur zal worden voorgesteld de behandeling van punt II uit te stellen tot na de
pauze.
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IV.
Verslag van den staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop.
V.
Verslag omtrent de rekening en verantwoording van den Penningmeester.
VI.
Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
VII.
Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
VIII.
Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone en
buitenlandsche leden.
IX.
Voorstel der Maandelijksche Vergadering om van de interessen van het Fonds een
bedrag van 100 gulden gedurende 5 achtereenvolgende jaren te verleenen aan de
Vereeniging ‘Arentsburgh’ tot het doen van opgravingen in Nederland.
X.
Voorstel van de Maandelijksche Vergadering om aan het slot van art. 31 der Wet
toe te voegen:
‘De Penningmeester geniet voor zijne werkzaamheden eene jaarwedde, door de
Jaarlijksche Vergadering op voordracht der Maandelijksche te bepalen’.
XI.
Voorstel van de Maandelijksche Vergadering tot bepaling eener jaarwedde voor den
Penningmeester.
XII.
Verkiezing van een Bestuurslid in de plaats van het aftredend lid, den Heer Dr. L.
KNAPPERT. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal bestaat
uit de Heeren:
a. Dr. C. SNOUCK HURGRONJE.
b. CH. A. VAN OPHUYSEN.
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XIII.
Verkiezing van een Penningmeester 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. J. HEINSIUS.
b. Dr. D.C. HESSELING.
NAMENS HET BESTUUR, S.G. DE VRIES, Secretaris.
De Vergadering wordt bijgewoond door de Bestuursleden: C.H. Th. Bussemaker,
Voorzitter, J. Heinsius, Penningmeester, P.J. Blok, J.S. Speyer, L. Knappert, S.
Gratama, A. Kluyver, S.G. de Vries, Secretaris, door L.D. Petit, Bibliothecaris, door
de Leden:
J.H.C. Kern, J. Craandijk, J. Verdam, F.G. Kramp, P.G. Bos, J.J. van Geuns, Mevr.
Th. Schwartze (van Duyl), A.G.C. van Duyl, W.B. Kristensen, J.C. Overvoorde, W.
Meijer, J. Dyserinck, C.J. Wijnaendts Francken, P.C. Molhuysen, Th. Morren, K.H.
de Raaf, F. Smit Kleine, B.D. Eerdmans, P.A.A. Boeser, P. Fijn van Draat, G.J.
Boekenoogen, K. Sneyders de Vogel, C.G.N. de Vooys, H.E. van Gelder, S.J.
Fockema Andreae, P.H. Hugenholtz Jr., G.J. Dozy, J.H. Abendanon, T.J. de Boer,
W.P.C. Knuttel, D.C. Hesseling, R.W.P. de Vries, C.G. Frentzen, A.E.J. Holwerda,
J.W. Muller, G. Kalff, Jonkvr. A. van Hogendorp, Mevr. Th. Hoven, Mej. E.M.A.J.
Soer, Mej. A.G. de Leeuw, Mej. A. van der Flier, J.H.L. van der Schaaff, H.M.
Werner, L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck, W.P. Kops, V. Loosjes, W.J. Leendertz,
G.J.W. Koolemans Beijnen, E.W. Moes, J.F. Gebhard Jr., W. Nijhoff, G. van Arkel,
W. Draaijer, J. de Josselin de Jong, I.H. Gosses, J.N. van Hall, W.J. Leyds, J.B.
Breukelman, A. Beets, W.J. Kühler, F. Pijper, A.J. Barnouw, E.B. Koster.
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I. De Voorzitter de Heer Dr. C.H. Th. Bussemaker 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 8 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. C.J. Wijnaendts
Francken alles naauwkeurig 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.
VI-VII. De Verslagen der Commissiën voor Taal- en Letterkunde en voor Geschieden Oudheidkunde worden
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door hare Secretarissen HH. Dr. G.J. Boekenoogen 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 6 Mei
benoemd, doet de Heer Dr. J. Verdam mededeeling van den uitslag der stemming
gehouden ter verkiezing van nieuwe Leden der Maatschappij, nl. volgens besluit dier
Maandvergadering, 30 gewone en 7 buitenlandsche Leden. De Commissie, waarin
met den Heer Verdam zitting hadden HH. Dr. P.A.A. Boeser, Dr. D.C. Hesseling,
Dr. A. Kluyver, Dr. W.B. Kristensen en Dr. S.G. de Vries, heeft uit handen van den
Secretaris ontvangen 207 stembiljetten. Gekozen zijn (in alphabetische orde):

Gewone Leden:
W.J.J.C. Bijleveld te Oegstgeest.
Mr. A.J. Blok te Leiden.
Mr. D. van Blom te Delft.
Dr. M.G. de Boer te Amsterdam.
H. van Druten te Rijnsburg.
Jhr. Mr. N.C. de Gijselaar te Leiden.
Dr. G.A.J. Hazeu te Batavia.
Mr. Th. Heemskerk te 's-Gravenhage.
H. Heukels te Amsterdam.
Dr. M.E. Houck te Deventer.
Dr. A. Hulshof te Utrecht.
Dr. Th. W. Juynboll te Leiden.
Jhr. Dr. M.F. van Lennep te Aerdenhout.
Mej. Dr. Chr. Ligtenberg te Leiden.
Dr. J. Lindeboom te Oudorp.
J.B. van Loenen te Leiden.
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Dr. A.J. van der Meulen te Utrecht.
Mej. Corn. Noordwal te Parijs.
Mr. J.G. Patijn te 's-Gravenhage.
J.R. Planten te New-York.
Mr. N.W. Posthumus te Amsterdam.
Dr. F.P.H. Prick van Wely te Batavia.
Is. Querido te Amsterdam.
Dr. B. van Rijswijk te Dordrecht.
C. Scharten te Florence.
Mevr. M. Scharten - Antink te Florence.
C.W. Lunsingh Scheurleer te 's-Gravenhage.
P. Valkhoff te Zwolle.
Dr. C.J. Vinkesteyn te 's-Gravenhage.
Dr. W. de Vries te Groningen.

Buitenlandsche Leden:
F. Erhle, S.J. te Rome.
Dr. A. Elkan te Charlottenburg.
Mevr. H.L. Fairchild te New-York.
Donald Ferguson te Croydon (Eng.).
Dr. J.B.M. Hertzog te Bloemfontein.
Dr. K. Lamprecht te Leipzig.
Dr. T.H. le Roux te Pretoria.
De Voorzitter betuigt dank aan den Heer Verdam en aan de overige leden der
Commissie voor hunne werkzaamheid en schorst hierop voor ongeveer een uur de
Vergadering.
II. Na heropening der Vergadering verleent de Voorzitter het woord aan den Heer
Dr. C.G.N. de Vooys voor zijne onder No. II aangekondige voordracht ‘De invloed
van Multatuli's letterkundig werk op oudere en
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jongere tijdgenoten’. Na deze voordracht betuigt de Voorzitter onder luide teekenen
van instemming der aanwezigen den Spreker hartelijken dank en verzoekt hem zijne
voordracht ter uitgave in de ‘Handelingen’ af te staan. De heer De Vooys verklaart
zich bereid aan dit verzoek te voldoen (zie hierachter, Bijlage II).
IX. Het hierop aan de orde gesteld Voorstel der Maandelijksche Vergadering om
van de interessen van het Fonds een bedrag van 100 gulden gedurende 5
achtereenvolgende jaren te verleenen aan de Vereeniging ‘Arentsburgh’ tot het doen
van opgravingen in Nederland, wordt, na eenige toelichting door den Voorzitter
gegeven, met algemeene stemmen aangenomen.
De Heer Mr. S. Gratama, Voorzitter dier Vereeniging, betuigt hierop zijn dank
voor den toegezegden geldelijken steun en bericht dat de opgravingen onder Voorburg
sedert eenige dagen reeds in vollen gang zijn. De leden der Maatschappij noodigt
hij uit zich door persoonlijk bezoek te komen overtuigen van het groote belang dezer
onderneming.
X. Bij het thans in behandeling komend Voorstel van de Maandelijksche Vergadering
om aan het slot van art. 31 der Wet toe te voegen:
‘De Penningmeester geniet voor zijne werkzaamheden eene jaarwedde, door de
Jaarlijksche Vergadering op voordracht der Maandelijksche te bepalen’,
vraagt de Heer Dr. J.W. Muller of de werkzaamheden van den Penningmeester in
de laatste jaren inderdaad zoozeer vermeerderd zijn, dat eene vroeger niet noodig
geachte geldelijke vergoeding daarvoor thans billijk geoordeeld wordt.
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De Voorzitter antwoordt, dat de Bestuursleden die de rekening en verantwoording
van den Penningmeester nazagen, tot het oordeel kwamen dat inderdaad zijne
werkzaamheden van steeds meer omvangrijken aard werden, en dat het Bestuur
bovendien er iets onbillijks in vindt, dat andere functionarissen voor hun werk wel
eenige vergoeding ontvangen, maar de Penningmeester in het geheel niet.
Hierop wordt het Voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
XI. Op voorstel van de Maandelijksche Vergadering wordt zonder hoofdelijke
stemming besloten de jaarwedde van den Penningmeester te bepalen op 100 gulden.
XII. Tot Bestuurslid in de plaats van het aftredend lid, den Heer Dr. L Knappert,
wordt benoemd de Heer Dr. C. Snouck Hurgronje.
XIII. Tot Penningmeester in de plaats van den volgens art. 23 der Wet aftredenden
titularis wordt herbenoemd de Heer Dr. J. Heinsius.
Bij de hierop volgende rondvraag vestigt de Heer Dr. J. Dyserinck de aandacht op
het feit, dat de Heer Dr. S.A. Naber nu juist 50 jaren geleden tot lid der Maatschappij
werd benoemd, en brengt bij deze gelegenheid hulde aan diens groote verdiensten
en onverflauwde belangstelling. De Vergadering vereenigt zich daarmede en besluit
den Heer Naber telegrafisch deze hulde aan te bieden.
Nadat daarop de Heer J. Craandijk den Voorzitter hartelijken dank had gebracht
voor zijne leiding der
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Vergadering en hem verzocht had zijne ter opening gehouden toespraak af te willen
staan voor uitgaaf in de ‘Handelingen’, betuigt de Voorzitter zijnerzijds dank voor
deze vriendelijke woorden en voor de bewijzen van instemming door de aanwezigen
gegeven, verklaart zich bereid zijne toespraak te doen uitgeven en sluit hierop de
Vergadering.
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Bijlage I. Toespraak van den voorzitter.
Dames en Heeren!
Als voorzitter onzer Maatschappij vervul ik een aangename taak door allen, die
opgekomen zijn tot deze 144ste algemeene vergadering, namens het Bestuur van harte
welkom te heeten.
Wie uwer reeds eerder zulk eene bijeenkomst meegemaakt en sinds het vorige
jaar deze zaal niet meer betreden hebben, zullen allicht met eenige verwondering
hebben rondgekeken, en wie weet!, misschien zelfs een oogenblik onaangenaam zijn
getroffen, omdat hun oog hier niet meer vond wat het gewoon was er te vinden. Doch
hoe groot 's menschen aangeboren gehechtheid aan het oude en welbekende ook zijn
moge, ik twijfel toch niet, of zulk een eerste opwelling van heimwee naar de kale
witte muren van vroeger zal spoedig worden verdrongen door een gevoel van
erkentelijkheid voor de gedaanteverwisseling, die dit vertrek heeft ondergaan. In dit
geval althans heeft de moderniseering een verhooging van gezelligheid gebracht. En
niet alleen van gezelligheid. De bezoekers onzer maandvergaderingen hebben met
dankbaarheid ervaren, hoe zeer die ook zijn vooruitgegaan in verlichting. Niet dat
het vroeger bijeenkomsten van duis-
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terlingen waren en dat wij er thans als nieuw-lichters samen zijn; maar wie in het
afgeloopen vereenigingsjaar hier de weelde van het electrische licht hebben genoten,
moeten aan den vroegeren toestand terugdenken als aan een staat, zoo al niet van
duisternis, dan toch van niet meer dan schemering. En aan dezelfde electrische
inrichting danken wij het vermogen om een frisschen wind door de vergadering te
jagen, desgewenscht met zulk een kracht, dat den ouderen leden de dunne haren
letterlijk ten berge rijzen.
Vreest echter niet, dat deze omwenteling in onze omgeving ons met een onstuimige,
alles omverwerpende nieuwigheidszucht heeft aangedaan, getuige het rek van
Goudsche pijpen en de tabakskist, die in onze maandvergaderingen nog steeds op
het midden der tafel prijken en geenszins louter tot sieraad dienen. En Gij, mijne
heeren, weet het - en de dames zullen dit nog wel op Uw gezag willen aannemen de hanteering van de lange gouwenaar vereischt een zekere mate van bedaardheid,
die tegen al te hartstochtelijke bewegingen een heilzame rem is; maar ook, niets rookt
zuiverder dan dit product onzer oud-vaderlandsche nijverheid.
Electrische inrichting en Goudsche pijp! Vergunt mij, welwillende toehoorders,
dat ik deze uiterlijkheden onzer maandvergaderingen gebruik of, wilt gij, misbruik
als zinneprent voor onze Maatschappij: zij is aan het oude gehecht, niet omdat het
oud is maar omdat lange ervaring de deugdelijkheid er van heeft beproefd; maar
tevens haalt zij het nieuwe met blijdschap in, wanneer het niet slechts nieuw doch
ook beter is dan hetgeen er door verdrongen zal worden. Hoe zou het ook anders
mogelijk zijn in een lichaam als onze vereeniging, waaraan jaarlijks nieuw en dan
toch toch veelal jong bloed wordt
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toegevoerd; een toevoer, niet zoo ruim dat er gevaar zou ontstaan voor wilde dartelheid
maar toch groot genoeg om een krachtig leven te onderhouden.
Van dit krachtig leven zullen U getuigen de onderscheiden verslagen, die zoo
aanstonds zullen worden uitgebracht over de handelingen der Maatschappij in het
afgeloopen jaar, over den staat harer geldmiddelen, over hare boekerij, over de
werkzaamheden der beide commissies. De taak der verslaggevers zal ik niet verzuren
door U van te voren reeds het wetenswaardige dat zij te vertellen hebben mee te
deelen; het zij mij slechts veroorloofd er de aandacht op te vestigen, hoe uit de
vermelding der onderwerpen, die in de maandvergaderingen behandeld zijn, blijken
zal, dat daar de werkzaamheid onzer Maatschappij in elke richting van haar streven
tot uiting is gekomen: zoowel de taal en de letterkunde als de geschiedenis en de
oudheidkunde zijn er aan het woord geweest. Gretig grijp ik deze gelegenheid aan
om den verschillenden sprekers in die bijeenkomsten nog eens onzen hartelijken
dank te herhalen voor de leering en het genot, dat hunne welwillendheid ons heeft
verschaft, en de sprekers uit Leiden zullen het voorzeker niet als een gemis aan
waardeering jegens hen beschouwen, wanneer ik die dankbetuiging in het bizonder
richt tot degenen, die van elders naar onze goede stad zijn overgekomen om ons van
de vruchten hunner studiën mee te deelen. Het wordt op te hooger prijs gesteld, omdat
hierdoor tegelijk de band nauwer wordt aangehaald tusschen de binnen en de buiten
Leiden wonende leden.
In de maandvergaderingen is het vaste eerste nummer der werkzaamheden:
Mededeelingen van het Bestuur. Het heeft Uwen voorzitter getroffen, hoe, bijna
zonder uitzon-
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dering, hij die mededeelingen moest aanvangen met het bericht, dat een of meer
leden door den dood aan onze vereeniging ontvallen waren. Bij eenig bezinnen op
het aantal harer leden dringt zich het besef op, dat het kwalijk anders zijn kan. Maar
zeer noode missen wij voortaan in onze gelederen zoovelen, die - de een in meerdere,
de ander in mindere mate werkzaam op de gebieden, die onze Maatschappij in het
bizonder tot haar arbeidsveld rekent - toch allen medewerkten aan het streven naar
het onbeschreven doel onzer Maatschappij: bevordering van alles wat aan onze taal
en geschiedenis en daarmee aan ons volksbewustzijn ten goede komt. Ik ga U hunne
namen in herinnering roepen.
Een eerelid hebben wij verloren in Mevrouw L i n a S c h n e i d e r , die in
gezegenden ouderdom overleden is te Keulen, de stad waar zij, na haar verblijf hier
te lande, haar werkzaam leven heeft doorgebracht, steeds vol belangstelling en liefde
voor Nederlandsche taal en letteren, de stad ook waar zij op het derde eeuwgetij van
Vondel's geboorte die groote huldiging van den geliefden dichter tot stand bracht,
die Amsterdam tot navolging prikkelde. Talrijk waren de betrekkingen, die zij met
Nederlandsche vrienden onderhield, en al zal bij het voortschrijden der jaren de dood
menigen band hebben doorgesneden, ongetwijfeld zullen er ook in onzen kring nog
zijn, die uit persoonlijke ontmoeting een vriendelijke herinnering bewaren aan deze
hoogstaande vrouw, aan wie reeds in 1872 door onze Maatschappij het
eerelidmaatschap werd aangeboden.
Van de gewone leden zijn ons ontvallen dr. E. v a n d e r Ve n , gedurende een
reeks van jaren conservator van het Physisch Cabinet in het Teyler-museum; prof.
dr. A.H.G.P. v a n d e n E s , wiens Grieksch-Neder-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

14
landsch woordenboek voor een lange rij van oud-gymnasiasten onder ons zoo al niet
een geliefde vriend dan toch een trouwe steun is geweest op het niet altijd effen pad,
dat van Xenophon naar Plato en de tragici voerde; prof. A.L. v a n H a s s e l t , de
onderzoeker van Midden-Sumatra; mr. C.A. M a r c h a n t , oud-rechter; dr. D.H.G.
B e l l a a r d , leeraar aan het gymnasium te 's Hertogenbosch, heengegaan in de kracht
van het leven, van wiens taalkundige studiën nog meerdere vruchten mochten worden
verwacht; dr. H.G.A. L e i g n e s B a k h o v e n , rector van het gymnasium te Deventer,
degelijk kenner der Grieksche philosophen; de emeritus-predikant dr. W.A.
Te r w o g t , wiens studies vooral aan Flavius Josephus zijn gewijd geweest; mr. P h .
v a n B l o m , bekwaam rechtsgeleerde en bovendien ijverig beoefenaar der Friesche
taal; de oud-notaris W. H o o g v l i e t ; D.F. v a n H e y s t , schrijver van zoo menig
stuk voor en over het tooneel; mr. N.G. P i e r s o n , de geleerde oeconoom, die als
minister en als kamerlid tevens aan het staatkundig leven een belangrijk aandeel
heeft gehad. Het is ook op dit gebied, dat mr. O.J.H. g r a a f v a n L i m b u r g
S t i r u m , mr. A e . b a r o n M a c k a y , mr. N. d e R i d d e r , Leidens burgemeester,
en mr. R. M e l v i l b a r o n v a n L y n d e n korter of langer tijd hunne krachten
aan den dienst van het land hebben gewijd. - Ik volsta met deze opsomming van
namen; beter en uitvoeriger dan ik het zou kunnen doen, zullen de Levensberichten
deze mannen herdenken.
Van onze buitenlandsche leden heeft de dood ons ontnomen dr. R. S c h o l t e n ,
verdienstelijk locaal-geschiedvorscher te Kleef; dr. C.J. H a n s e n , oud-bibliothecaris
van Antwerpen; J.H. H o f m e y r , onzen Jan, zooals de Afrikaanders hem met
gemoedelijke vereering noemden,
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den onvermoeiden kampvechter voor de rechten der taal van de Hollandsche
Afrikaanders; en nog kortelings F l o r i m o n d v a n D u y s e , die zijn naam voor
goed verbonden heeft aan het oude Nederlandsche lied en met dit levenswerk den
ganschen Nederlandschen stam aan zich heeft verplicht.
De herinnering aan afgestorvenen leidt als van zelf de gedachten naar vroegere tijden,
en als een Nederlander in 1910 zijne gedachten laat dwalen naar een verder verleden,
eene eeuw terug, voeren zij hem een overstelpende stof tot bepeinzing aan. Over 't
algemeen - en dit is alleszins begrijpelijk - bepaalt men zich bij de herdenking van
belangrijke gebeurtenissen in een volksbestaan tot de lichtende dagen, waarbij
vreugdebetoon en feestgedruisch passen. Toch zou het voor eene natie stellig niet
minder nuttig zijn, wanneer ook de donkere tijden werden herdacht en hunne lessen
ter harte genomen. Voor Nederlanders, die wellicht met bekommering gadeslaan,
hoe partijschap de eenheid van hun volk steeds meer dreigt op te lossen, is in 1910
hiertoe alle aanleiding. Op een maand na is het honderd jaar geleden, dat Napoleon
de inlijving van het voormalig koninkrijk Holland bij het Fransche keizerrijk
decreteerde, de laatste stap op den weg tot vernietiging van ons zelfstandig
volksbestaan, eene vernietiging echter die vele jaren vroeger door heillooze inwendige
verdeeldheid was voorbereid. Doch dit onderwerp kan en wil ik hier thans niet
uitwerken, het zij U ter latere overdenking aanbevolen. - Bij mij heeft de gedachte
aan 1810 ook de vraag doen opkomen, of in het leven van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde de gebeurtenissen dier dagen sporen zouden hebben
achtergelaten, en ik heb er de Handelin-
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gen op nageslagen. Zooals te verwachten was, zijn die sporen niet talrijk: de
maandvergaderingen, doorgaans slecht bezocht, gaan haar gewonen gang, en bij het
lezen der notulen zou men niet gewaar worden dat er iets was voorgevallen, indien
niet enkele aanteekeningen er zijdelings althans op doelden. Zoo is het, wanneer een
enkele maal iemand voor zijn lidmaatschap der Maatschappij bedankt, onder
vermelding dat hij dit doet wegens ‘de tijdsomstandigheden’. Zoo, wanneer wij de
benoeming tot lid lezen van baron de Stassart, prefect van het departement der Monden
van de Maas, en iets verder zien dat dit nieuwe lid verzoekt ‘eene vertaling van de
wetten der Maatschappij, benevens eene lijst van hare leden te mogen hebben’, of
wanneer eenigen tijd later de sous-prefect het bestuur niet verzoekt maar aanschrijft
om bij hem ‘ten spoedigste’ de wetten, mede in het Fransch, in te zenden. Veelzeggend
is ook de vermelding der ‘omstandigheden’ in een andere aangelegenheid. In
aansluiting bij wat reeds vroeger gebeurd was, had de jaarlijksche vergadering van
1812 aan het Bestuur opgedragen de uitgave te overwegen van een nieuw deeltje
van verhandelingen, die in de toenmaals gebruikelijke openbare vergaderingen waren
ten beste gegeven. Besloten werd om een vijftal dier verhandelingen in een bundel
te vereenigen. Maar tegen één dier stukken bestonden bedenkingen. ‘Daar no. 4’ zoo vertellen ons de notulen - ‘zijnde een dichtstuk van den Heer Bilderdijk, uit
hoofde der veranderde omstandigheden, eene herziening scheen te vorderen, is de
Secretaris verzocht, het aan dien Heer terug te zenden, met vriendelijke uitnoodiging,
om daarin de noodige veranderingen te maken.’ Inderdaad, wij begrijpen dat
voorzichtige bestuurders eenige wijziging wenschelijk oordeelden in dit dichtstuk,
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in 1806 voorgedragen ter viering van Leiden's ontzet; een scherp toeziende censuur
zou naar alle waarschijnlijkheid regels als de volgende niet onopgemerkt hebben
gelaten:
Doch juichen? Wie van ons, schoon vrij van eigen smarten,
Kan juichen als zijn oog terug ziet op 't voorleên?
Wie Uwer die mij hoort, o Nederlandsche harten! Gij antwoordt met een zucht, en deze zucht roept: Geen!
Wat dan, wat kunnen wij? Dier Helden asch vereeren,
Wier moed hun nageslacht het edelst voorbeeld gaf:
Van hen vergeten trouw, vergeten plichten leeren
En blozen om ons-zelv' op hun geheiligd graf.

En evenmin deze:
O zalig, die 't vermocht! die in ontaarde Neven
Der Vadren grootheid mocht herroepen door zijn lied!
Dan - ! aan 't verbasterd kroost dien indruk weer te geven ...
Helaas! dit lijdt de kracht van tijd en noodlot niet.
Van hier die Vrijheidzucht, die onder Nassau's vanen
De scepters brijz'len kon, en de Overmacht vertrad!
Gedwee zijn onder 't juk, de roem van Onderdanen,
Zie daar Uw glorie thands, en al wat zij bevat!

Blijkbaar waren de heeren van oordeel, dat ‘de kracht van tijd en noodlot’ ook niet
gedoogde zulke woorden in eene uitgave der Maatschappij op te nemen. Maar
Bilderdijk was van andere meening. In de maandvergadering van 4 Juni 1813 deelde
de Secretaris het antwoord mee, dat de dichter gegeven had op het verzoek om in
zijn stuk de noodige veranderingen te maken. ‘Hieruit bleek’ - aldus de notulen ‘dat die Heer ongenegen was in dit voorstel te treden, weshalve men goed vond
hetzelve dichtstuk bij de uitgave achter te laten’. Maar bij slot van rekening kwam
het toch in den bundel; want tijd en noodlot beschikten het zoo, dat spoedig nieuwe
omstandigheden behoedzaamheid overbodig maakten. En van dezen gelukkigen
ommekeer maken de Handelingen wel rechtstreeks melding. In de maandvergadering
van
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17 December 1813 werd ‘besloten, om zijne Koninklijke Hoogheid, den Heere Prinse
van Oranje met Hoogstdeszelfs gezegende terugkomst en zijne aanvaarding der
Hooge Regering, uit naam der Maatschappij geluk te wenschen en Hoogstdenzelven
de belangen der Maatschappij op het eerbiedigst aan te bevelen’. Nog denzelfden
dag spande Siegenbeek in een openbare vergadering de snaren voor een lierzang op
de Herstelling van Nederland, en nog weer ettelijke weken later, in Februari 1814,
barstte de voorzichtig opgekropte krijgsdrift van den hoogleeraar Mr. J. Ten Brink
los in de voordracht van twee gedichten, ‘het eerste een korten Krijgszang, het tweede
een uitvoerig dichtstuk, getiteld De ware heldenmoed.’
Zulke krijgszuchtige ontboezemingen, nadat alle gevaar geweken scheen, wekken
bijna een zelfde onaangename gewaarwording als zooveel gerijmel dier dagen, dat
den geweldigen reus na zijn val met spot en smaad poogde te overstelpen.
Maar met de jaarvergadering van 1814 ben ik reeds buiten den tijd der inlijving
gekomen; die tijd zelf is, voor zoover althans de notulen spreken, bijna ongemerkt
aan onze Maatschappij voorbijgegaan. Rustig zette een kleine kern van leden den
gewonen arbeid voort; in de maandelijksche en in de openbare vergaderingen bleven
zij hunne krachten inspannen en belangstelling vragen voor vaderlandsche taal en
letterkunde, voor vaderlandsche geschiedenis en geschiedschrijving. En die rustige
volharding heeft aanspraak op waardeerende erkenning. Hoe licht had het anders
kunnen zijn, had moedeloosheid, wellicht ook vrees, lust en ijver kunnen dooven in
deze onderdanen van den geduchten keizer! Maar deze mannen toonden vertrouwen
te bewaren in de toekomst van hun volk; zij verflauwden niet, en zorgden dat, ook
onder
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Fransche heerschappij, de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde door
bevordering der kennis van Nederlandsche taal en geschiedenis haar nationale doel
bleef nastreven.
Volgens de toenmalige gewoonte deed zij dit ook door het uitschrijven van
prijsvragen. In 1812 werden voor ‘de Klasse der Oudheid en Historiekunde’ o.a.
twee onderwerpen opgegeven, die tot getuigenis strekken van groote belangstelling
in de vaderlandsche historie en historiographie, maar die ook mijne aandacht hebben
getrokken, omdat zij ons de verandering in opvatting en inzicht, gedurende de 19de
eeuw op dit gebied tot stand gekomen, zoo levendig tot bewustzijn brengen. De eene
vraag luidde: ‘Welke gedeelten van onze Vaderlandsche Historie verdienen nog
nader opgehelderd te worden dan tot hiertoe geschied is? en uit welke min bekende
of ongedrukte gedenkstukken kan dit geschieden?’ Vergis ik mij niet, dan verraadt
zij een blijmoedig vertrouwen, dat de gedeelten onzer geschiedenis, die nog
opheldering zouden behoeven, niet groot of talrijk meer waren; hoe zou men haar
anders aan één persoon ter beantwoording gesteld en hem tevens opgedragen hebben
de bronnen aan te wijzen, waaruit de verlangde kennis zou kunnen worden verkregen?
En nu roepe men zich voor den geest eerst den stroom van allerlei uitgaven betreffende
onze geschiedenis, die in den loop der 19de eeuw gestadig is aangezwollen, en
vervolgens het geschrift, in 1904 verschenen, dat, ware het den uitschrijvers der
prijsvraag als antwoord voorgelegd, naar alle waarschijnlijkheid door hen zou zijn
bekroond maar ongetwijfeld hen ook ten eenenmale zou verbijsterd hebben. Ik bedoel
het Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche
Geschiedkennis, dat is samengesteld door
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de Commissie van advies voor 's rijks geschiedkundige publicatiën, en dat inderdaad
iets geeft in den geest van wat de prijsvraag beoogde. In dit overzicht - men weet
het - is een programma voor de uitgave van historische gedenkstukken ontwikkeld,
aan welks uitvoering opeenvolgende geslachten handen vol werks zullen hebben en
dat in omvang en verscheidenheid van onderwerpen zonder twijfel verre en verre te
boven gaat wat de meest blakende geestdrift van een historicus in 1812 zich
voorstellen kon. Dit is het gevolg van het leven zelf der 19de eeuw, dat, het oog
scherpend voor verschijnselen die vroeger geen of minder aandacht hadden getrokken,
en vervuld van de gedachte der ontwikkeling, het veld van het historisch onderzoek
geweldig heeft uitgebreid; en ook van de gelegenheid om tot de onmisbare
bouwstoffen door te dringen, die eerst is geopend sinds de archieven werden
toegankelijk gesteld en georganiseerd.
Bij de herinnering aan de organisatie onzer archieven komt ons een naam op de
lippen, die ook door de tweede der bedoelde prijsvragen van 1812 als van zelf naar
voren wordt gedrongen. Zij vroeg: ‘Welke zijn de meer bijzondere eigenschappen
van een Nederlandsch geschiedschrijver en hoe kan hij daaraan best voldoen?’ Ook
deze vraag doet ons thans vreemd aan. Zonder iets te kort te doen, geachte
toehoorders, aan uw diep inzicht en groote scherpzinnigheid, durf ik verklaren, dat
Gij geen van allen, evenmin als ik, in staat zoudt zijn op die vraag een positief
antwoord te geven, ook niet nadat Gij het eerste gedeelte door een kleine verandering
had trachten te verduidelijken, op deze wijze: ‘Welke zijn de meer bijzondere
vereischten in een Nederlandsch geschiedschrijver?’ Wij allen zouden onzen
voorgangers van 1812 met nadruk tot bescheid willen geven, dat aan een Neder-
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landsch geschiedschrijver geen andere eischen zijn te stellen dan aan een
geschiedschrijver van welke nationaliteit ook. Doch de eenstemmigheid, die in dit
opzicht tusschen ons bestaat, zou, vrees ik, niet lang bewaard blijven, wanneer wij
de vraag goten in den algemeenen vorm, die aan onze opvattingen beantwoordt en
gingen beproeven te bepalen, aan welke eischen iemand behoort te voldoen om op
den naam van geschiedschrijver aanspraak te kunnen maken; en daar ik er de hoogste
waarde aan hecht, dat wij dezen dag in volkomen eendracht doorbrengen, zal ik mij
wel wachten zulk eene poging te wagen. Echter gevoel ik mij weer zeker van Uwe
instemming, wanneer ik in dit verband thans den naam uitspreek, die zooeven, toen
ik van archief-organisatie gewaagde, mij reeds op de lippen lag, den naam van
R e i n i e r C o r n e l i s B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k . Nogmaals, op het
voetspoor van anderen, die het met groote bekwaamheid en warmte hebben gedaan,
uitvoerig zijne uitnemende verdiensten te schetsen, dat zal ik in dit oogenblik niet
beproeven; doch nu ik in het jaar, waarin het eeuwgetij zijner geboorte valt, het
voorrecht heb het woord te richten tot de vergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, tot wier meest uitstekende leden hij heeft behoord, zou
ik het mij als een ernstig verzuim aanrekenen, indien ik, over geschiedschrijving
sprekend, geheel van dien baanbreker zweeg.
Bakhuizen van den Brink heeft de vraag, welke eischen aan een geschiedschrijver
zijn te stellen, beantwoord niet in een theoretische verhandeling maar door het
voorbeeld van de daad. Er zijn er, die een zeer hoogen zin aan het woord
geschiedsc h r i j v e r hechten en dien naam bewaren voor de kunstenaars, die door
de harmonie van hun geschiedwerk eene ontroering van schoonheid weten te
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wekken. Anderen zijn er guller mee en passen hem ook toe, waar de eersten van
geschiedvo r s c h e r zouden willen spreken. Voor het oogenblik stel ik mij in dit
geschil geen partij. Welke beteekenis men aan het woord geve, dit staat wel vast, dat
wie geschiedschrijver wil wezen, eerst geschiedvorscher moet zijn; hij moet, om met
Bakhuizen van den Brink te spreken, weten welke materialen goed, welke afgekeurd
dienen te worden, hij moet de steen kunnen bikken, het ijzer smeden, het hout schaven.
Verstaat hij dit vorscherswerk niet, dan kan hij, met aangeboren talent en een rijke
verbeelding, wel de bouwmeester worden van een kunstwerk maar niet van een
geschiedwerk, dat waarlijk dien naam verdient. Geschiedvorscher en uitmuntend
geschiedvorscher kan men zijn zonder het te brengen tot geschiedschrijver in den
hoogen zin van het woord; het omgekeerde is niet mogelijk.
Tot een voortreffelijk geschiedvorscher heeft Bakhuizen van den Brink zich
gevormd, niet naar een schoolsche dressuur, maar autodidaktisch. De beurtelings of
gelijktijdig bedreven studiën van godgeleerdheid, wijsbegeerte, letteren - de
vaderlandsche niet minder dan de klassieke - hadden zijn machtig verstand in velerlei
richting geoefend, hem een zeldzamen omvang en veelzijdigheid van kennis en
belezenheid verschaft, zijn kritischen blik gescherpt, hem gewend naar verband en
samenhang te zoeken, hem behoedzaam gemaakt tegen wat zich als absolute waarheid
aankondigde. Zoo werd de historicus voorbereid, die zich reeds zoo krachtig
openbaarde, toen hij zijn Vondel met roskam en rommelpot schreef, en die zich
spoedig tot een meester in geschiedvorsching ontwikkelde, toen ballingschap hem
de buitenlandsche bibliotheken en archieven binnendreef. Want ongetwijfeld had
Bakhuizen van den Brink gelijk, toen hij zelf het zoo
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hoog aansloeg, dat zijn verblijf in den vreemde hem Hollandsche zaken uit andere
dan Hollandsche bronnen leerde kennen, uit een ander standpunt dan het Hollandsche
leerde beschouwen. Weldra vormde hij zich toen die methode, die zijne studies
hebben gemaakt tot modellen van historische kritiek, tot de leerzaamste voorbeelden
van historische navorsching.
Maar Bakhuizen van den Brink, al heeft hij nimmer een zijner plannen voor een
groot geschiedwerk uitgevoerd, heeft bovendien getoond de kwaliteiten te bezitten
van een geschiedschrijver in de hooge beteekenis van het woord. Zijne taal kende
hij als de beste. Levendig was zijn gevoel voor haar kleur en klank, groot zijn lust
in het bloedrijke en sappige dat haar eigen is, in haar rijkdom van vorm en beweging.
En dit kostelijk speeltuig beheerschte hij geheel met volkomen gemak: frischheid
waait u toe uit zijn helderen, natuurlijken stijl, die zich als van zelf voortbeweegt in
welluidende volzinnen, ongekunsteld, stevig, treffend zoo dikwijls door de beeldende
kracht van uitdrukking. Dit meesterschap over de taal nu kon hij stellen in den dienst
van die gave, die voor het scheppen van een historisch kunstwerk onmisbaar is, de
verbeelding, die, door veelomvattend weten gebreideld en geleid, het verleden
herschept en het doode levend maakt. De menschen uit vroeger eeuwen, waarmee
hij zoo vertrouwd was, waren voor hem niet dood; hij zag hen staan en gaan, hij
leefde hun leven mee in de omstandigheden van tijd en plaats waarin zij verkeerd
hadden, heel het tooneel van het historisch gebeuren verrees voor zijn oog. En wanneer
in die verrijzenis van het verleden niet alles zich even scherp voor hem afteekende,
dan was het omdat zijne geestdrift voor het groote zijn waarnemingsvermogen voor
het kleine wel eens verzwakte.
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Want geestdrift had Bakhuizen van den Brink, geestdrift vooral voor het groote in
onze geschiedenis, in onze letterkunde; en die geestdrift ontleende zijn onverzwakbren
gloed aan zijn hartstochtelijke liefde voor zijn land en zijn volk.
Moge een liefde als hem vervulde leven in onze Maatschappij! Met dien wensch
open ik deze vergadering.
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Bijlage II. Voordracht van den heer Dr. C.G.N. de Vooys.
De invloed van Multatuli's letterkundig werk op oudere en jongere
tijdgenoten.
Geachte Toehoorders!
Verwacht van mij in dit uur geen feestrede, gewijd aan de schrijver van Max Havelaar.
De maat van de jubileumlof raakt overvol. Bovendien behoor ik niet meer tot het
geslacht dat met Multatuli dweepte, omdat het de bevrijdende macht van zijn woord
in eigen leven gevoeld heeft.
De uitnodiging van uw Bestuur was mij een welkome prikkel tot hernieuwde studie
van de Multatuli-litteratuur. Het herdenkingsjaar lokt uit tot een terugblik op de
afgelopen halve eeuw, tot een beantwoording van de vraag: welke invloed is er van
Multatuli's werk uitgegaan op oudere en jongere tijdgenoten? Vergeefs heb ik gezocht
naar een bescheidener titel voor mijn voordracht. En niet uit valse bescheidenheid.
Die invloed in zijn volle omvang na te gaan was mij een te zware taak. Een dergelijke
studie vereist grondiger voorstudie en veelzijdiger belezenheid. Mijn voordracht is
meer samenvatting dan eigen beschouwing; meer schets dan schildering. Ik zal
genoodzaakt zijn, telkens met woorden van anderen te spreken, in een reeks
aanhalingen, voor
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menigeen niet nieuw, maar in hun samenhang een welsprekend getuigenis voor
Multatuli's invloed.
De betekenis van Multatuli's geschriften in zijn tijd is veel groter dan de blijvende
waarde. Daarom is het van belang, dit werk zich te zien aftekenen tegen de
achtergrond van zijn tijd, de werking na te gaan op de wisselende geslachten. Wie
dat doen wil, kan beschikken over een rijke voorraad gegevens. Er is misschien geen
Nederlands schrijver, die bij zijn leven en kort na zijn dood, zo druk en in zo velerlei
toonaard besproken is. En menig geschrift is even karakteristiek voor de schrijver
als voor de besprokene. Busken Huet en Van Vloten achtten het nodig, hun positie
tegenover Multatuli af te bakenen. Vosmaer en Admiraal, Feringa en Roorda staken
de loftrompet. Kort na Multatuli's dood gaf Polak, in een te weinig gewaardeerde
studie, een weloverwogen antwoord op de vraag: Wat is hij voor ons geweest? Het
jongere geslacht vond in het artikel van Swart Abrahams een aanleiding om openlik
te zeggen hoe ze tegenover hun voorganger stonden. Weldra vernieuwde de
Brieven-publicatie de belangstelling, doordat het gehele leven van de mens en de
schrijver werd blootgelegd. Die belangstelling sproot niet altijd uit onverdachte bron,
en leidde de Multatuli-studie soms op het glibberige pad van de sensatie-lektuur.
Maar wij danken er ook aan de diepmenskundige studie van Alberdingk Thijm, een
wegwijzer voor de toekomstige biograaf, die dit zieleleven en -lijden, vol raadselen,
zal moeten ontsijferen. De jubilea van 1892 en 1910 gaven menigeen gelegenheid
om een woord van dankbare herinnering te spreken, of dokumenten voor Multatuli's
uiterlik en innerlik leven aan het licht te brengen. Ondertussen had de studie van
Prinsen over Multatuli en de Romantiek, nu van Europees

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

27
standpunt, de vraag aan de orde gesteld: Wat is de plaats van Multatuli in het
negentiende eeuwse geestesleven? Voor de vaderlandse zijde van deze vraag wilde
ik in dit uur uw belangstelling wekken.
De verschijning van de Multatuli-komeet aan de hemel van de vaderlandse letteren
werkte verrassend, en door zijn nasleep zelfs verbijsterend. Als door een wonder
werd de uitgeworpen ambtenaar, door de geestdrift voor waarheid en recht, plotseling
de geniale schrijver, de kunstenaar tegen wil en dank. Zo verrees zijn gestalte voor
de bewonderende tijdgenoot. Door de verontwaardiging over het ‘mooi-vinden’ van
de Max Havelaar, door de klacht dat hij tot een schrijversleven gedoemd was,
versterkte Multatuli deze voorstelling. Hij achtte zich tot iets hogers geroepen. Het
woord was voor hem machtsmiddel. Dat was hij zich sterk bewust bij het schrijven
van de Max Havelaar. Maar dat voelde hij al veel vroeger. Zou de 23-jarige schrijver
van De Bruid Daarboven geen letterkundige eerzucht gehad hebben? In het Dagboek
van 1841-1851, gedeeltelik door Busken Huet gepubliceerd1, vindt men de stijl en
de aspiraties van de Ideën. Ten overvloede bleek onlangs dat Multatuli in zijn
verloftijd de uitgever Kruseman raadpleegde over de waarde van zijn letterkundig
werk, met de bedoeling ‘een ander, meer met zijn natuurlijke gaven strookend
levensdoel te kiezen’2. Polak heeft in 1887 al zeer terecht opgemerkt, dat Multatuli
onbewust en tegenstrevend zijn eigenlike roeping volgde toen hij zich tot schrijver,
tot kunstenaar ontwikkelde. Hij was niet in de wieg gelegd voor ambtenaar, levend
in hiërarchies verband, nòch voor politiek nòch voor wetenschappelik leidsman: ‘de
wildheid, het kwikzilverachtige, van zijn
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geest zoude hem steeds belet hebben zich in de boeien te laten slaan dier noodzakelijke
intellectueele zelfbeperking’3.
Van buitengewone betekenis werd het feit dat de jonge Douwes Dekker in de
beslissende jaren van zijn leven geïsoleerd was van de Europese samenleving, zich
ontwikkelde in geheel andere maatschappelike verhoudingen. Hoe sterk zijn karakter
en zijn wereldbeschouwing daardoor beinvloed werden, is meermalen overtuigend
aangetoond4. Maar verder dan de Indo-Europeaan van de volbloed Nederlander stond
de poëet in de jonge ambtenaar van de letterkundig-ontwikkelde tijdgenoot in het
moederland. Als de vriend van Abraham des Amorie van der Hoeven5 een eerzame
betrekking in Holland gekregen had, dan zou hij stellig, in een tijd waarin jong talent
aangemoedigd werd, vroeg gedebuteerd hebben. Wellicht had hij dan ook zijn Camera
Obscura geschreven, en zijn emancipatiestrijd gestreden. Nu werd de jonge man, in
wie Woutertje, het romanties en dichterlik kind, ‘toegerust met een koninklijk
heimwee’ nog leefde, naar de tropen verplaatst, waar hij ondergeschikt aan meerderen
die hij als zijn minderen voelde, in een machtspositie boven een inlandse bevolking,
aan zijn heroiese dromen toe kon geven. De geboren romanticus, opgegroeid in een
tijd toen er ‘een onbestemd hijgen naar allerhande idealen in de lucht was’, de tijd
toen ‘geschiedenis en theologie haar grenzen uitzetten’, toen de Franse en Duitse
romantiese school de geesten stormenderhand innamen, en dus ‘door veelsoortige
lektuur van zulke aandoeningen doordrenkt’6, bleef tot op rijpe leeftijd in een
Sturm-und-Drang-periode, die nòch in bevredigend letterkundig werk, nòch in daden
uiting vond. De Gids-beweging ging voor hem spoorloos voorbij. Nog op late
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leeftijd getuigt hij: ‘Ik zag niet in dat die Gids 'n ‘verschijnsel’ was, 'n merkpaal, 'n
moment van verandering’7. Het liberalisme dat in 1848 overwon, heeft hem niet
warm gemaakt. De tijdgenoten in Holland vonden pas-klare denkbeelden, en
veroverden zich door aansluiting bij de grotere, maar niet al te radikale voorgangers,
zonder veel inspanning een positie, maatschappelik of letterkundig. De gisting van
de jeugd werd weldra bedwongen door de macht van gevestigde overtuigingen.
Multatuli's romantiese dadendrang, belemmerd door het ambtelik gareel, leidde
gedurende de verloftijd tot een pijnlike spanning, verhoogd door mislukte studie,
moeielike financiële omstandigheden en zijn geschokt zenuwgestel. ‘Het verlangen
om anders dan langs de gebaande wegen, iets te doen, iets te worden’8 veroorzaakte
de explosie van Lebak. Als een gebroken man zwierf hij rond. In de ogen van zijn
verwanten ging hij de maatschappelike en morele ondergang tegemoet, toen hij
plotseling zich zelf hervond in de schepping van Max Havelaar. Onder het schrijven
van dat boek voelde hij dat de genialiteit waarvan hij zich sinds lang bewust was9,
hem het vermogen gaf tot een daad, die het optreden te Lebak in betekenis en gevolgen
verre zou overtreffen. Met een koninklik boek, waarvan de meerderheid onmiddellik
gevoeld zou worden, wilde hij een drieledig doel bereiken: een schitterend eerherstel
en machtspositie in Insulinde voor de verongelijkte Multatuli, recht en geluk voor
de Javaan, een geseling voor de Droogstoppels, waardoor de Hollandse
bekrompenheid en hebzucht voorgoed terug zou deinzen.
Hoe werd nu de Max Havelaar ontvangen door de toongevende tijdgenoten? Prof.
P.J. Veth schreef onder
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de verse indruk van het sensatiemakend boek zijn Gidsartikel Multatuli versus
Droogstoppel, Slijmering en Comp.10. Hij splitst de beoordelaars in vijanden, vrienden
en mannen van het juste-milieu. Allen die in Droogstoppel en Wawelaar hun
karikatuur herkenden, spraken van ‘een vuilaardig boek’, een ‘schandelijk
schotschrift’, maar kwamen er niet toe, dit oordeel gemotiveerd neer te schrijven.
Een warme bewonderaar is aan 't woord in De Tijdspiegel11. Zeer beslist kiest hij
Havelaars partij tegen de Indiese specialiteiten en de Regering. Hij haat de
Droogstoppels, die ‘over hun materialisme een vernis leggen van vermufte theologie’;
‘die klasse van koudbloedige ploerten, die de geheele wereld voor een melkkoe
houden’. Men hoort ook in de toon een naklank van Multatuli's verwensingen. Ook
het slot heeft hem meegesleept. Als er een oproer uitbarst, zegt hij, dan is de schuld
aan u, ‘hoofdschuddende pleisteraars, officiële optimisten, die het licht haat, omdat
uwe werken boos zijn’.
Maar de eigenlike toongevers behoren tot de middenmannen, die volgens Veth in
de Max Havelaar zien ‘een boek van een veel te heftig karakter, en dat een schrijver
van zeer onpraktischen zin verraadt, maar waarin toch openbaringen aangaande den
toestand van Java voorkomen, die geen weldenkende in den wind mag slaan’.
Rangschikken we ze van de warmste tot de koelste, dan gaat Veth zelf voorop. Hij
bewondert de grote kwaliteiten van het boek, en ziet scherp de zwakke zijden. Maar
hij begrijpt ook dat de gebreken niet te scheiden zijn van de deugden. De
Havelaar-zaak heeft zijn onverdeelde sympathie. Hij neemt Havelaar als edelaardig,
eerlik man in bescherming tegen de Droogstoppels. Ondanks dit alles ziet hij in
Multatuli meer de mislukte ambtenaar dan
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het genie. Een groot man zal er niet uit hem groeien. Deze voorspelling berust op
een treffend juiste karakteristiek. Hij ziet een ernstig gevaar ‘in de veelzijdigheid
van zijn doen en denken, in de onrust en gejaagdheid van zijn gemoed, in het
grootsche en edele van zijn streven bij het ontoereikende zijner middelen’. De man
‘die alzoo in den tuin van kunst en wetenschap als een vlinder kon rondfladderen, is
niet gekneed uit de stof, waaruit Hervormers gemaakt worden; en men gevoelt het
reeds hier, aan den drempel van het werk, dat hij de martelaar moet worden van de
grootsche taak, die hij aanvaardt’. In Sjaalman's pak ziet hij de dilettantiese
bandeloosheid: ‘Waarlijk, over zoo veel en velerlei, nu over Genesis en dan over de
kansrekening, nu over de Edda en dan over het azijnmaken te schrijven, is een
zwakheid’. Het amok-makende slot van het boek vindt natuurlik geen genade: het
wordt als onverdedigbaar, en zelfs als onzinnig gebrandmerkt. De warme sympathie
voor het tendenz-geschrift, voor Multatuli als pleitbezorger, gaat dus niet over op de
auteur als persoonlikheid. ‘Wat Havelaar het meest in den weg zal staan, is zijne
excentriciteit. Want excentriek is hij van top tot teen’.
Nog scherper worden het boek en de schrijver gescheiden door een man, die weldra
als professor, politicus en Gidsredakteur liberaal toongever zal worden, nl. Mr. J.T.
Buys12. Naast ‘onverdeelde bijval’ met de strekking vinden we in zijn recensie een
besliste veroordeling van Multatuli als ambtenaar en als mens. ‘De groote fout van
het geheele werk, en wij durven er bij te voegen, de groote fout van Multatuli zelven,
is een volslagen gebrek aan tucht’. Was het de schrijver ernst geweest met zijn
pleidooi voor de Javaan, dan had hij bezadigd op moeten treden. Havelaar is
allesbehalve een
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voortreffelik ambtenaar. Dat maakt van het boek in zekere zin een ‘misgeboorte’.
‘Wij durven nu reeds voorspellen dat Multatuli zijn proces voor de vierschaar van
de openbare meening verloren heeft’. En wat erger is, de schrijver bederft zijn pleidooi
door zich zelf naar voren te dringen. ‘Max Havelaar is hem althans niet minder lief
dan de verdrukte Javaan, en hij heeft geen weerstand kunnen bieden aan de verleiding
om der wereld te verkondigen hoe groot een man die Havelaar is’. Een genie is hij
volstrekt niet, al wil hij 't ons wijs maken. De lezer ‘weigert Tine's verwarring tusschen
excentriciteit en genialiteit te onderschrijven’. Het is treurig ‘zooveel naïve
zelfvergoding als er in dit boek doorstraalt’. En als hij zijn eigen excentriciteit
nauwkeurig bestudeert, dan ‘wordt die eigenaardigheid tot een ellendig comediespel
verlaagd’. De fameuze slotperiode brengt aan de tendenz de genadeslag toe. Hier
wordt alles opgeofferd aan de frase. De Javaan heeft verstandige vrienden nodig.
Wij willen ook verbetering, maar non tali auxilio!
Weer in een andere toonaard geschreven is de Spectator-kritiek van Robidé van
der Aa13. Voor hem is Max Havelaar ‘het voortbrengsel van eene in hooge mate
gekrenkte eerzucht, zoo niet van misplaatsten eigenwaan.’ Waarom een roman, in
‘grillige en gezochte’ stijl? Waarom niet liever ‘eene historische uiteenzetting der
feiten’, en dan ‘op dien gematigden toon, die alleen geschikt is om bij onze bezadigde
natie ingang te vinden.’ Het werk zal dan ook ‘waarschijnlijk spoedig geheel vergeten
zijn.’ Over het effekt heet het: ‘Dat dit werk een volk, zoo wars van alle overdrijving
als het onze, tot onberaden handelingen zou medeslepen, daarvoor vreezen wij niet.’
Wat is het toch jammer dat Multatuli de bezadigdheid
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en gematigdheid zozeer uit het oog verliest! Wil hij Kamerlid worden, dan ‘zal hij
alleen door kalme en bedaarde redeneering gehoor vinden bij die achtbare
vergadering.’ Maar de recensent begrijpt wel dat de opgewonden schrijver, die
‘Nederland wil aanklagen voor de regtbank van Europa’, niet veel kans heeft op zo'n
achtbare zetel. Hij geeft hem dus de gemoedelike raad ‘zijn talent aan te wenden tot
het schilderen van Indiese toestanden.’ ‘Maar wij smeeken hem tevens zich niet
wederom door onberedeneerde hartstogt of gekrenkte eigenliefde zoozeer te laten
medeslepen, als in dit werk het geval was.’ Laat hij trachten ‘hetzij als schrijver,
hetzij in eene andere betrekking het aanzien en het materieele welzijn te herwinnen,
dat hij tot dusver door eigen schuld schijnt te hebben verspeeld.’
In al deze beoordelingen voert de bezadigdheid de boventoon. Veth, de
vertegenwoordiger van de oudere Gidskring, is humaan-bezadigd, Buys, de
woordvoerder van de jongere, doctrinair wordende liberalen, en streng moralist, is
hooghartig-bezadigd. Robidé van der Aa, de tolk van de onartistiek-zelfgenoegzame
burger is gemoedelik-bezadigd. Al deze stemmen komen uit het liberale kamp.
Opmerkelik is, dat Buys over de Droogstoppel-Sjaalman elementen geheel zwijgt,
en dat Robidé van der Aa van die hele Sjaalman niets begrijpt. Bij de inhoudsweergave
zegt hij: ‘De zamenhang tusschen de geschiedenis van Droogstoppel en Sjaalman is
dus eigenlijk zeer gezocht en onnatuurlijk.’ Des te begrijpeliker wordt het, hoe de
eerzame burger de schrik op 't lijf kwam, toen Max Havelaar zich als Sjaalman
ontpopte!
Weerspiegelen nu deze recensies volledig het oordeel van het toenmalige
Nederlandse publiek? Stellig niet. Het boek werd door velen als romantiese schepping
ge-
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noten. Onlangs heeft Prinsen14 de traditionele ‘rilling’ verklaard als de theater-rilling
van een publiek dat innig met Havelaar als romanheld meeleefde. De kunstenaar
Multatuli, die de rechtzoekende Havelaar tegen wil en dank ter zijde drong, was daar
niet onschuldig aan. Maar toch is dit de halve waarheid. Men moet niet vergeten dat
‘het grote publiek’ toen niet zo heel groot was. De ‘natie’ die Multatuli als één man
wilde doen opstaan om hem recht te verschaffen, bestond alleen in zijn verbeelding.
Het publiek dat zich uitsprak, dat de toon aangaf, dat politieke invloed bezat, was de
gegoede burgerij, de overwinnende klasse van 1848, van liberalen huize. In die
kringen wekte het boek ook ethiese ontroering. Daar voelde men het ook als een
daad. Niet het ‘mooivinden’ stond de uitwerking van de Max Havelaar in de weg,
maar de onwil en de onmogelikheid om door radikaal ingrijpen aan de koloniale
exploitatie een einde te maken. Men besefte dat Havelaar gelijk had, en zou desnoods
voor een schadeloosstelling te vinden geweest zijn, maar men weigerde om de
Havelaar-zaak met de Indiese misstanden te vereenzelvigen, omdat men van
excentrieke ambtenaren als Douwes Dekker niet gediend was.
Excentriciteit werd in een geordende maatschappij, in een tot bloei gekomen
letterkunde lastig en overbodig geacht. De losbandigheid van de romantiek, een
hartstochtelik revolutionair gevoel had de Nederlandse bourgeoisie eigenlik nooit
gekend. De oudere liberalen, die het idealisme van 1848 in hun leven gekend hadden,
begonnen omstreeks 1860 plaats te maken voor een jonger geslacht15. Ontevredenheid
werd weer een ondeugd. Gematigdheid en bezadigdheid werden onmisbaar om tot
eer en aanzien te geraken; deftigheid een dekmantel voor onbeduidendheid. Achter
de liberale leer op politiek en
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oekonomies gebied ging een klasse-egoïsme schuil, dat in revolutionaire gevoelens
allereerst een bedreiging van eigen machtspositie zou gaan zien. Op godsdienstig
gebied vond het meest ontwikkelde deel van de liberale bourgeoisie tussen 1860 en
1870 bevrediging in het modernisme. In De Gids van Maart 1869 vinden we een
merkwaardige scherpzinnige beschouwing over De heerschappij der bourgeoisie in
de Nederlandsch Hervormde Kerk, door de orthodoxe predikant H. Pierson. Bij de
meest uiteenlopende denkbeelden op godsdienstig gebied, zegt hij, is de sterke
familietrek: gematigheid. Maar ‘de hedendaagse bourgeoisie openbaart haar karakter
het meest in de moderne theologie.’ Die ‘geeft juist genoeg, niet te veel en niet te
weinig; zij laat eenige weinige geheimen over, maar ruimt er zoo vele op, dat men
met gerust geweten zich een verlicht man kan noemen en tevens godsdienstig gezind
blijven.’ Intellektualisme verbond zich met een optimisme, dat zelfzuchtig en
heerszuchtig maakt. Het besef dat men zelf het ware inzicht heeft, veroorzaakt afkeer
van overdrijving en ‘ziekelijke’ verschijnselen in het geloof van eenvoudigen, doet
hooghartig neerzien op Rooms bijgeloof en bekrompen orthodoxie.
Doet deze voorstelling onrecht aan idealistiese voorgangers16, op de gemiddelde
leek werd het steeds meer toepasselik. De overtuiging dat de maatschappij zich in
de ware richting ontwikkelde, stond onwrikbaar vast. Een model-regering, een
heilzame maatschappij-inrichting, de bloei van wetenschap en kunst waren alleen
gewaarborgd onder de heerschappij van de beproefde vrijzinnige beginselen.
Geen wonder dat Multatuli's excentriciteit als een vijandige macht beschouwd
werd, en dat omgekeerd Multatuli die liberale bourgeoisie vereenzelvigde met het
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‘publiek’ dat hij verachtte. Als vreemdeling keerde hij terug in de samenleving waar
anderen langzaam ingegroeid waren. Zijn optreden doet denken aan de legende van
de monnik, die zonder het te weten jaren lang in zoete dromen verdiept geweest is,
en bij zijn terugkeer het klooster en de broeders niet herkent. Met verbazing keek hij
om zich heen, toen hij in plaats van de ène natie een tegenstelling zag tussen een
gegoede burgerij, die zich door een omslachtig parlementair stelsel meester voelde,
en de macht zowel aan de vorst als aan grote persoonlikheden misgunde, en een grote
menigte, van alle invloed beroofd, onderworpen levende in ontberingen, die alle
hogere gevoelens en behoeften doodden. Met zijn gevoeligheid voor onrecht, met
zijn hoge opvatting van mensenwaarde moest hij wel aanbotsen tegen de
Droogstoppels en Slijmeringen die hij ook voor deze toestanden verantwoordelik
stelde. De haat tegen de machthebbers die hem afwezen en zijn genie miskenden,
scherpte zijn blik: van de gematigdheid, de braafheid, de deftigheid zag hij de
keerzijde: gebrek aan overtuiging, huichelarij en onbeduidendheid. Achter de liberale
leer zag hij het klasse-egoïsme. Maar diezelfde haat verblindde hem, toen hij personen
aan ging vallen in plaats van beginselen: Thorbecke was het vlees-geworden
behoudende liberalisme, Zaalberg het modernisme. En naast oprechte
verontwaardiging was het ook persoonlike eerzucht die hem dreef tot een
armen-apostolaat.
Multatuli is er niet in geslaagd, zijn kritiek op de Nederlandse maatschappij, zijn
meegevoel met de verdrukten, zijn besef van een nieuwe roeping, uit te beelden tot
een kunstwerk. In de Max Havelaar voelt men al de worsteling om een evenwicht te
bewaren dat
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hem feitelik ontzonk. Het is meer een kompleet dan een ‘gaaf’ boek17. In de
Minnebrieven ontbreekt alle evenwicht. In de Ideën is de schrijver, zoals hij later
zegt, ‘sekretaris’ van zijn gemoed18. Geldnood bleef een prikkel tot deze anarchistiese,
kritiekloze werkwijze. Zijn onmiskenbare genialiteit scheen tragies in bandeloosheid
onder te gaan. Zijn levensgedrag wekte gerechtvaardigde ergernis. Nu was hij niet
alleen Sjaalman, ‘lui, pedant en ziekelijk’, die geweerd werd uit fatsoenlike kringen
die wel naar de oud-assistent van Lebak hadden willen luisteren, maar zijn grenzenloze
hoogmoed werd overschaduwd door de verdorvenheid van zijn karakter. En deze
man wierp zich op als boetprediker! Hij verweet de liberale voormannen, die met
hem Droogstoppel vervloekt hadden, dat ze zelf familie van Droogstoppel waren.
Hij schimpte op de modernen die - gelijk de recensent van de Tijdspiegel - in hem
een modern bondgenoot tegen de orthodoxie hoopten te winnen19. Het is dus
begrijpelik dat hij uitgestoten en doodgezwegen werd. Zelfs De Gids stuurde de
recensie-exemplaren van de eerste Ideën terug. Mannen als Veth en Buys zagen hun
voorgevoel bevestigd. Potgieter sprak van een schrijver die zich overleefde, een
‘verdoold genie’.
Weinig konden ze vermoeden dat de maatschappelike schipbreukeling, het mislukte
genie weldra een invloedrijk auteur zou worden. Een kleine maar aangroeiende groep
jongeren, door zijn ‘betooverend enthousiasme’ en pakkende stijl in geestdrift
ontstoken, bleven hem trouw, en des te meer, toen zijn vermetel optreden door een
martelaarschap bekroond werd. Natuurlik hebben we hier rekening te houden met
de Multatuli-gestalte van zijn geschriften. Zijn kunst was van zijn denkbeelden niet
te
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scheiden. Zijn letterkundig werk loste zich op in Ideën. Het is niet moeielik op de
inhoud daarvan een vernietigende kritiek uit te oefenen. Een nieuwe leer bevatten
ze allerminst. Zijn Logos-verering is achttiendeeeuws rationalisme; de oorspronkelike
reinheid en goedheid van de Natuur predikte hij als leerling van Rousseau. De
orthodoxie bestreed hij met wapenen uit het moderne kamp, geleend bij Renan en
Strauss. Achter de filosofiesklinkende leuzen ‘de Noodzakelijkheid is God’; ‘Natuur
is alles’ schuilt het materialisme van Moleschot en Vogt. Bij de maatschappelike
kritiek vormt de ontoereikendheid van de middelen een schril kontrast met het
Messiaanse optreden. Op biezonder wetenschappelik terrein ‘staat de autodidakt den
denker in den weg’20. De ‘doordenker’ wordt al te vaak een doordraver. De intuïtie
van zijn biezondere geest leidt tot verrassende ideeën, tot invallen die in de toekomst
vruchtbaar zullen blijken, maar gebrek aan studie, opzettelike afsluiting van lektuur
misten hun noodlottige uitwerking niet, en beletten dat de geniale gedachten zich
kristalliseerden tot geniaal werk21.
En toch is de geestdrift die Multatuli's verschijning wekte volkomen begrijpelik.
Met verbaasde ogen zag men het zeldzame schouwspel: de hartstochtelike
individualiteit in botsing met maatschappelike konventie en middelmaat. Men voelde
intuitief de oude waarheid dat een machtig individu kan zijn ‘eine Kraft, die der
Verflachung widersteht, aus der Erstarrung aufrüttelt, notwendige Ziele vorhält, das
menschliche Streben immer neu auf seine wahren Grundlagen zurückführt’22. Zo
begreep men de leuze: De ware roeping van de mens is: mens te zijn. Men eerde in
Multatuli de man die de gewoontebraafheid verwierp voor de onafhankelike moraal,
door zijn zelfgevoel ingegeven; die de hooggeprezen verstan-
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delikheid met voeten trad en de dwaasheid beging geheel uit het gemoed te leven,
tot schade van eigen welzijn. Kortom, het was de Übermensch die men als verlosser
aanstaarde. Want deze individualist trok zich niet terug op de steile hoogten van zijn
zelfgevoel, maar wilde als apostel en profeet tot de maatschappij gaan, na zijn verblijf
in de woestijn.
Al is nu de dwepende bewondering op rijper leeftijd bij menigeen verkoeld door
het inzicht ‘dat er een sterke neiging tot donquichotterie school in het karakter van
Multatuli’23, we mogen niet over 't hoofd zien dat de sterke invloed van een dergelijke
persoonlikheid als heilzame macht in het leven kan nawerken, en tot onvergankelike
dankbaarheid stemmen. Al verbleekt de gestalte van de Profeet, de Opvoeder blijft.
Allard Pierson heeft in zijn Bilderdijkbeschouwing24 de neiging van de ‘normale’
mens om op de ‘zenuwzieke’ neer te zien, aan de kaak gesteld. Mensen met ‘normale’
zenuwen wennen zo gauw aan het banale, het ordinaire. Er is een harding die niet
benijdenswaard is. De persoonlike rust is er mee gebaat; niet de wasdom van de ziel.
De gevoelige dichternatuur is de waarschuwende thermometer. En vooral het van
nature gevoelige, tot sentimentaliteit overhellende gemoed van de jonge mens wordt
zo licht afgekoeld door wereldwijsheid, door cyniese berusting in het slechte. De
konventie eist dat het kind zo spoedig mogelik ‘normaal’ wordt, geschikt voor de
maatschappelike praktijk. De aanraking met zo'n ‘abnormaal’ mens voelt hij als een
weldadige warmte, ook al slaan de vlammen er eens uit. De herinnering aan uren
van geestdrift wapent tegen latere aanslagen van het alledaagse. De excentriciteit
van de leermeester wordt een bron van bezieling.
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‘Vereischte zijn tijd apostelen en profeten?’ Polak, die deze vraag in 1887 stelde25,
antwoordde volmondig bevestigend. Er naderde een geestelike krisis. De almacht
van het oude geloof werd ondermijnd. De natuurwetenschappen legden beslag op
de geesten, in verband met de krachtige oekonomiese ontwikkeling en het overwicht
van materiële belangen. Het verstand waant zich alleenheerser in de wereld. Het
modernisme wordt voor velen een doorgangstadium. De kritiek, eerst op het gezag
van het bijbelwoord toegepast, wordt weldra gericht op het Christelik geloof zelf.
Deze aanvankelik schuchtere loslating van het Christendom leidde in de meest
verschillende richtingen, van het platste materialisme tot een idealistiese drang naar
een nieuwe levensleer. Van positief-Christelik standpunt werd dit licht vereenzelvigd
met verblinde godlochening. Maar uit al die gisting zou het denken en voelen van
een nieuwe tijd geboren worden.
In 1854, dus vier jaar voordat Huet met zijn Brieven over den Bijbel de ontwikkelde
burgerij tot het modernisme trachtte te bekeren, verscheen een anoniem boek, Lichten Schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. De schrijver, Franz Junghuhn,
had het sterke bewustzijn, de fakkeldrager van een nieuwe tijd te wezen. In 1867
moest dit boek voor de vijfde maal gedrukt worden, terwijl het tijdschrift De Dageraad
als een voortzetting van deze prediking bedoeld was. De Licht- en Schaduwbeelden
zijn nu vrijwel vergeten. De innerlike waarde is gering. Junghuhn's jongste biograaf,
Max C.P. Schmidt26 noemt deze zonderlinge mengeling van allegorie en werkelikheid
terecht ‘flach und matt, verfehlt und geschmacklos’, en vergelijkt het met nieuwere
populair-filosofiese werken, waarin ‘in der Form gewandter, in den Fehlern genau
so einseitig, die Welträthsel gelöst worden sind.’ De

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

41
platte bestrijding van een karikatuur-Christendom, het gebrek aan filosofiese
ontwikkeling, de overschatting van natuurwetenschappelike kennis springt in het
oog. En toch, de opgang voor een halve eeuw is niet raadselachtig. Voor een
opkomend geslacht uit de kleine burgerij, met een half bevredigde dorst naar
ontwikkeling, en een dorre cathechisatie-kennis, opende dit idealisties-gestemde
boek met zijn pakkende voorbeelden en vergelijkingen een wereld van geheimzinnige
wijsheid.
Maar niet alleen Junghuhn's optreden, ook de ontvangst van zijn werk is tekenend
voor die tijd27. De schrijver durfde zijn naam niet noemen. De uitgever staakte na de
eerste aflevering. De meeste medewerkers aan De Dageraad verzwegen eveneens
hun naam. Van de kansel werd tegen het maandschrift gewaarschuwd. ‘Dageradiaan’
werd een scheldwoord, gelijkstaande met godlochenaar, al stonden de deïst Junghuhn,
die zich ‘regtzinnig geloovige’ noemde, en zijn eerste volgelingen ver van een
filosofies materialisme. Ook door de opkomende moderne richting werden deze
‘ongelovigen’ gesmaad, geschuwd of doodgezwegen. Voor deze onverdraagzaamheid
was een dubbele reden. Men vreesde de invloed van deze luidruchtige bestrijding
van kerk en godsdienst op de onontwikkelde gemeente, en men zag met angst dat
deze ‘vrijdenkers’ hun kritiek ook overbrachten op maatschappelik terrein. Hun
prediking kweekte opstandige gevoelens. Bijna alle woordvoerders in de
arbeidersbeweging tussen de jaren 1860 en '70 kwamen uit die kringen voort.
Onder de vrijdenkers wekte Multatuli's verschijning een waar enthousiasme.
Junghuhn bleek maar de Johannes de Doper van de nieuwe beweging. Multatuli,
‘Nederlands grootste vrijdenker,’28 zou zijn werk voltooien. In hem vonden ze de
kritiek op het Christendom en op de Maat-
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schappij verenigd. Hij trad als onverschrokken kampioen uitdagend op, en hanteerde
het rake woord met een virtuositeit die ook tegenstanders verbaasd deed staan.
Vandaar de grote aanhankelikheid en de geestdriftige verering, al deed de nieuwe
woordvoerder geen poging om evenals Junghuhn organiserend op te treden.
Voordat we de wassende invloed van Multatuli's geschriften verder volgen, vragen
andere ‘ontevredenen’ uit het liberale kamp in dit tijdperk van tevredenheid onze
aandacht. Want juist die ontevredenen, die ‘outsiders’, zijn de leermeesters en
opvoeders geworden van een nieuw geslacht. Hun verhouding tot Multatuli, de meest
revolutionaire, is van zoveel belang, omdat Multatuli's invloed naast en tegenover
de hunne des te duideliker uitkomt.
Potgieter - elders29 als de ‘ontevredene’ tegenover zijn tijdgenoten geschetst - trok
zich na 1865 als teleurgesteld idealisties liberaal in zijn isolement terug. Van leider
werd hij belangstellend toeschouwer. Elke poging om in te grijpen of invloed uit te
oefenen was hem sedert vreemd. Vandaar dat hij tegenover Multatuli nooit openlik
positie nam. Maar ook vóór 1865 komt zelfs de naam Multatuli niet in zijn geschriften
voor. Bij de verschijning van ‘Max Havelaar’ heeft hij met het oordeel van Veth
waarschijnlik ingestemd. Weldra was de martelaar en de beeldenstormer, de mens
en de kunstenaar Multatuli hem in hoge mate antipathiek. Ook zonder de Brieven
aan Huet konden we dat met grond vermoeden. Al wat Potgieter in Huet ergerde
vond hij honderdmaal vergroot in Multatuli: het gemis van de ‘bosse du respect’,
een baldadig afbreken van al wat de liberaal van '48 heilig was, een geringschatting
van de vaderlandse romantiek, en zelfs onverschilligheid voor het vaderlandse ver-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

43
leden. En daarnaast geen grote, nieuwe, vruchtbare gedachten. Voor Potgieter was
kunst ‘droom en tucht.’ In Multatuli's later werk, zonder harmonie en zelfbeheersing
moet hij wankunst gezien hebben. Voor Potgieter was onwankelbare trouw eerste
mannedeugd. Echtheid van medegevoel met onze medemens toetst hij aan duurzame
liefde voor wie ons het naast staan. De man die tegenover vrouw en kinderen zijn
eerste maatschappelike plicht verzaakte, kon in zijn ogen nooit maatschappelik
leidsman zijn. De Brieven aan Huet bevestigen dit.
‘Die dolleman’ - schrijft hij 186430 - ‘maakt meer jongelui ongelukkig dan men
gelooft.’ En later31: ‘Hoe die man, als hij niet Multatuli was, te tuchtigen zou zijn
met zijn eigen woorden: ‘Ze slikken alles, en digereeren niets, die kasuarissen!’ De
toenemende Multatuliverering beschouwt hij als ‘afgoderij met dat verdoolde genie.’
Hij vreest zelfs dat ‘er een schroef los is’, want ‘Great wits are sure to madness near
allied.’ Als Huet blijkbaar de verdediging van Multatuli op zich neemt, doet de oudere
vriend ernstige pogingen om zijn antipathie te overwinnen, maar Multatuli blijft hem
‘een waar struikelblok.’ Heine kan hij lezen en genieten, Heine die voor alles een
passende kunstvorm wist te vinden; Multatuli verveelt en ergert hem. ‘Hij kan zich
tegenover mij op eene schier grenzenlooze populariteit beroepen. Ik benij hem die
niet; slechts wenschte ik dat zij èn voor hem èn voor zijne bewonderaars beter
vruchten droeg.’
Een drietal ontevredenen, met Multatuli opgegroeid, evenals hij door hun kritiek
buiten de liberale gemeenschap geraakt, en later opvoeders van een opgroeiend
geslacht, zijn Allard Pierson, Busken Huet en Van Vloten, de beide eersten vrijwillige
ballingen buiten hun vaderland, de laatste in binnenlandse ballingschap. Bij al wat
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hen scheidt, hebben ze gemeen de wetensdorst, de neiging om in de breedte te gaan
en veel te omvatten, de onverschrokken kritiek, het ernstig zoeken naar een nieuwe
levensleer.
Allard Pierson is de tegenvoeter van Multatuli. De man van ‘onbegrensde
waardering’, open voor alle invloeden, filosofies en religieus van aanleg, met zijn
heimwee naar het geloof, moet een hartgrondige afkeer gehad hebben van het
pronkerige ongeloof, de luidruchtig-hartstochtelike eenzijdigheid van Multatuli, die
hij dan ook - voorzover ik kon nagaan - in zijn werken nergens noemt. Omgekeerd
is Multatuli ingenomen met Pierson's kritiek op modernisme en orthodoxie, maar
een werk als Een Levensbeschouwing is hem begrijpelikerwijze antipathiek32. Van
wederzijdse invloed kon geen sprake zijn: zij gingen ieder hun weg.
Busken Huet behoorde tot de bewonderaars van Max Havelaar, en vereerde in
Dekker meer de schrijver dan de martelaar. Maar een terloopse uitlating, in De Gids
van 1864, bewijst dat hij met de Gidskring van mening was dat de auteur, na de
ontploffing van de ‘personaliteit des gekrenkten’ aan zijn ‘buitengewoon zelfgevoel’
te gronde zou gaan. Hij drukt het zo sterk mogelik uit: ‘na zijn ‘schitterend vuurwerk’
kwam ‘een dikke duisternis’33. De Gidskrisis van 1865 bracht toenadering. Heeft
Huet zich, na de uitbanning uit de toongevende Gidskring ten dele lotgenoot en
bondgenoot van Multatuli gevoeld? Een persoonlik bezoek op Dekker's zolderkamertje
leidt tot blijvende aanraking34. Huet bezorgt de zwerveling in moeielike jaren als
‘Mainzer Beobachter’ financiële steun35. Het komt mij voor dat Multatuli's bijtende
kritiek, zijn sarkasties afbreken van alle halfheid in deze jaren zijn uitwerking op
Huet's
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stemming en denkwijze niet gemist heeft. Multatuli vertegenwoordigt de macht die
hem steeds meer van Potgieter vervreemdde. Evenals Multatuli wordt hij
langzamerhand ‘monarchaal uit walg van parlementarisme’, al verhindert zijn
scepticisme een stijgen tot ‘hero worship’. Multatuli is het die zijn
onafhankelikheidsgevoel versterkt. Hij begrijpt niet hoe Huet het uithoudt op het
buro van de Haarlemmer zijn mening te verbergen, de ‘uiligheid’ niet te brandmerken,
‘satiram non scribere’. ‘Nooit uw meening zeggen? 't Is om te bersten!’ Hij prikkelt
Huet's eerzucht, als hij zich buitengewoon ingenomen toont met het geselen van
valse poëzie in de Ten Kate-kritiek. Hij zag Huet graag professor om een nieuw ras
te kweken36.
Omgekeerd geeft Huet hem morele steun, door in het tijdschrift ‘Nederland’ het
pas verschenen Pruisen en Nederland warm te prijzen, en de auteur treffend te
karakteriseren als ‘de virtuoos van het sarkasme’37. Multatuli hoopt bij Huet de sterke
arm te vinden die hem steunen zal, de ‘solide bondgenoot’. Aan hem als letterkundig
criticus legt hij zijn onvoltooide Vorstenschool voor. Hij heeft zelfs gehoopt dat zijn
lievelingsplan, een eigen dagblad, met Huet's hulp te verwezenliken zou zijn. Van
Huet's optreden in Indië verwacht hij veel goeds.
Een warme vriendschapsbetrekking tussen deze beide mannen werd verhinderd
door het grote karakterverschil en door Huet's gevoel van meerderheid tegenover het
maatschappelik verongelukte genie. Een mengeling van bewondering en medelijden
veroorzaakt eer een beschermende houding dan mannelike vriendschap. En Multatuli
eiste in een vriend warme toewijding. Huet was hem te ‘droog’; zijn sympathie te
koel. In hun beider onderhandelingen met Rochussen en Hasselman, waarin de
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tijdgenoten ten onrechte beginselverzaking zagen, steekt de naïeveteit van Multatuli
gunstig of bij de berekening van Huet38. Ook in Indië blijft Huet onbevooroordeeld
Multatuli's ontwikkeling volgen. Zijn geschriften verkwikken hem, ‘omdat er zoo
weinig oorspronkelijks verschijnt’39. En tegelijk blijft hij hem waarderen als ‘recensent
der nederlandsche maatschappij’. Vandaar de ingenomenheid met de Duizend en
eenige hoofdstukken over specialiteiten, die Huet aanleiding geven de schrijver te
handhaven ‘tegen de vakmannen die uit de hoogte op hem neerzien; tegen
kleingeestige gildebroeders wier ijdelheid gekwetst wordt door zijne meerderheid;
tegen den bijval van volgelingen die bij zijne woorden zweren zonder hun zin te
verstaan; tegen den wansmaak van bewonderaars die, in plaats van zich door den
gezonden Multatuli te laten bezielen, den ziekelijken op de planken brengen’.
Onafhankelikheid spreekt ook uit het afbrekend oordeel over Vorstenschool40,
waarbij Huet juist tegen de smaak van het publiek in ging. Waarschijnlik is uit deze
kritiek te verklaren dat Multatuli later zo slecht over Huet te spreken is, en zich zo
schamper over hem uitlaat. Toen Huet in Europa terug was, sprak Multatuli als
schrijver het laatste woord: na 1876 verscheen er geen nieuw werk meer van hem.
In Huet's biografiese schets van 1885, het beste wat er tijdens Multatuli's leven over
hem geschreven werd41, is het alsof hij een afgestorvene bespreekt. Bij een openhartige
blootlegging van zijn zwakheden, die de oude schrijver pijnlik aangedaan moet
hebben, is de hoofdtoon van die studie toch waardering. Bovenal ziet Huet zeer
scherp de historiese betekenis van de Multatuli-figuur, en zijn ver strekkende invloed.
Hij is zich bewust geweest dat, ondanks alle verschillen, Multatuli's streven en zijn
eigen levenswerk
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nauw verwant waren, dat ze om de macht van hun kritiek door volgende geslachten
als bondgenoten beschouwd zouden worden.
Van Vloten zou zich als derde in het driemanschap minder op zijn plaats voelen.
Hij heeft bij Multatuli's leven het tafellaken doorgesneden. Toch schreef Huet zeer
terecht: ‘Van Vloten en Douwes Dekker hebben met hun beiden bij de eerzame
burgers meer glazen ingeslagen, en meer van dezelfde soort, dan de meeste andere
Nederlanders van onzen tijd te zamen’42. Als modernen-haters en vrijdenkers, als
strijders tegen huichelarij en deftigheid, moesten ze elkaar wel vinden. De
negentiende-eeuwse geus, die Van Vloten was, voelde zich aangetrokken tot de
beeldenstormer en de waarheidzoeker in Multatuli. Na de persoonlike kennismaking
te Deventer, in 1864, hoopt Van Vloten op ‘een blijvende vriendschapsbetrekking.’
Hij schrijft: ‘Lieden, die als gij, met hun hart weten te leven, zijn te zeldzaam, dan
dat het iemand, die dat evenzeer, het eenige ware en genotrijke leven vindt, niet
verblijden zou, er een enkele maal een zoodanige aan te treffen.’ Voor een onverdroten
streven naar waarheid ‘zijn ongelukkig de meeste onzer natuurgenooten te kortzichtig
en flaauw, en doet het dan dubbel goed, eens een krachtig medestrever te ontmoeten’43.
Multatuli beantwoordt die sympathie met vertrouwelikheid en openhartigheid. Hij
verheugt zich, nu eens een geleerde gevonden te hebben die geen specialist is. Al
vindt hij in Van Vloten's geschriften, die hem ten geschenke gezonden zijn, veel stof
tot tegenspraak, een waarborg voor sympathie - schrijft hij - is ‘de bontheid uwer
(en mijner) bemoeiingen (Jezus, arbeidersvereenigingen, taal, maçonnerie, Spinoza).’
Als Van Vloten in 1867, na een gerucht makende strijd, zijn
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ontslag krijgt als hoogleraar te Deventer, ziet Dekker in hem een mede-martelaar,
en steekt hem onmiddellik de hand toe: ‘Ik voel behoefte om mee te doen. Zeg niet
non tali auxilio. Het zwijgen der aanhangers doet de tegenstanders sterker schijnen
dan zij inderdaad zijn’44. Heeft Van Vloten die hand geweigerd? Nergens blijkt
tenminste dat hij de steun van zijn ‘medestrever’ gewenst of op prijs gesteld heeft.
Een diepgaand verschil is al in de eerste korrespondentie merkbaar. Van Vloten vond
de waarheid steeds meer in zijn Spinozisme. Spinoza was voor hem een eindpunt.
Al wat vroegere of latere wijzen goeds gezegd hadden, was al uitdrukkelik of in kern
bij Spinoza te vinden. De geus had zijn dogmaties geloof gevonden, en keerde zich
af van de beeldenstormer, die geen tempel ontzag. Onverdraagzaamheid en
liefdeloosheid, door de prediker van Spinozistiese humaniteit uitgeworpen, slopen
soms de dogmatiese achterdeur weer binnen. Op politiek gebied blijft Van Vloten
de vaderlander en de liberaal, voor wie alleen radikalisme in zijn eigen richting
genade vond. Een andere ontwikkeling van de maatschappij dan in de lijn van 1848
ging in zijn oog tegen het volksbelang in. Zijn staatkundige schutsheilige heette
Thorbecke. De roem van het vaderlandse verleden, de eer van de vaderlandse letteren
ging hem na aan het hart. Daaraan te raken leek hem heiligschennis. Van Vloten is
een radikaal voortzetter van de Gids-traditie. De kleinste helft van zijn wezen is
Multatuliaans, de grootste Potgieteriaans. Geen wonder dat een schrijver als Multatuli,
die anarchisme en absolutisme in beginsel verdedigde, die op alle wijsgerige stelsels
smaalde, die Thorbecke's politiek en Bilderdijk's poëzie verwierp, geen man naar
zijn hart kon zijn. Maar de diepste kloof ontstond door een onverbiddelik moreel
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vonnis, welsprekend geformuleerd in Onkruid onder de tarwe (1875). Hier wordt
Multatuli gedaagd voor de rechtbank van strenge zedelikheid, gewogen en te licht
bevonden. Hij wordt ter verantwoording geroepen voor zijn ‘behaagzieke
vertoonzucht’, de vertroeteling van zijn ongewone ik, zijn gesol met Tine en de
kinderen, die hij schandelik voor andere vrouwen in de steek liet, zijn verwerpen
van principes en aanprijzen van edele aandriften, om daarin een vrijbrief te vinden
voor zijn fouten, en daarmee zijn vrouw te verblinden; zijn ‘hoogmoedige onkunde’
en de humbug van zijn Ideën. Hoe kan de man die, als Woutertje Pietersen, ‘zijn
ongewoonheid niet wist te regeren’, ooit aanspraak maken op ‘regering en leiding
van anderen’? Is het niet belachelik dat de schrijver die op zijn vijftigste jaar nog
naief was als een kind, de ‘dictatoriale tuchtroede’ zou willen zwaaien, en als
maatschappelik hervormer optreden? Dit ‘ongeloovig evenbeeld van Bilderdijk’
behoort tot de auteurs die een gevaar opleveren voor het ‘ontluikend’ geslacht. Tegen
het aanprijzen van hun ‘zieke truffels’ moet dus ernstig gewaarschuwd worden.
Er schuilt onder deze aanval enige afgunst. Van Vloten ergerde zich dat zo veel
jongeren zijn ‘voedzaam brood’ versmaadden voor de ‘zieke truffels’ van Multatuli.
Terwijl de sceptiese Huet het vertrouwen op de toekomst van zijn volk verloren had,
bleef Van Vloten ernst maken met zijn taak van opvoeder, in geschriften en lezingen.
Daarbij stond Multatuli's populariteit hem in de weg, temeer omdat ze in dezelfde
kringen van ‘vrijdenkers’ de kern van hun publiek vonden. Multatuli geldt als
woordvoerder van De Dageraad; Van Vloten is erelid van de zustervereniging ‘De
Humaniteit’45, waar hij meermalen optreedt. Beiden lezen voor Delftse studenten

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

50
over ‘Vrije Studie’46. En Van Vloten moet wel gevoeld hebben dat de jeugd minder
vatbaar is voor de kritiek van het koel ontledend verstand dan voor die van het
enthousiast gevoel. Maar afgunst was niet het hoofdmotief. Men kan dit requisitoir
niet lezen, zonder te voelen dat het uit echte zedelike verontwaardiging voortkomt.
Multatuli moet daarin de stem van zijn eigen geweten gehoord hebben. Het sloeg
hem dan ook diepe wonden. En toch is het in zijn onzijdigheid onbillik. De studie
van Multatuli's leven en korrespondentie wekt zonderling gemengde gevoelens. We
vinden het wreed-blinde egoïsme van de zenuwlijder naast diep gevoel voor het
lijden van de medemens, echt mede-lijden en Christelik-vergevensgezinde liefde.
We vinden het onbegrijpelikste zelfbedrog, onmiddellik naast uitingen van grondige
zelf-kennis. Het lot en lijden van Tine doet ons Van Vloten's verontwaardiging delen,
maar als we op het punt zijn te vonnissen, bedenken we met beschaming dat dit
gemoedsleven hoogtepunten gekend heeft waartoe wij zelden of nooit stegen. En we
blijven staan voor het raadsel, hoe zoveel slechts en edels in één mensehart verenigd
kon zijn. In elk geval is Douwes Dekker niet platweg een bewust huichelaar, die zich
voor Havelaar uitgeeft, die als martelaar en profeet een rol speelt om eigen eer, die
theorieën bedenkt om eigen schande te bedekken. In Douwes Dekker zat werkelik
een Havelaar, een boetprediker, een profeet. En die gestalten werkten naar buiten,
werden belichaamd in zijn geschriften. Zijn fout was dat hij die gestalten ten onrechte
met zijn eigen persoon, met al zijn daden en gevoelens, vereenzelvigde, dat hij gelijk Van der Goes47 het uitdrukte - ‘de figuren van zijn stemmingen niet trachtte
te onderwerpen aan zijn wil.’ De Multatuli-gestalten die ons uit zijn
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geschriften tegemoet komen, zijn voor ons belangrijker dan Multatuli als
maatschappelik, of liever on-maatschappelik mens. Juist doordat Van Vloten allereerst
maatschappelik voelde, kon hij op mensen als Bilderdijk en Multatuli neerziende,
zeggen: ‘Wat is er met dergelijke menschen in 't maatschappelijk leven aan te
vangen?’ en kwam hij er toe de invloed van zulke onmaatschappelike individuen op
de jeugd verderfelik te achten. Maar de geschiedenis logenstraft dit nuchter oordeel.
Deze zelfde onmaatschappelike, onharmonies-geniale geesten kunnen als opvoeders
een morele macht van betekenis worden.
‘Eine moralische Macht von groszer Bedeutung’. Zo heeft Goethe eens Carlyle
genoemd48. De parallel van deze Engelse boetprediker met Multatuli ligt voor de
hand, en is dan ook in een Gidsartikel van Hooyer49, en later door een ongenoemd
Duits auteur getrokken50. Ongetwijfeld staat Carlyle hoger. Het is belangwekkend
daarover de uiteraard objektieve vreemdeling te horen: ‘Multatuli erkennt das
Schlechte mit derselben Klarheit, leidet ebenso oder noch mehr unter ihm und ist
vom gleichen lodernden Zorn gegen dasselbe erfüllt, aber es fehlt ihm der alles
überwindende Glauben an die Kraft und den Sieg des Guten, der Carlyle auszeichnet,
und vielleicht auch seine alles verklärende Liebe - Es ist bei aller ethischen Grösze
ein zersetzendes Element in Multatuli’. - Carlyle's werk toont ons in welke richting
Multatuli's genialiteit zich had kunnen ontwikkelen in gelukkiger
levensomstandigheden, en bij evenwichtiger zenuwgestel, maar tevens wat Multatuli
ontbrak om een groot schrijver te worden: filosofies inzicht en historiese zin,
ontwikkeld door grondige studie.
Dit stellen we voorop, nu we verder moeten nagaan
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hoe Multatuli's invloed na 1870 gaat stijgen. Voordat we hem naast invloedrijke
tijdgenoten plaatsten, hadden we voornamelik het oog op zijn sensatiemakend eerste
optreden, de periode van de Minnebrieven en de beide eerste Ideën-bundels
(1860-1864) en de nawerking daarvan. In 1870 begint een tweede vruchtbare periode
met de Millioenen-studiën, Vorstenschool en de latere Ideën. Tegelijk worden de
vroegere werken herdrukt en ruim verspreid51. Een nieuw geslacht van bewonderaars
is opgegroeid, dat zelf de pen gaat voeren, en zich in het maatschappelik leven gelden
doet. Een radikale opleving is merkbaar, die o.a. in De Gids, het orgaan van de
vooruitstrevende liberale burgerij tot uiting komt52. Mr. S. van Houten, geestverwant
van ‘De Dageraad’ krijgt een artikel geplaatst. De veelbesproken novelle Hilda (1871)
door Constantijn, een dame die met Multatuli dweept en zijn ongeloof propageert,
verschijnt in dit tijdschrift. Het arbeidersvraagstuk trekt de aandacht, en wordt in
radikale geest besproken. Maar de hoofdrichting blijft dezelfde. Bij de toongevende
meerderheid van de bourgeoisie worden de ‘gevestigde overtuigingen’ steeds vaster53.
Met de staatsinrichting, de maatschappij, de moderne theologie, de wetenschap en
de kunst was men om strijd ingenomen. Mannen als Huet, Van Vloten en Multatuli
behoorden dus buiten de zedelike en geestelike gemeenschap te blijven.
Verschillende faktoren waardoor Multatuli's invloed die van Huet en Van Vloten
verre te boven ging, kwamen al ter sprake. De populariteit van zijn stijl en zijn kunst
was wel de voornaamste. Huet schreef voor weinigen. Zijn bestudeerde élégance
was oorspronkelik, maar ongemeen. Zijn Franse geest, zijn onderwerpen bekoorden
alleen de litterair-gevormden; zijn novellisties werk bleef
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zwak. Van Vloten's stijl heeft in zijn degelikheid en weloverwogenheid iets eigens,
maar meer onartistiekeentonigs. Zijn temperament doorbreekt zelden de stereotiepe
‘schrijftaal’-wendingen. Zelfs bij het uitschelden tracht hij ‘in stijl’ te blijven.
Multatuli spot lichtelik met Huet's ‘keurigheid’, die zo afsteekt bij zijn eigen
‘slordigheid’, en geeft af op de stoplappen en stijfheden van Van Vloten, die volgens
hem het onderscheid niet kent tussen aanklagen en schelden5455. Multatuli heeft ook
in de stijl de traditie doorbroken. Eigenlik past het woord ‘stijl’ niet bij zijn schrijven.
De taal waarmee hij zich tot zijn lezers richt, is het gestileerde, hartstochtelik
gesproken woord. ‘Als ik doof was, zou 'k niet kunnen schrijven’, zei terecht de
auteur die zich toelegde ‘op 't schrijven van levend hollandsch’56. De uitwerking die
zulk schrijven had, in een tijd toen de school-schrijftaal de alleenheerschappij voerde,
kunnen we ons moeielik meer voorstellen. In 1878 schrijft Aart Admiraal: ‘Als we
zijn Hollandsch lezen, vragen we: zijt gij wel mijn moedertaal?’57 Wanneer men
Multatuli opsloeg, dan sprak daar niet een boek, maar een mens. De schrijver keek
de lezer aan, oog in oog. De werking van zijn hartstochtelike persoonlikheid was
rechtstreeks. De gevolgen van dit artistiek-revolutionair optreden zijn ver strekkend
geweest, voor taalkunst en taalonderwijs beide. Zijn verdienste in dit opzicht mag
niet onderschat worden.
In Multatuli's letterkundige produktie heerste een anarchistiese grilligheid. De
gebreken daarvan - de afwezigheid van eenheid en evenwicht, in grote kunst
onmisbaar - werden in de ogen van zijn bewonderaars tot deugden, en de schrijver
was aan die dwaling niet onschuldig. De overdreven bewondering voor deze geniale
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vormverachting, de overschatting van zijn oorspronkelikheid worden eerst begrijpelik,
als we letten op de achtergrond van onoorspronkelikheid waartegen zijn werk afstak.
Breng iemand met weinig ontwikkelde smaak, die gewend is aan revolutiebouwstraten
en bouwkundige parvenu-stijl, in een moderne villa-wijk, en hij zal opgetogen zijn.
De bontheid zal hij voorbijzien voor de oorspronkelikheid van lijn en van
kleurkombinaties. De gewildheid zal hij nog niet onderscheiden van het echtartistieke.
Een grillige erker, die de harmonie van het gebouw verbreekt, de botsing van felle
kleuren, overdrijving en imitatie die tot wansmaak leiden, zal hij zelfs bewonderen.
Maar die ingenomenheid met het excentrieke geeft hem een blijvende afkeer van het
banale.
De huiselike poëzie uit de school van Beets, de zoetsappige verhaalkunst uit de
school van Cremer, bracht een gevoel van verveling. Luister maar naar Potgieter's
klachten in deze jaren, en naar de spot van Huet's kritieken. Juist door de tegenstelling
met de letterkunde van de dag kwam Vosmaer tot zijn uitbundige lof58. Dit proza en
zelfs deze poëzie voelde hij als een frisse stroom in een duffe atmosfeer. Er is iets
bevreemdends in, dat de bewonderaar van de Griekse eenvoud en harmonie de
Minnebrieven zoo warm prees, en de grote gebreken van Vorstenschool vergoelikte.
Maar de Graecus had ook sterk romantiese neiging; hij kon Multatuli in zijn Pantheon
naast Heine een plaats geven.
Multatuli had nog vuriger zeloten dan Vosmaer. Het nec plus ultra is Dr. Feringa,
die in zijn tijdschrift De Vrije Gedachte (1872)59 o.a. schrijft: ‘Ik blijf volhouden
Multatuli te stellen boven Homerus, Goethe, Shakespeare enz.’ Heine brengt het,
met Multatuli's geest vergeleken ‘op zijn best tot studenticositeit.’ Later, in 1874,60

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

55
schrijft hij o.a. ‘Het drama Vorstenschool kan mijns inziens met de beste produkten
van Shakespeare wedijveren.’
Roorda van Eysinga toont in zijn brieven een bijna onbegrensde bewondering voor
de ‘tooverachtige stijl’ van de meester. Hij zou de Eckermann willen zijn, om in een
dageliks verkeer de gedachten van de geniale vriend op te tekenen en te bewaren61.
Aart Admiraal, die Multatuli verdedigt tegen de ‘schendige hand’ van Van Vloten,
vindt niet alles van Multatuli mooi, maar noemt o.a. de Millioenenstudiën ‘een waar
dichtstuk vol diepte van menschenkennis en wijsbegeerte’, terwijl naar zijn oordeel
‘verreweg de meeste Ideën voortreffelijk zijn.’ Ook voor hem is Multatuli een reus
te midden van Lilliputters. Nog in 1878 verwacht hij ‘een toenemende macht van
den dichter’62.
Bij deze twee auteurs zien we het best de rechtstreekse invloed van Multatuli's
stijl. De Folia Sparsa die Dr. Feringa in De Vrije Gedachte schrijft, zijn niet alleen
naar de geest, maar ook naar de vorm kopieën van de Ideën. De Zendbrief aan het
jonge Holland, waarmee Admiraal zijn studie besluit, is zuiver Multatuliaans van
stijl. Zelfs bij de tegenstanders is die invloed merkbaar. In 1877 schreef een auteur,
die zich achter de letters P.R-d verborg, een fel-aanvallend artikel in de Levensbode,
waarin Van Vloten's kritiek op de mens en de profeet Multatuli werd aangedikt63.
Maar uit de stijl, de Multatuliaanse parabel (in hoofdstuk X) blijkt duidelik dat de
schrijver naar waarheid verklaart: ‘Er is een tijd geweest dat ik mij als verpletterd
voelde onder den indruk van Multatuli's Ideën.’ De neiging om de parabel van
Multatuli na te volgen, waarin hij zijn meesterschap getoond heeft, treffen we bij
verscheiden bewonderaars
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aan, o.a. in de Multatuli-studie van Polak, van Top64, en nog bij Van Eeden65.
Maar het bewonderend geslacht dat tussen 1870 en '80 opgroeide, was Multatuli
niet in de eerste plaats dankbaar voor letterkundig genot. De vrees van Potgieter en
Van Vloten voor zijn verderfelike invloed op de jeugd was op zijn minst overdreven.
Dat er ook een ongunstige invloed, een gevaarlike suggestie bestaan heeft, die
onervaren geesten en gemoederen aan het hollen bracht, is niet te betwijfelen. Wie
zich niet aan Multatuli wist te ontworstelen, werd als naprater onuitstaanbaar. Onder
de achterban van zijn aanhang bevonden zich Jan Raps, waarvan Multatuli zelf in
Rammelslag een prachtexemplaar gegeseld heeft. Maar de karakteristiek van die
aanhang als ‘grootendeels bierhuisschuim’66 is even onbillik als onhoudbaar. Multatuli
was in deze jaren de opstandige. Wie elk revolutionair optreden in beginsel afkeurt,
ziet in hem een vijandige macht. Erkenning van echt idealisme, van karaktersterkte
bij hen die zich aan Multatuli's zijde schaarden, mag intussen ook van tegenstanders
gevergd worden. De getuigenissen van vroeger en later tijd zijn welsprekend. Dr.
Polak, volstrekt geen onvoorwaardelik volgeling, is de schrijver dankbaar voor
‘verruiming van blik’, voor ‘verheffing van gemoed.’ Vitus Bruinsma67 zocht
Multatuli's waarde als opvoeder in ‘zijn hoog opheffen van de banier van het
ideaalmenschelijke.’ ‘Zoo menig jong-mensch dreigde in een tijd toen de godsdienst
zijn kracht als opvoedingsmiddel begon te verliezen, in een droevige onverschilligheid
te verzinken ten opzichte van alles, wat verder ging dan een ‘goed leventje’, een
‘aangename positie’, een ‘flinke carrière.’ Velen zijn uit dien poel van lauw water
niet te redden geweest. Maar wie wèl de Scylla van geachte
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en geëerde Droogstoppels te worden, zoowel als de Charybdis, van in lage en gemeene
genietingen zich te verderven, hebben weten te vermijden, zij hebben dat voor een
overgroot deel te danken aan Multatuli.’
Nog onlangs verhaalde F.M. Wibaut68 van de geest die de Multatuli-vereerders in
deze jaren bezielde, en van hun dankbaarheid jegens de man die aan hun denken
meer stoot dan richting gaf. Al gingen zij later andere richtingen uit, Multatuli ‘stelde
niet teleur. Want het onttrekken aan uit sleur aanvaarde leiding, is ook leiding. En
het wekken van den drang naar zelfonderzoek en zelfcultuur is vervulling.’
Zelfs op sommige van de vurigste aanhangers is dit toepasselik. Multatuli wilde
geen meehollers kweken. Hij riep zijn volgelingen toe: wees zelfstandig, onderzoek
en kies een eigen weg. Feringa en Admiraal zetten hun mening rondweg, en zelfs
met zekere trots, tegenover die van hun Meester. Vooral de belangwekkende
briefwisseling met Roorda van Eysinga is in dit opzicht leerzaam. En in welke
verschillende richtingen ontwikkelden zich de mannen, die Multatuli in het openbaar
dankbaar herdachten!
Tegen het einde van zijn leven schreef Multatuli: ‘Mijn positie als voorganger is
onhoudbaar. Erger nog: 't is geen positie. ‘Voorgaan’ veronderstelt: ‘volgen’ en
volgers heb ik niet. Althans hun aantal is evenmin noemenswaard als hun invloed
of kracht’. De vrijdenkers achten discipline onterend. Maar ‘vrije gedachten leiden
tot de slotsom dat tucht 'n eerste voorwaarde is tot geslotenheid, en dat men slechts
door aaneensluiting overwinnen of zelfs iets bereiken kan’69. De anarchistiese denker,
de aristokratiese natuur met zijn afkeer van het plebs verwacht dus heil van een
demokratiese
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discipline, die onmogelik de vrucht kon zijn van zijn prediking. De beeldenstormer
is nooit organisator geweest. En toen er in de arbeidersbeweging organisatie kwam,
door de socialistiese gedachte, heeft hij zich daar lijnrecht tegen verklaard. Hij werd
de pionier van een richting waarvan hij de betekenis niet begreep.
Inderdaad plantten de ‘vrijdenkers’ elk hun eigen banier. De Dageraads-mannen
stichtten kort levende tijdschriften. Van Vloten trachtte een groep te verenigen in
zijn Levensbode. Feringa in zijn Vrije Gedachte. Maar grotendeels moesten ze hun
tijdschrift zelf vullen. Roorda zoekt van uit Brussel vergeefs een steunpunt in een
bestaand orgaan. Merkwaardig is ook het telkens opduikend plan voor een Weekblad70,
waarin de verspreide krachten zullen samenwerken. De tijd blijkt nog niet rijp te
zijn. Maar juist doordat de Multatuli-vereerders op maatschappelik gebied geen
blinde volgelingen waren, konden de utopistiese en anarchistiese ideeën vruchtbaar
worden, en de stoot geven tot praktiese hervormingszin, en ontvankelikheid kweken
voor nieuwe maatschappelike idealen.
Omstreeks 1880 is Multatuli's invloed nog stijgende. ‘Zijn krijgsroep’, zei Van der
Goes71 terecht, ‘heeft de jongelingschap van twee geslachten aangevuurd’. Maar het
tweede geslacht van vereerders was anders dan het eerste. De Multatulisten waren
aangegroeid tot een brede schare. Hun dweepachtige geestdrift was er niet minder
op geworden. Zij waren vast overtuigd dat de werken van ‘de grote Meester’ boven
kritiek verheven, tegen onderzoek ‘in alle opzichten bestand’ waren; dat Multatuli's
arbeid aan invloed zou winnen ‘met klimmende kracht’ en vrucht dragen
‘millioenenvoud’,
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gelijk een late woordvoerder, de heer H.J. Top, zich in 1888 uitdrukte72.
De toekomstige toongevers, de eigenlike woordvoerders van dit nieuwe geslacht,
zouden niet zo kritiekloos tegen de Meester opzien. Twee nieuwe machten, waarvoor
Multatuli zelf de weg gebaand had, ondermijnden weldra zijn profeetschap: een
opbloeiende dichtkunst en het opkomend socialisme. Het laatste zal ik hier ter zijde
laten. Multatuli's invloed op de voormannen van De Nieuwe Gids dienen we in
hoofdtrekken na te gaan.
De stichters van dat tijdschrift hebben de macht van de Multatuli-bewondering in
hun leven gevoeld en erkend. Paap, uit onderwijzerskringen voortgekomen, stond
hem wel het naast, ook door persoonlike vriendschap. Multatuli prees zijn eersteling,
de Bombono's, en moedigde hem, overschattend, aan73. Kloos, Van der Goes, Verwey,
dweepten als Hogerburgerscholieren met de grote Martelaar en Artist. Kloos herinnert
zich na vele jaren, in 1905: ‘Ik beschouwde de Ideën met kinderlijke blijdschap, als
een heilig boek’. - ‘Dekker troonde in mijn zeventienjarige hersens als een ideaal-edel,
bijna bovenaardsch Wezen’.74 Verwey vertelde nog onlangs hoe hij met Multatuli
dweepte: ‘De tijd heugt me dat een heele wereld van edelaardige ondeugendheid mij
openging uit een deel van de Ideën, gevonden op het boekenrek van een oom bij
wien ik koffie dronk’. - ‘In eerstvolgende jaren bereidde ik mij op het schrijven van
een opstel meermalen voor, door een bladzijde van de Ideën te lezen’. - ‘Hij werd
door ons gehoorzaamd en toegejuicht en met de hoogsten gelijk gesteld’.75
Van der Goes vindt hem, na Busken Huet ‘de Groote’, de tweede schrijver van
onze letterkunde76. En Van Eeden getuigt: ‘Wie die tusschen zijn 15de en 20ste jaar
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Multatuli las, heeft geen vreugde gevoeld bij die plotselinge vrijheid, - bij die
verrassende ontdekking, dat men dingen zeggen en denken mocht, die men nimmer
van anderen gehoord had’.77
De Nieuwe Gids begint dus te staan in het teken van de Multatuli-overschatting.
In de eerste Literaire Kroniek schrijft Kloos: ‘Achter en boven de generatie van 1880
staat de reuzenfiguur van Douwes Dekker’. - Multatuli is ‘de onfeilbare artist die de
kunst minacht’.78 Die overschatting duurt niet lang. Juist de minachting voor de kunst,
die te scherper uitkwam toen Multatuli een beslist-afwijzende houding aannam
tegenover de ‘sonnettenfabrikanten’, maakte de scheidsmuur zichtbaar. Als Kloos
in 1888 over Multatuli schrijft79, is de lof nog hooggestemd, maar beslist heet het:
‘Wij zijn geen Multatulianen, in denken noch in voelen, in het Leven, noch in de
Kunst. Wij zijn anders’. En Van der Goes zegt in hetzelfde jaar: ‘Multatuli is niet
de uitsluitende of zelfs maar de voornaamste god onzer jeugd geweest, gelijk bij vele
van onze landgenooten’.80 Rijpere kennis deed hen de oppervlakkigheid van Multatuli's
wijsheid doorzien. Door aanraking met grote buitenlandse kunst waren ze aan de
suggestie van Multatuli's letterkundige vonnissen ontgroeid. ‘Het geheel van zijn
gedachten’ - schreef Kloos - ‘is voor ons slechts een stadium in de ontwikkeling van
onzen volksgeest, zijn stijl is een datum in de geschiedenis onzer kunst’. Hij was ‘de
ontkennende en daarom vrijmakende, de verdelgende en daarom grondleggende
Figuur’.81 Uit deze woorden spreekt duidelik het inzicht dat Multatuli door dit geslacht
niet meer als bouwmeester, maar als wegbereider geëerd moest worden. Weer twee
jaar later vergelijkt Kloos hem met de tweede geestelike vader van de Nieuwe
Gids-kritiek. ‘Huet is
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meer wereldwijs, maar Multatuli meer mooi. Multatuli moet men liefhebben, men
moet hem bewonderen, maar die bewondering wordt soms teleurstelling, terwijl de
liefde zich zelf wel eens een beetje onverstandig vindt. Huet moet men respecteeren,
maar dàt respect blijft’.82
Dit oordeel sluit zich aan bij dat van Van Eeden in 1887, die ook erkent dat Huet
bij herhaalde lezing meevalt, en Dekker tegenvalt. Het is niet het minst Multatuli's
haat tegen poëzie die Van Eeden ergert. ‘De zaak is dat Douwes Dekker, die artist
was, zijn leven lang met de kunst heeft gekoketteerd en geëindigd is met haar te
beschimpen en te bespotten’.
Fancy heeft veel miskenning en vernedering van hem moeten lijden. Overigens
erkent Van Eeden: ‘Maar wij zullen allen graag erkennen, dat wij weinig dingen
zeggen of denken, waarop zijn zeggen en denken geen invloed heeft gehad’.83 Dat
geldt vooral voor Van Eeden zelf. In De Kleine Johannes zijn onmiskenbaar
Multatuliaans de satyriese parabelen en Wouter-elementen, het geloof aan de goedheid
van de natuurlike mens en de haat tegen het Christendom. De ‘Grassprietjes’ zijn
gemaakt door een talentvolle leerling van meester Pennewip. Er is ook een dieper
gaande verwantschap. Ook Van Eeden werd de ‘ontdekkingsreiziger die niet volgt,
maar zoekt’, bij wie publiekverachting steeds samenging met pogingen om datzelfde
publiek voor zijn denkbeelden te winnen, de geboren individualist en anarchist. De
Marcus-figuur van de veel latere Kleine Johannes is een Multatuli redivivus.
De letterkundige kritiek van de eerste Nieuwe-Gidsjaren had dus als achtergrond
een poëzie-verheerliking, die lijnrecht tegen Multatuli's denkbeelden inging. Maar
in het afbreken werd Multatuli's lijn gevolgd. De ‘concrete bestraffing van Bilderdijk's
gehaspel’ - waarom
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Kloos in 1888 Multatuli prees, zonder zelfs de overdrijving te verontschuldigen werd gevoeld als voorspel van de eigen strijd tegen de ‘dichterlike taal.’ En Multatuli's
taalvernieuwing, het ‘gepassioneerde praten’ dat in zijn proza klonk, en de
schrijftaalkonventie overstemde, werd als winst aanvaard. In het proza van Kloos en niet minder bij Van der Goes - voelt men de sierlikheid en bevalligheid van Huet,
maar ook de losheid en hartstochtelikheid van Multatuli.
Van Deyssel's beeldstormend krities proza staat naar stijl en stemming ver van
Huet, en zeer dicht bij Multatuli. Daaruit zou men niet vermoeden dat Van Deyssel
heel anders tegenover Multatuli staat als zijn medestrijders. De soort verering van
18- en 19-jarigen heeft hij nooit gekend. De Max Havelaar kwam hem in handen
toen hij ‘in druk verkeer was met grootere schrijvers.’ Dat stelde hem in staat,
Multatuli te zien buiten de vaderlandse verhoudingen, en scherp uit te spreken: ‘Hij
is niet een groot kunstenaar, niet een groot denker’, kortom, geen geest van de eerste
rang. In Multatuli's leven, gemeten met zuiver artistieke maatstaf, zag hij een
mislukking: ‘Hij was een man van de Gedachte en de Verbeelding en waande zich
een man van de Daad.’ Maar de Kunst is nu eenmaal meedogenloos in haar wraak.
Verachting voor de Kunst ‘is het groote wanbegrip, dat zijn leven deed mislukken.’
Het was Van Deyssel een ergernis, een man te zien die ‘zich voortdurend driftig
maakt tegen de huid waarin hij steekt, een kunstenaarshuid’. Hij voor zich houdt
meer van grote poëten of prozaisten dan van heiligen of martelaars. Dat Multatuli
zich opvoeder voelt, en een aanhang van vurige vereerders om zich verzamelt, staat
hem tegen. Hij ‘moest alleen blijven, zonder omgeving.’ Want
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Multatuli's invloed werkt schadelik: hij kweekt ‘allemansauteurschap’, ‘muffe denkers
en vale schrijvers.’ Voor deze individualist is Multatuli groot, omdat zijn
zelfvergoding hoogstens de overdrijving van een deugd is, omdat hij de opstandeling
is, die ‘een hevige hartstocht bracht in het koude Noorden’, die een ‘brutaal-mooye
taal’ schreef84.
Van Deyssel was de aangewezen man om zich liefdevol te verdiepen in dit
ongewone zieleleven, en het onbevooroordeeld te schilderen. Hij aanvaardde de
verklaring van Swart Abrahams, maar vulde de verstandelikheid van de medicus aan
door een artistiek-menselik meevoelen en begrijpen. De Multatuli-studie van A.J.
behoort tot de zeldzame boeken waarop onze litteratuurgeschiedenis trots mag zijn85.
Van Deyssel gaf de richting aan die de Multatulibeschouwing na 1891 zou volgen.
De Ideën worden overschaduwd door het werk van de Tachtigers. Multatuli's stijl
had niet meer de bekoring van het nieuwe. De kritiek van De Nieuwe Gids toonde
dezelfde brutale moed, en miste zijn eenzijdige litteratuur-haat. Max Havelaar leek
ouderwets. Woutertje Pietersen werd op zij gedrongen door het naturalisme. Zo
koelde de vurige geestdrift af tot een welwillende waardering. De dwepers beginnen
uit te sterven. Een naklank horen we in 1892, als Multatuli's nagedachtenis gevierd
wordt door De Dageraad, en in de aflevering Ter Gedachtenis de studie van A.J.
heftig aangevallen wordt als heiligschennis. De schrijver van dat stuk, J.G. ten Bokkel,
eindigt: ‘De Rijn van zijn roem is nog maar bij Bazel, en trots A.J. en alle dominees
zal hij zijn weg wel verder vinden’86. Maar de geringe deelname aan deze herdenking
onder de jongere schrijvers van naam wijst op het tegendeel. Mijn studente-
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jaren stonden sterk in het teken van die afkoeling. Wij hadden Multatuli meestal vóór
ons negentiende jaar genoten, maar lieten hem daarna onaangeroerd op de boekeplank.
Het sterke gevoel dat wij hem ontgroeid waren, leidde tot onderschatting, tot een
neiging om hem voorgoed op zij te schuiven. Die stemming vond ik o.a. in een
Kroniek-artikel van Hondius van den Broek, in 189787, en nog onlangs bij Frans
Coenen88. Als reaktie is het begrijpelik dat de koele waardering na 1900 bij velen
oversloeg tot volslagen onverschilligheid.
Daarom droeg de studie van Prinsen, Multatuli en de Romantiek, in 1909, het
karakter van een eerherstel89, al is hier geen Multatuli-vereerder van de oude stempel
aan 't woord, maar geestdrift, gelouterd door kritiek. De herdenking van dit jaar - al
gaat er heel wat jubileumvuur weer in de doofpot - heeft deze goede zijde, dat het
ons aan de plicht van dankbaarheid en onbevooroordeelde waardering herinnert.
Zullen er weer tijden aanbreken van nieuwe Multatuliverering?90. Ik geloof het
niet. Multatuli behoort voor ons tot een afgesloten verleden. En als we hem histories
gaan zien, kan er van terzijdestelling geen sprake zijn. Als letterkundige en sociale
faktor heeft hij een plaats in het geestesleven van de negentiende eeuw, die niemand
hem ontnemen kan.
H. Roland Holst heeft niet lang geleden, tegenover Albert Verwey, de vraag
opgeworpen wie belangrijker figuur was in de 19de eeuw, Potgieter of Multatuli91.
Zij kiest partij voor de laatste: ‘Multatuli bevat, in stijl en wereldbeschouwing, de
kiemen van den komenden, wordenden tijd, van een grooter Holland, een ruimer
levenssfeer, een wijder levensinzicht dan Potgieter kende. Daarom is hij de
belangrijker figuur van de twee.’

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

65
Verwey stelt daartegenover92: ‘Multatuli was een einde, zoo zeker als hij een begin
was. Maar de besten van ieder tijdperk dienen een vervulling te zijn.’
Een dergelijk geschil is niet voor beslechting vatbaar. Men zal de verhouding
anders zien, naar mate men een revolutionaire of een artistieke maatstaf aanlegt. Als
beweegkracht heeft Multatuli, de populaire, veel meer uitgewerkt dan Potgieter, de
impopulaire. Maar in Potgieter is harmonie, omdat achter zijn kunst de idee van zijn
tijd zichtbaar is. Daardoor blijft zijn nagelaten werk, ook onafhankelik van zijn tijd,
belangrijk. Multatuli heeft gewenst dat ‘zijn lezers oud werden en hem van verre
lazen’93. Maar juist van verre gelezen, verbleekt de glans van zijn werk. Dan zien we
dat hij, zich in zijn waan rangschikkende onder de ‘dichterlijke en geestelijke
bouwmeesters’, ondanks de weggeruimde hindernissen, een ‘dolende gids’ werd.
De Zaaier heeft zijn eigen gewas niet herkend. Maar dàt hij gezaaid heeft, is zijn
onuitwisbare verdienste. De invloed op zijn jongere tijdgenoten is het meest
waardevolle deel van zijn levenswerk. Dat maakt hem tot een zo belangrijke figuur.
Niet als denker en dichter allereerst, maar als baanbreker en opvoeder zal het
nageslacht hem blijven eren.

Eindnoten:
1 In de Multatuli-studie van 1885 (Liter. Fant. XXII, blz. 132); herdrukt in Brieven van Multatuli
III, 122 vlg.
2 Zie C. Th. van Deventer: Havelaarvoorspel (naar aanleiding van Multatuli en congé. Documents
officiels inédits door Dr. J. van Vollenhove, 1909) in De Gids Mei 1910, blz. 212.
3 De Multatuli- studie van Polak, eigenlik een ‘In Memoriam’ in de N. Rott. Cour. (Mei 1887),
is opgenomen in zijn bundel Studiën, blz. 242-331.
4 Door Dr. Swart Abrahams, in zijn bekend Gids-artikel van 1888 (ook afzonderlik verschenen)
en in het artikel Multatuli als Indo-Europeaan (in Taal en Letteren VII, 1897). Vgl. ook J.H.
Hooyer: Millioenen-studiën herlezen, in De Gids 1889 I, blz. 14-16.
5 De parallel met Abr. des Amorie van der Hoeven is getrokken door Busken Huet (Liter. Fant.
XXII, blz. 168 vlg.)
6 Polak, a.w. blz. 260.
7 Brieven van Multatuli. Laatste periode X, blz. 97 (1876).
8 C. Th. van Deventer, in het genoemde artikel, blz. 212.
9 Het betoog van A.J. dat Multatuli eerst onder het schrijven van Max Havelaar zich zijn genialiteit
bewust werd, is m.i. onhoudbaar, nu er zooveel uitlatingen van vroeger tijd bekend zijn, in het
Dagboek en de Brieven, waaruit het tegendeel blijkt.
10 Veth's artikel staat in De Gids van Julij-Aug. 1860. Met zijn oordeel verenigde zich de anonieme
recensent in de Vaderlandsche Letteroefeningen (Boekbeschouwing 1861, blz. 104-110). Hij
verontschuldigt zich over zijn late recensie, maar er zijn ‘hoekjens’ waar De Gids niet doordringt,
en die wel voor ‘onze oude Vaderlandsche Letteroefeningen toegankelijk zijn’. Ook volgens
hem kan Multatuli onmogelik ‘een zelfzuchtig oproerkraaier’ zijn. Het verzet tegen Multatuli
is z.i. begrijpelik in een land ‘waarin de geest der Droogstoppels op nagenoeg elk gebied de
algemeene is’. Hij verdeelt Multatuli's vijanden in 1o Droogstoppels geslacht 2o Slijmerings
geslacht 3o de teleskopische philantropen 4o de koloniale oppositie. ‘Uw excentriciteit wordt
u als misdaad aangerekend, uw overdrijven als oproerkraaien’ eindigt deze recensent.
11 De recensie in de Tijdspiegel 1860 II is getiteld Een boek voor den Koning.
12 In Wetenschappelijke Bladen 1860 III. Boekaankondiging door J.F. B[uys].
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13 De Nederlandsche Spectator 1860, blz. 182. Een pendant is de bespreking in het Bijblad van
De Economist, 1860, blz. 234-235. Ook deze schrijver oordeelt dat ‘de romantint gevaarlijk
is’. ‘Bezadigde lezers’ worden er door afgeschrikt. Waarom niet liever ‘een populair economisch
boek?’ De auteur ‘moet zich niet opwinden’. Laat hij dan afzonderlik schrijven over de
Rosemeyers en Sjaalman. Nu laat het boek ‘iets onbestemd-weemoedigs’ achter. Men is geneigd
bewijzen te vragen of het wel zò erg is, of we zò schuldig zijn. Voorlopig blijft het boek een
‘roman’. Maar, zegt de schr., we mògen wel eens ruw wakker geschrikt worden.
14 Multatuli's houding tegenover de letteratuur in De Gids, Mei 1910, blz. 248.
15 Vgl. daarover Potgieter en het Liberalisme in mijn Letterkundige Studieën.
16 In dezelfde Gids-jaargang (Nov. 1869) schreef Prof. A.D. Loman een pleidooi voor het
modernisme: De Godsdienst voor onzen tijd. Eene pleitrede voor denkenden. Opzoomer, zegt
deze schr., betoogt in zijn boek De Godsdienst voor ‘die degelijke middenklasse, bij welke de
kalme redeneering hare rechten het sterkst doet gelden en de tegenspraak tusschen overgeleverd
geloof en de uitspraken van het gezond verstand het minst geduld wordt’. Daarin ziet hij ‘de
kern der natie’.
17 Een ‘gaaf’ boek werd de Max Havelaar onlangs genoemd door Prinsen (De Gids, Mei 1910);
een ‘kompleet’ boek door Albert Verwey (in het weekblad De Amsterdammer 1 Mei 1910).
Busken Huet sprak al van ‘het volledigste en meest harmonische van Multatuli's werken’.
18 In een brief aan J. Versluys (Brieven van Multatuli. Laatste periode; X, blz. 17).
19 De recensent, waarschijnlik een predikant, uit het vermoeden ‘dat de schr. het Christendom
slechts kent in de vormen der oude supranaturalistische theologie; voor harten als het zijne is
de moderne theologie: aan haar hand tot Christus geleid, moet hij door de goddelijke humaniteit
van den Menschenzoon getrokken worden, dat hij niet meer van Hem scheiden kan’. (blz. 189).
20 Bekende woorden van Busken Huet (Liter. Fant. XXII, blz. 163).
21 Treffend is dit uiteengezet in de studie van A.J.
22 Rudolf Eucken: Geistige Strömungen der Gegenwart4, blz. 304.
23 Polak, a.w. blz. 259.
24 Dr. Kollewijn's Bilderdijk (Uit de Verspreide Geschriften van Allard Pierson. Eerste reeks, deel
II).
25 Polak, a.w. blz. 281.
26 Max C.P. Schmidt: Franz Junghuhn. Biographische Skizze (Leipzig 1909): ‘Licht und
Schattenseiten’ (blz. 143-148), met een bibliografie. Vgl. dezelfde schr. en het Nederlands
Gedenkboek (Mart. Nijhoff, 1910).
27 Deze biezonderheden zijn ontleend aan het artikel van A.H. Gerhard: De Vereeniging de
Dageraad 1856-1906 (in het gedenkboek: De Dageraad. Geschiedenis, Herinneringen en
beschouwingen, 1906).
28 Zo wordt hij in hetzelfde Gedenkboek (blz. 70) genoemd door D.R. Mansholt (Multatuliana).
29 Potgieter en het Liberalisme in mijn Letterkundige Studieën.
30 Potgieter's Brieven aan Busken Huet I, blz. 79.
31 In dezelfde Brieven I, blz. 193, 202 en III, blz. 169 (Vgl. verder nog I, 65, 164, 189 en III, 261
en 276).
32 Vooral over het slot van Een Levensbeschouwing, dat zijn vrouw hem voorlas, laat hij zich in
een brief heel ongunstig uit.
33 Aangehaald in de Brieven van Multatuli VII, blz. 47, uit De Gids. Merkwaardig is dat het
herdrukte opstel (in de Liter. Fant. VII, 94; over Harthoorn) de ‘duisternis’ en het ‘vuurwerk’
mist. Dit schrappen bewijst de omkeer in Huet's waardering van Multatuli.
34 Over het bezoek van Huet vindt men op dezelfde plaats in de Brieven een mededeling van de
uitgeefster.
35 Zie over deze zaak de onthulling van Busken Huet zelf (Liter. Fant. XXII) en de Brieven van
Multatuli VII, blz. 145 vlg.
36 In dezelfde brievenbundel blz. 160 vlg. en blz. 166 vlg. Verder over de Ten Kate-kritiek VIII,
blz. 44-51; over een professoraat: blz. 66.
37 Later herdrukt in Liter. Fant. II, blz. 200.
38 De hiaat in de achtste brievenbundel (blz. 193) werd dit jaar aangevuld door een publicatie in
De Gids (Mei-Junie): Onuitgegeven brieven van Multatuli aan Busken Huet door G. Busken
Huet. Vgl. VIII, 195-239.
39 Over Duizend- en eenige hoofdstukken (1871), herdrukt in Liter. Fant. XV, blz. 139.
40 In Liter. Fant. XVI (1872).
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41 Oorspronkelik geschreven voor Ten Brink's boek over de 19de-eeuwse letteren. Herdrukt in
Liter. Fant. XXII. Vgl. Multatuli's ongunstig oordeel in Brieven X, blz. 282 en 309.
42 In de studie van Busken Huet over Van Vloten (Liter. Fant. XXII, blz. 123).
43 Brieven van Multatuli VII, blz. 182-183. Het volgende citaat in VII, blz. 16.
44 Brief van 23 Maart 1867 (VIII, blz. 64).
45 Over de Humaniteit, als zustervereniging van De Dageraad, zie Gerhard, in het aangehaalde
artikel, blz. 21 vlg. Van Vloten hield daar o.a. in 1869 een lezing over ‘Humaniteit, de blijde
boodschap der 19de Kristeneeuw.’
46 De voordracht van Van Vloten over Vrije Studie verscheen als brochure (Haarlem 1868). Die
47
48

49
50
51
52
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van Multatuli opende de 3de Ideën-bundel.
F. van der Goes: Dr. Swart Abrahamsz over Multatuli (overgedrukt uit De Nieuwe Gids 1888),
blz 25.
Ik ontleende deze aanhaling aan een Gids-artikel van Mr. Sillem: De Klaagliederen van Th.
Carlyle (Aug. 1871). Volgens de schr. van dit stuk is het niet meer toepasselik op Carlyle's
laatste periode, want iemand die de grootste helft van de mensen vervloekt, oefent geen zedelike
macht meer. Deze uitlating trof mij, om de parallel met de toen gangbare veroordeling van
Multatuli's strafprediking.
In het boven aangehaald Gids-artikel van 1889, I, blz. 9.
In het tijdschrift Der Türmer (1901), dat ik niet in handen kon krijgen, zodat ik alleen het
fragment ken dat Dr. A.S. Kok (Multatuliana, blz. 162) er uit meedeelt.
Hiervoor kan men Petit's Bibliografisch Overzicht raadplegen met Kok's Multatuliana in één
bundel uitgegeven (Baarn 1903).
Radikaal getint zijn b.v. de artikelen van S. Coronel over Engelse arbeiderstoestanden (Juny
1869), van L. de Hartog (1870-1871) en van Quack. De novelle Hilda, in De Gids van Desember
1871, maakte sensatie. Dat de schrijfster, een nicht van Roorda van Eysinga, Multatuli
bewonderde, blijkt uit de Briefwisseling tusschen M. en R.v.E., blz. 71-72, blz. 120 (vgl. ook
blz. 85 en 130).
Een typies staaltje vond ik in De Gids van Des. 1869. Een student had in de Utrechtse
debating-club de stelling willen verdedigen dat de republiek voor Nederland wenselik was. Dat
werd bijtijds verhinderd. Toch maakten de konservatieven de liberale leermeester, prof. Vreede,
er een verwijt van. Die protesteerde met kracht tegen dit verwijt in een brochure Republiek of
Constitutionele monarchie. Prof. Vissering nu, deze brochure in De Gids besprekend, zegt o.a.:
‘Voor 10 Juny 1869 was er niemand in geheel Nederland geweest - behalve dien eenen student
te Utrecht - wien het in het hoofd gekomen zou zijn aan de deugdelijkheid van onzen
tegenwoordigen regeeringsvorm te twijfelen.’
Brieven van Multatuli VII, blz. 129.
Briefwisseling van Multatuli en Roorda van Eysinga, blz. 103 vlg.

54
55
56 Ideën I, No. 37 en 41.
57 Multatuli en zijne werken geschetst (in Nederland 1878), herdrukt in de Multatuli-uitgave bij
Cohen, achter: Nog eens Vrye Arbeid, blz. 125.
58 In de studie Een Zaaier, herdrukt vóór de Verzamelde Werken.
59 In een artikel De derde bundel van Multatuli's Ideën, blz. 268-269. De schr. stelt Multatuli, tot
ergernis van Potgieter, ver boven Busken Huet (blz. 265).
60 In De Vrije Gedachte V: De vierde bundel van Multatuli's Ideën.
61 Zie o.a. de genoemde Briefwisseling, blz. 125.
62 Zie vooral het vierde hoofdstukje van de aangehaalde studie.
63 E. Douwes Dekker, gezegd Multatuli, uit zijne geschriften beoordeeld, een goed geschreven,
weinig bekend artikel. De bedoelde bekentenis komt voor op blz. 78 van de afzonderlike afdruk.
Wie de schrijver is, heb ik niet kunnen nagaan. Waarschijnlijk is het dezelfde, van wie Vitus
Bruinsma in 1892 mededeelde (In Ter Gedachtenis aan Multatuli, blz. 13) dat hij ‘thans, sedert
jaren reeds, een zijner warme vereerders is, die veel doet om zijn geschriften onder het volk te
brengen.’
64 Bij Polak: de parabel van Blefuscu (a.w. blz. 251 vlg.). H.J. Top: Multatuli, Een valsche diagnose
van een dolenden gids (1888) begint met een parabel.
65 Studies I, blz. 20: een parabel, naverteld uit een vroegere brief aan Multatuli.
66 Te Winkel: Bilderdijk lotgenoot van Multatuli, blz. 76.
67 Een herinnering en een opwekking (in Ter Gedachtenis aan Multatuli, 1887-1892, uitgegeven
door de Vereeniging ‘De Dageraad’), blz. 11-12.
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68 Een woord van laten dank (De Gids, Mei 1910). Na de voltooiing van deze voordracht verscheen
in De Gids (Junie) een artikel van G.J.P. de la Valette (Dek), als pendant van Wibaut's
herinneringen een merkwaardig bewijs van Multatuli's invloed. ‘Meer dan wie ook, gaf hij een
forschen stoot aan Jong Nederland. Maar voorgestuwd, ontkomen aan den greep van den meester,
ging dit zijns weegs. Dankbaar bleven die eerste geslachten na hem den man gedenken die de
deur harer muffe school ingetrapt, en haar naar buiten gejaagd had, in de vrije lucht’. (blz.
377-378) - ‘En toch, wij allen nagenoeg, die in onze jonge jaren, met geheele overgave, zijn
leiding aanvaardden, wij bleven daar niet onder’. (blz. 398). - Vgl. ook nog J.B. Meerkerk: Ed.
Douwes Dekker, Eene Karakterstudie (1900), blz. 255-256.
69 Brieven van Multatuli X, blz. 322.
70 Het Weekblad-plan komt herhaaldelik ter sprake in de Briefwisseling van Multatuli met Roorda
van Eysinga: o.a. blz. 89-90, 119, 126.
71 Van der Goes, a.w. blz. 26.
72 Top, a.w., blz. 36.
73 Zie J.B. Meerkerk: Ed. Douwes Dekker, blz. 257, en Brieven X, blz. 219 vlg.
74 De Nieuwe Gids, Nov. 1905: Literaire Kroniek, blz. 115 vlg.
75 In een bespreking van Prinsen's Multatuli en de Romantiek in het Weekblad De Amsterdammer.
76 Van der Goes, a.w., blz. 34.
77 Studies I, blz. 15.
78 Veertien jaar Litt. Gesch. I, blz. 123 (1885).
79 Veertien jaar Litt. Gesch. Multatuli: II, blz. 101 (1888).
80 Van der Goes, a.w. (slot).
81 Veertien jaar Litt. Gesch. II, blz. 102.
82 Veertien jaar Litt. Gesch.: Multatuli en Busken Huet II, 142.
83 Studies I, blz. 15.
84 Deze aanhalingen vindt men in de Verzamelde Opstellen. Tweede bundel: Multatuli-Studiën
(1888) en Over Multatuli (1888).
85 De bekende studie, onder het pseudoniem A.J., verscheen eerst in het tijdschrift Nederland;
daarna afzonderlik.
86 Ter gedachtenis aan Multatuli (1892), blz. 52.
87 H.v.d.B.: Multatuli-Litteratuur, naar aanleiding van de Brieven van Multatuli, deel X. (De
Kroniek, 1 Maart 1897).
88 In het Weekblad De Amsterdammer, Junie 1910.
89 Aldus in de bovengenoemde bespreking van Albert Verwey.
90 Verwey wijst er in deze bespreking m.i. terecht op, dat Prinsen de betekenis van de populariteit
in Duitsland overschat. De vertaler W. Spohr ziet in Multatuli niets minder dan ‘das moralische
Genie, der grosse Umstürzer und Baumeister, ein nationaler Nietsche’ (Neue Deutsche
Rundschau, Dez. 1898, aangehaald in Kok's Multatuliana, blz. 165). Toch is merkwaardig,
gelijk onlangs bleek, dat tot Multatuli's vereerders in Duitsland behoord heeft de auteur van
Rembrandt als Erzieher, Langbehn.
Een opleving van Multatuli's roem wordt ook verwacht door F. Domela Nieuwenhuis, blijkens
de voorrede van een kleine bloemlezing Het gulden boekje der vrijheid (1907): ‘Ik weet dat hij
stijgen zal in de achting des volks en daarom doe ik dit werk met groote voorliefde’ (blz. 9). ‘In veel latere tijden, als al die anderen reeds vergeten zijn, blijven een Spinoza en een Multatuli,
hoe verschillend van persoon ook, voortleven.’
91 Kapitaal en Arbeid. Derde druk (1909). Voorrede, blz. VII. In overeenstemming met de
bovenstaande uitlating van Domela Nieuwenhuis karakteriseert deze schrijfster Multatuli als
‘de geestelijke vader van het anarchisme in Nederland’ (blz. 166).
92 In de bovengenoemde bespreking van Prinsen's werk.
93 Ideën, No. 122.
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Bijlage III. Verslag van den secretaris.
Aanknoopende aan hetgeen in Uwe vorige Vergadering door den Heer Dr. P.J. Blok
werd medegedeeld, is het mij een voorrecht U thans te mogen berichten, dat het tot
stand komen van een nieuw ‘Nederlandsch Biografisch Woordenboek’ volkomen
verzekerd is. Op uitnoodiging van het Bestuur heeft in de eerste Maandvergadering
van dit Maatschappelijk jaar den 8sten October de Heer Dr. P.C. M o l h u y s e n
uitvoerige mededeelingen gedaan omtrent deze groote, bij uitstek nationale
onderneming en de plannen der Redactie ontwikkeld. Hij besprak eerst de
voorgeschiedenis der uitgave, hoe, sinds de bekende Spectator-artikelen van Dr. W.
Meijer en Dr. Brugmans in 1898 plannen gaande waren om te komen tot ‘een nieuwen
Van der Aa’, die ten slotte zoover gevorderd zijn, dat de voorbereiding van een nieuw
Biografisch Woordenboek thans in vollen gang is. De redacteurs hebben een groot
aantal geleerden op elk gebied uitgenoodigd en van dezen de toezegging gekregen
van eene bepaalde groep personen de levens te beschrijven. Spr. noemde als
voorbeeld, hoe zij het werk verdeeld hebben: de afdeelingen theologie en geschiedenis.
Bij eerstgenoemde groep zijn de te behandelen personen naar de verschillende
gezindten ingedeeld, bij de laatste is het geheele gebied in tijd-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

73
vakken ingedeeld, b.v. tachtigjarige oorlog, tijd van De Witt, van Willem III enz.
Daarnaast zullen andere geleerden weer het leven van een enkelen persoon
beschrijven, dien zij tot het onderwerp hunner onderzoekingen hebben gemaakt, als
b.v. van Christiaan Huygens en Erasmus. De levensbeschrijvingen zullen beknopte,
maar leesbare artikelen moeten zijn; de geraamde omvang van het werk, 15 deelen
van 800 bladzijden, laat toe om bij een zeer groot aantal personen, toch degelijke
artikelen over meer belangrijke personen te geven, met veel data en feiten,
biografische bijzonderheden en opgave der bronnen, zoodat naast de algemeene
wetenswaardigheden over een persoon ook het materiaal gegeven wordt om verdere
onderzoekingen er op te baseeren. Ten opzichte van de personen, die zullen worden
opgenomen, nemen de redacteuren een zeer beslist standpunt in; zij zijn van oordeel
dat niet enkel de meer bekende personen, maar ook de minder bekende opgenomen
dienen te worden: Spr. wees er op dat men in elk woordenboek juist zoekt naar de
dingen, die niet zoo voor het grijpen liggen. Daarmede is niet bedoeld dat elk, wiens
naam in 's lands historiebladen voorkomt, ook hier dient te worden vermeld, maar
de gevolgde methode om elke groep aan speciale geleerden op te dragen is een
waarborg, dat de keuze met kennis van zaken zal worden gedaan.
Verder behandelde Spr. de wijze van uitgeven, waarbij iets nieuws wordt ingevoerd,
waarvoor de redacteuren de gegevens ontleenden aan het plan voor den Italiaanschen
Dizionario bio-bibliografico. In plaats van in het eerste deel de levens te geven,
beginnende met A, in het tweede die met B enz., geven zij in elk deel eene serie
levens uit het geheele alfabet van A - Z. Bij elk deel komt een alfabetisch register,
dat alle reeds verschenen deelen
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mede omvat, zoodat het boek steeds te raadplegen is, en men in het register op het
laatst verschenen deel altijd alle behandelde personen kan vinden. De redacteuren
zijn daartoe overgegaan, omdat bij een zuiver alfabetisch boek een enkel medewerker
die zijne bijdrage niet op tijd inzendt, den geheelen druk in de war kan sturen, en
men òf de uitgave van een deel belangrijk zou moeten vertragen, òf bedoeld artikel
naar het supplement verwijzen. Maar zoodra er met supplementen wordt gewerkt is
het idee van een zuiver alfabetisch boek verloren. Daarom gaan de redacteuren,
zoodra zij kopij voor een deel hebben, welke ook, wat inhoud betreft, de noodige
verscheidenheid aanbiedt, die ter perse leggen. Men verkrijgt zoo ten slotte een boek
van 15 deelen, die elk van A - Z loopen, met een algemeen register.
Spr. erkende dat aan deze methode een klein bezwaar verbonden is, dat men nl.
om een persoon te vinden, eerst het register en dan het deel zelf moet opslaan, maar
wees er op, dat in zeer veel gevallen toch de gezochte niet op de plaats waar men het
eerst zoekt voorkomt: dubbele namen, onzekere spelling, vooral van oudere namen,
enz. zijn er de oorzaak van. En ten slotte toonde hij aan hoe ook de meer moderne
biografische lexica toch alle met een supplement moeten werken; het Duitsche b.v.
geeft eerst aan het eind van elke letter een supplement, en bovendien is het aantal
supplementdeelen aan het einde van het complete boek thans reeds tot ongeveer 20
pct. geklommen. En zoodra er een belangrijk aantal namen in het supplement
voorkomt, zal men bij zulk een boek verstandig doen, direct in het register te zoeken
en valt het voordeel van een zg. zuiver alfabetisch woordenboek weg.
Spr. eindigde met de mededeeling, dat het groot aantal
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geleerden, die hier zullen samenwerken, wier namen in het eerstdaags verschijnend
prospectus van de uitgave zullen genoemd worden, een waarborg is dat men eindelijk
zal komen tot het lang verbeide nieuwe en vertrouwbare N e d e r l a n d s c h
B i o g r a f i s c h Wo o r d e n b o e k 1.
Deze plannen wijken in verschillende opzichten aanmerkelijk af van hetgeen
gewoonlijk voor een ‘Woordenboek’ gewenscht of noodzakelijk wordt geacht en
gaven dan ook aanleiding tot levendige gedachtenwisseling en tot het opperen van
menig bezwaar. Algemeen echter bleek ingenomenheid met het feit, dat wij nu toch
gegronde reden hebben om een ‘nieuwen Van der Aa’ eerlang te mogen verwachten:
uit al het in die Vergadering en ook later medegedeelde bleek immers voldoende,
dat door de krachtige medewerking van velen en door den flinken ondernemingsgeest
der Uitgevers-Maatschappij van den Heer A.W. Sijthoff een zoozeer nuttig en noodig
werk binnen niet al te langen tijd tot stand zal worden gebracht.
In diezelfde Maandvergadering van 8 October moest volgens de Wet een Voorzitter
der Maatschappij worden gekozen. Als zoodanig werd aangewezen de Heer Dr. C.H.
Th. Bussemaker die de benoeming aannam en zijne werkzaamheid direct aanvaardde
met een toespraak waarin hij hulde bracht aan hetgeen de aftredende Voorzitter de
Heer Dr. J.S. Speyer in het afgeloopen jaar voor de Maatschappij had verricht.
Nog werden in die vergadering de beide Vaste Commissiën aangevuld door
herbenoeming der afgetreden leden, HH. Dr. J. Verdam en Dr. J. te Winkel voor de
Commissie voor Taal- en Letterkunde en HH. Dr. A.H.L.

1

Zie verder het o.d.t.: Het ‘Nederlandsch Biografisch Woordenboek’ gedrukte stuk dat in Oct.
1909 door den Heer Molhuysen aan de leden der Maatschappij is toegezonden.
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Hensen en Dr. L. Knappert voor de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
Deze allen hebben hunne benoeming aangenomen.
Ten slotte werd in die Octobervergadering nog eene voordracht gehouden door
den Heer Dr. J.S. S p e y e r over het prototype van den heiligen reus Christophorus.
Wat van dien grooten en algemeen vereerden heilige en auxiliator verteld wordt,
is zoo fabelachtig en wonderbaarlijk, dat ook vele Katholieken, zooals Spr. aantoonde,
niet gelooven dat wij met een historisch persoon te doen hebben. Reeds vroeg heeft
men dan ook naam en legende symbolisch willen verklaren. In de tweede helft der
19de eeuw werden gissingen voorgesteld die er op uit waren een verchristelijkten
Thor of Hercules in hem te zien. Maar langs dien weg wordt niet verklaard, hoe
Christophorus oorspronkelijk een menscheneter geweest kan zijn met een hondskop
(Cynocephalus). Deze trek van zijne legende is oud en echt. Om dit in het licht te
stellen ging Spr. de verschillende versies na, die er van de Christophorus-legende
bestaan, te weten de passio in drie Grieksche teksten, van welke Usener den oudsten,
die van vóór het jaar 500 dagteekent naar zijne meening, heeft uitgegeven, en in de
talrijker Latijnsche bronnen, die in hoofdzaak daarmede overeenstemmen. Het verschil
is vooral in de namen gelegen; de koning die Chr. den marteldood doet sterven, heet
Dagnus van Samos bij de Latijnen, keizer Decius bij de Grieken; de Latijnen noemen
Chr. een C(h)ananaeus. De gemeenschappelijke bron van die berichten wijst naar
het Oosten, met name naar Syrië. Behalve deze serie is er nog eene tweede, die zich
in onze teksten eerst sedert de 13de eeuw laat vervolgen, en die de voorgeschiedenis
behandelt met Christophorus als den Christusdrager tot hoofdmoment.
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Hoewel die niet zoo oude brieven in de litteratuur kan vertoonen, is zij toch voor
oorspronkelijk te houden, iets waarover bijkans iedereen het eens is, ten deele op
interne gronden, ten deele omdat de afbeeldingen van het Christuskind door Chr.
gedragen op oude traditie wijzen.
In de Christelijke sfeer is dat geheele verhaal onzinnig. Het wordt daarentegen
volkomen verstaanbaar, wanneer wij voor den Christus lezen den Bodhisattwa en
aannemen dat eene Buddhistische legende hier in Christelijke vormen zich ons
voordoet. N u b e s t a a t er zulk een verhaal, hoe de Bodhisattwa, toen hij prins
Sutasoma was, door een menscheneter-reus op den schouder is gezet, en hoe die reus
door hem tot de Ware Leer bekeerd is. Het maakt deel uit van het Jâtakaboek (ed.
Fausb. V, 456 vgg.) en van de Jâtakamâlâ. Op den Boro Boedoer staat die geschiedenis
in vier reliefs afgebeeld, zooals Spr. zien liet. Zulke afbeeldingen van heilige legenden,
zoogenaamde jâtaka's, werden in Buddhistische landen in menigte aangetroffen op
tempels en heiligdommen, juist als die van de heiligen en martelaars in de
Christenheid. In streken met gemengde bevolking, Buddhistische en Christelijke,
kunnen Buddhistische voorstellingen in beeld eene Christelijke interpretatie hebben
gekregen. Zoo iets houdt Spr. voor de kiem van het Christophorusverhaal. Immers
het lijdt geen twijfel dat er zulke gewesten bestonden in het Sassanidenrijk en de
daaraan Oostwaarts palende landen, en het is zoo natuurlijk dat Christenen wat zij
daar van d e n Heiland, d e n Verlosser door Buddhisten hoorden vertellen, op h u n
Heiland, h u n Verlosser toepasten en aan hunne gedachtensfeer aanpasten1.

1

Vg. verder Dr. Speyer in Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde v.N.-I., LXIII, blz. 368
vv.
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Ook in de overige Maandelijksche Vergaderingen, die geregeld plaats vonden en
over het algemeen goed bezocht werden, zijn voordrachten gehouden, waaromtrent
het navolgende kan worden medegedeeld.
Den 12den November sprak de Heer Dr. J.H. H o l w e r d a J r . over ‘De Romeinsche
nederzetting op Arentsburgh bij Voorburg’. Spr. begon met er aan te herinneren, dat
de geschiedschrijving van het tijdvak der Romeinen in onze gewesten in Duitschland
vooral in de laatste jaren eene volkomen verandering heeft ondergaan. Het zijn niet
meer in de eerste plaats de berichten der auteurs, doch de vondsten in den bodem die
ons omtrent hun verblijf in deze streken inlichten. Eenige honderden Romeinsche
vestingen en vele burgerlijke nederzettingen zijn ons bekend; en langs
archaeologischen weg is het gelukt van velen daarvan den juisten bestaanstijd vast
te stellen. Door bestudeering van het materiaal van gebruiksvoorwerpen op zulke
plaatsen gevonden, vooral van het aardewerk, is men zoo ver gekomen dat men
zonder aarzeling zulk materiaal met preciesheid kan dateeren en dus elke Romeinsche
vondst met zekerheid aan een bepaalden tijd kan toeschrijven. Ook den aanleg der
verschillende soorten van gebouwen en nederzettingen heeft men met zekerheid
leeren determineeren. Zoo is dit onderzoek ook voor de geschiedschrijving de vaste
basis geworden.
Ook voor ons land zullen wij zulk een archaeologische basis moeten scheppen,
wil de historieschrijving iets bereiken op dit gebied.
Een groote voorlooper van deze moderne archaeologie was Reuvens; zijn
belangrijke arbeid de opgraving op Arentsburgh.
Met behulp van lichtbeelden werd een overzicht van
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zijn werk gegeven, dat nog slechts 1/3 gedeelte ongeveer heeft blootgelegd van wat
er onder den grond verborgen ligt. Ook werd aangetoond hoe Spr. verleden jaar op
verzoek van ‘die Haghe’ een onderzoek instelde naar wat hij voor den ringmuur
hield. Werkelijk bleken daarbij de ringmuur en de dubbele Romeinsche gracht nog
in den bodem aanwezig te zijn en kon dus worden vastgesteld dat hier eene
Romeinsche vesting van een eenigszins afwijkenden aanleg verborgen liggen moest.
Op grond van eenige vondsten van Reuvens werd ten slotte als zeker aangenomen,
dat deze vesting de Romeinsche vlootvesting was onder keizer Claudius aangelegd
tegelijk met het graven van de vliet, de fossa Corbulonis. De bouw van deze
vlootvesting paste geheel in de door keizer Claudius gevolgde politiek, evenals de
versterking van de Rijngrens; en waar deze Keizer den sluitsteen van die versterking,
Keulen, naar zijne gemalin Colonia Agrippinae heeft genoemd, zoo zal de gelijktijdig
gebouwde vesting bij Arentsburgh zeker het door de Peutingerkaart op deze plaats
geteekende Praetorium Agrippinae geweest zijn.
Nadere kennis van dat alles zullen ons slechts opgravingen op groote schaal kunnen
brengen. Spr. verheugt er zich dus over dat men ook in ons land begint te begrijpen
dat voor onze vroege geschiedenis ‘das Zeitalter des Spatens’ is aangebroken en dat
er zich in Den Haag eene Vereeniging heeft gevormd, aan wier optreden het te danken
zal zijn dat een zoo hoogst belangrijk wetenschappelijk materiaal niet voor goed
verdwijnen zal onder de huizen der zich steeds uitbreidende Residentie.
Na deze voordracht van den Heer Holwerda werd nog het woord gevoerd door
den Heer Mr. S. G r a t a m a . Zich aan den vorigen Spr. aansluitende, behandelde
deze de
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vraag wat men in vroegeren tijd omtrent de Romeinsche nederzetting onder Voorburg
meende te weten, en wat er thans op wetenschappelijke gronden dienaangaande nog
mag worden verondersteld, daarbij in enkele opzichten verder gaande dan Dr.
Holwerda.
Alvorens het eerste gedeelte der vraag te bespreken gaf de Heer Gratama eene
beschrijving van het terrein, waar de nederzetting mag hebben gelegen en verder
eenige bijzonderheden omtrent de gronden zelf, met name omtrent de buitenplaats
Arentsburgh.
Daarna ging hij de berichten na, welke blijkbaar als eene Utrechtsche overlevering
tot ons zijn gekomen, en welke worden gevonden in de kroniek van Beka (plm. 1340)
en in die van den Klerk uiten laghen landen (1350). Zij verhalen van een groot kasteel
door den koning Aurundelius of Exelsoor onder Voorburg gesticht, dat in 856 door
de Noormannen na heftigen strijd met de inwoners des lands zou zijn verwoest. De
herkomst dezer berichten is tot nu toe niet gebleken. Door geschiedschrijvers uit het
laatst der 15de en het begin der 16de eeuw is dit verhaal opgesmukt en zijn er allerlei
dwaze fabeltjes aan toegevoegd, maar het merkwaardige hunner berichten is, dat zij
de overblijfsels van den burg zelf hebben aanschouwd. Daaruit valt onder anderen
af te leiden dat zij toen over eene oppervlakte van 8 1/2 H.A. zich uitstrekten.
Omstreeks dienzelfden tijd werd reeds ingezien o.a. door Heda, den schrijver van de
kroniek der Utrechtsche bisschoppen, dat men hier te doen had met een werk der
Romeinen. Een standpunt dat door latere schrijvers, die heftig te velde trokken tegen
de bovenbedoelde verzinsels, niet meer verlaten werd. Simon van Leeuwen maakte
voor het eerst de veronderstelling, dat de Romeinsche nederzetting,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

81
welke het hier geldt, zou zijn het Forum Hadriani voorkomende op de kaart van
Peutinger, en gebouwd op terrein, opgehoogd met grond uit de vaart door Corbulo,
na zijne onderwerping van de Friezen, in plm. 48 n.C. gegraven.
Op dit standpunt staat men tegenwoordig vrijwel nog, zooals uit de rede van den
vorigen Spr. is gebleken, al is de benaming der nederzetting niet wetenschappelijk
gerechtvaardigd. Wij hebben er thans bij verkregen de zekerheid, dat de nederzetting
was versterkt, dus eene militaire vestiging, en van grooten omvang, b.v. grooter dan
de Saalburg in den Taunus, die slechts 3 1/2 H.A. beslaat.
Het is gebleken uit de vondsten, en door den vorigen Spr. uitvoerig aangetoond,
dat het ontstaan der nederzetting in de tweede helft der eerste eeuw is te brengen.
De vondsten geven omtrent het einde evenzeer eenige, zij het dan tot nu toe eenigszins
vage inlichting.
Immers mag op grond daarvan worden aangenomen, dat op het einde der 3de eeuw
aan het bestaan dezer Romeinsche versterking plotseling een einde is gemaakt, dus
naar alle waarschijnlijkheid bij een inval der naburige Germaansche stammen, of bij
een opstand der in den omtrek wonenden is nedergebrand, met den grond gelijk
gemaakt. Van latere bewoning toch is geen spoor gevonden. Spr. ging ten slotte na
het tijdsgewricht, waarin de verwoesting zou moeten hebben plaats gevonden, en
wees op omstandigheden, die met haar in verband zouden kunnen worden gebracht.
Hij stond meer in 't bijzonder nog stil bij den grooten inval der Germanen in Gallië,
na het vertrek van den keizer Gallienus naar Italië, en de ontblooting der grenzen
dientengevolge van troepen (plm. 260) en
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bij den opstand van Cararisius in Brittannië (plm. 290).
Intusschen, voorloopig moeten wij ons nog met veronderstellingen behelpen, maar
naar alle waarschijnlijkheid zullen de opgravingen, die, in verband met den
toegezegden steun van verschillende autoriteiten en van enkele particulieren, vanwege
de Vereeniging Arentsburgh zullen plaats vinden, de op deze en andere punten te
verwachten inlichtingen verschaffen.
Ten slotte werd in die Novembervergadering nog door den Heer Dr. S.G. d e
V r i e s de aandacht er op gevestigd, dat in de Camera Obscura, waar verhaald wordt
hoe Hildebrand den ouden heer Kegge de merkwaardigheden van Leiden laat zien,
o.a. ‘de portretten der doode professoren die eeuwig leven zullen op de senaatskamer,
‘van Scaliger met den purperen mantel af’ tot op Borger met den houten mantel toe’
(De fam. Kegge, 1e uitg. in den 3den druk der C.O., 1851, blz. 116), de woorden ‘van
Scaliger met den purperen mantel af’ tusschen aanhalingsteekens staan en dus
blijkbaar als citaat of reminiscentie bedoeld zijn. Hildebrand zal hier gedacht hebben
aan eene vaak, maar gewoonlijk onvolledig geciteerde uitspraak van B.G. Niebuhr,
Röm. Geschichte, 1er Theil, 1811, blz. 171 Anm. 8: ‘Es giebt auszer Italien und
Griechenland für den Philologen keinen heiligeren Ort, als den Saal der Universität
zu Leyden, wo die Bildnisse der Lehrer von Scaliger, im purpurnen Fürstenmantel,
bis auf Ruhnkenius aufgestellt sind, um das Bild des groszen Wilhelms von Oranien’1.
In de vergadering van 3 December sprak de Heer Dr. P.J. B l o k over: ‘Nieuwe
gegevens over den ‘Zwijger’ en het Wilhelmus’. Hij ving zijne voordracht aan met

1

Vg. Tijdschrift v.N. Taal- en Letterk. XXIX, blz. 85-86.
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de mededeeling dat hij zijne nieuwe gegevens geput had uit twee bronnen: de
eerstdaags verschijnende Kroniek van den Groninger landbouwer Abel Eppens
(uitgegeven vanwege het Historisch Genootschap door HH. Brugmans en Feith) en
de nagelaten aanteekeningen van Fruin. Wat den naam ‘de Zwijger’ aangaat, vond
hij bij Eppens (I, blz. 578) dat Alva, sprekende over de gebeurtenissen van 1567
gezegd zou hebben: ‘men solden sick huyden vor den swigenden Willum’. Dat
bericht, in verband met wat Fruin's uitgegeven aanteekeningen (Verspreide
Geschriften, VIII, blz. 404 vlg.) opleveren, bewijst dat omstreeks 1600 er eene
overlevering bestond, beurtelings op naam van Alva, Granvelle en Titelman gesteld,
omtrent het karakter van prins Willem, overeenkomende met wat de tegenwoordig
dikwijls gegeven bijnaam ‘de Zwijger’ zeggen wil. Spr. meende in dezen zin de
uitspraak van Fruin uit 1864 te moeten wijzigen, ook op grond van wat deze later
over dit onderwerp aanteekende. Met Fruin kwam hij nog eens ten krachtigste op
tegen het toenemend gebruik van dezen bijnaam, die het werkelijk karakter van den
Prins miskent. Het is in diens tijd nooit een werkelijke bijnaam geworden; dàt was
die van innige vereering sprekende naam ‘Vader des Vaderlands’ en ‘Vader Willem’
die uit het volk zelf is gesproten (in 1577) en alleszins verdient in eere te worden
gehouden.
In het tweede gedeelte zijner voordracht besprak Spr. het oude Wilhelmus en
bracht uit Eppens (blz. 579) het bericht dat het in 1582 ‘uth alle munden ende handen
weder verswonden ende ondergaan’ was wegens de daarin vermelde onderdanigheid
aan ‘den Coninck van Hispangien’ waarvan met sedert de afzwering van 1581 niet
meer wilde weten. Die aanwijzing scheen te herinneren aan 's Prinsen veelszins
afgekeurde staatkunde van verzoening
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der partijen. Verder vestigde hij, uit Fruin's aanteeke. ningen puttend, de aandacht
op een pamflet van 21 Sept. 1568 van de hand van 's Prinsen veldprediker Saravia
(pamflet Meulman no. 190), waarin zeer duidelijk dezelfde geest heerscht als in het
Wilhelmus, zelfs nu en dan dezelfde woordenkeus valt op te merken. Spr. wees nog
eens op de onwaarschijnlijkheid van het auteurschap van Marnix en Coornhert, maar
achtte ook de aanwijzingen omtrent Saravia nog te zwak voor eene definitieve slotsom
ten voordeele van dezen, van wiens auteurschap tijdens zijn lang leven of daarna
nooit gerept is. Hij voor zich hield het voorloopig met Fruin's laatste uitspraak, dat
het gedicht van een onbekende is geweest uit 's Prinsen omgeving in den winter van
1568 op 1569, dadelijk na het mislukken van zijn eersten veldtocht, toen hij ‘oorlof’
toeriep aan zijn ‘arme schapen’ in het verdrukte Nederland1.
Den 7den Januari hield de Heer A.A. B e e k m a n eene voordracht: ‘De Kaart van
Hollands Noorderkwartier in 1288’. Spr. begon met er op te wijzen, hoe bij het
noemen van deze kaart in verband met dit jaartal in de eerste plaats gedacht wordt
aan Mr. G. de Vries Az., den grondigen kenner van Hollands Noorderkwartier, die
o.a. onder dezen titel eene kaart bezorgd heeft met toelichtenden tekst, uitgegeven
door de Kon. Academie van Wetenschappen in 1864. Het is Spr.'s bedoeling natuurlijk
niet, dat werk, dat voor ieder bereikbaar is, hier te bespreken; hij wil alleen hier
meedeelen, dat zijne studiën hem de overtuiging hebben gegeven, dat het voor
verbetering en aanvulling vatbaar is. Juist omdat hij dezen arbeid van De Vries zoo
hoogschat, zou hij dien door

1

Vg. verder Dr. Blok in Bijdragen v. vaderl. gesch. en oudheidk. 4e R., VIII, blz. 440 vv.
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opbouwende kritiek dichter bij de volmaking willen brengen en zoo mogelijk eens
tot eene verbeterde uitgave daarvan komen.
Spr. heeft vroeger reeds hierop gewezen, nl. in 1903 in eene der sectievergaderingen
van het Prov. Utrechtsch Genootschap, maar meent na dien tijd nog eenige nieuwe
vondsten omtrent dit onderwerp te hebben gedaan ook door onderzoek op het terrein
zelf, en onderwerpt dit daarom nog zooveel mogelijk aan het oordeel van deskundigen
alvorens tot publicatie over te gaan.
Hij meent, dat het, in overeenstemming met het doel door deze kaart beoogd, nl.
‘om het aanzien des lands aanschouwelijk te maken’, beter geweest ware bij de
samenstelling uit te gaan van eene kaart met vormen waarvan de juistheid vaststaat,
nl. onze Topografische Kaart en niet van de Kaart van Beeldsnijder van 1575, welker
algemeene vormen uit den aard der zaak te wenschen overlaten en in bijzonderheden
zoo sterk afwijken van de werkelijkheid, dat De Vries die zelf hier en daar heeft
moeten wijzigen; en toch zijn de vormen op de kaart van De Vries op veel plaatsen
nog sterk misteekend.
Het was ook niet noodig of voordeelig die kaart van Beeldsnijder tot grondslag te
nemen, omdat zij geene bijzonderheden bevat, die wij van elders niet wisten; de
veranderingen die het land tusschen den tijd van Beeldsnijder en dien van de
Topografische Kaart heeft ondergaan, zijn ons nagenoeg geheel bekend en daarom
kunnen wij deze laatste evengoed tot grondslag nemen voor eene voorstelling van
het land in 1288.
Wat die voorstelling zelve betreft, herinnerde Spr. er aan, waarom De Vries juist
het jaar 1288, dat van de onderwerping der Westfriezen, gekozen heeft. Hij wees er
op hoe juist dit van hem gezien was, al is het niet

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

86
geheel juist wat De Vries zegt, dat nl. aanwinst van buitengronden door bedijking
vóór dat jaar onbekend was, zooals Spr. met een drietal voorbeelden van belangrijke
indijkingen buiten den ouden Westfrieschen Zeedijk aantoonde.
Hij ging dan in enkele groote trekken den toestand van het Noorderkwartier
omstreeks dien tijd na, daarbij o.a. in herinnering brengend, dat het vaste land toen
in het Noorden bij Petten, als uiterste punt van Kennemerland eindigde en dit, evenals
Westfriesland ten N.W., bespoeld werd door den zeeboezem de Zijpe; tevens dat de
groote meren ten Z. van Westfriesland nog op 3 plaatsen door zeegaten in open
verbinding stonden met de zee, dat dus de daaraan en daartusschen gelegen gronden
hun eigen buiten-waterkeeringen daartegen hadden; hoe eindelijk vóór het begin der
15de eeuw die gaten werden gedicht en hoe ten slotte, te beginnen met het midden
der 16de eeuw, de kleine en groote binnenlandsche plassen werden drooggemaakt en
buitendijksche gronden, o.a. die der Zijpe, door indijking werden aangewonnen.
Vooral ten aanzien van een belangrijk punt dient de kaart van De Vries te worden
gewijzigd of liever aangevuld, nl. wat betreft den loop van den zeedijk tusschen
Barsingerhorn en Medemblik. Wel was het ook De Vries bekend, dat het tracé van
den dijk, door Beeldsnijder en hem geteekend, dat gebleven is tot op onzen tijd, eerst
door het leggen van eene groote inlaag van 1334 is ontstaan, waarbij het dorp
Gawijken is buitengedijkt, maar hij wilde om den ouden toestand voor te stellen ‘niet
zijn toevlucht nemen tot fictieve lijnen, die inderdaad geen nut hebben’. Maar Spr.
meent, dat in plaats van een toestand in 1288 te teekenen waarvan men met volstrekte
zekerheid kan zeggen, dat hij onjuist is, het beter is eene
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voorstelling te geven, die, zooal niet geheel juist, dan toch zeker niet veel van de
werkelijkheid zal verschillen. Spr. toonde aan dat dit mogelijk is aan de hand van
een stuk van 1319, eene uitspraak van eenigen van 's Graven-Raden omtrent geschillen
in Westfriesland, waarin ook eene verstoeling van den toenmaligen Westfrieschen
Zeedijk voorkomt, met omschrijving van de begin- en eindpunten der deelen en hun
lengten en tevens uit de rekeningen der Graaflijkheid van dien tijd. Spr. wees nu op
kaarten den door hem ontworpen ouden toestand aan, waarbij tevens is aangegeven
de ligging van het oude Gawijzend en van den Heerenkoog, dien De Vries wel opgeeft
als te liggen ‘tusschen Barsingerhorn en Winkel’, maar welks juiste ligging, nl. als
eene bedijking buiten tegen den ouden zeedijk - gelijk ook het woord ‘Koog’ aangeeft
- hem blijkbaar niet bekend was. Andere plaatsnamen in deze streek, ook die van het
kort daarna vermelde Nieuwe Gawijzend, werden nader door Spr. toegelicht.
Ook bewees Spr. uit hetzelfde stuk, dat eene andere vrij belangrijke inlaag tusschen
Hoorn en Schardam niet reeds vóór 1288 is gelegd, zooals De Vries meende, maar
eerst van na 1319 dagteekent, zoodat ook te dien aanzien de kaart van De Vries dient
te worden gewijzigd. Tevens vond Spr. gelegenheid op te merken, op grond van oude
afschriften in het Rijks-Archief aanwezig, dat eene plaats ‘Zuiderdorp’, waarbij
Hoorn zou ontstaan zijn, nooit bestaan heeft en dat De Vries wat dit punt betreft,
misleid is door eene bedorven spelling bij Van Mieris.
Spr. wees voorts nog op de wenschelijkheid eenige andere wijzigingen van minder
belang dan de genoemde op de kaart aan te brengen, o.a. die van enkele binnendijken
en Kogen in Kennemerland en van de bedijking van het Schermereiland, deze laatste
trouwens reeds door De Vries
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zelven opgemerkt in zijn Dijks- en Molenbestuur in Holland's Noorderkwartier.
Spr. hoopte, dat zijne voordracht iets mocht bijdragen tot volmaking van De Vries'
voortreffelijk werk.
Den 4den Februari hield de Heer Dr. E.F. K o s s m a n n eene voordracht: ‘De
Hellevaart van Dr. Joan Faustus door Jacob van Rijndorp’. Dit tooneelspel, aldus
begon Spr., is in 1731 te Amsterdam verschenen, maar behoort meer te Leiden of
den Haag thuis, daar het versierd is met het titelvignet van ‘Nulla Quies’, d.w.z.
uitgegeven is door het gezelschap der ‘Leidse en Haagse Schouwburgen’. Het werd
ter perse bezorgd door den Haagschen tooneelspeler Jan van Hoven, die in zijne
poëtische opdracht vertelt dat het grootendeels is gedicht door Rijndorp.
Dit tooneelspel nu blijkt buitengewoon belangrijk te zijn voor onze kennis van het
‘volksschouwspel’ van dr. Faust, dat vooral in Duitschland gedurende meer dan twee
eeuwen tot de meest beminde en meest gespeelde stukken van het tooneel behoorde.
Het toeval heeft nl. gewild dat van dit stuk geen enkele tekst uit de 17de of 18de eeuw
over is. Het groote aantal tooneelboeken er van die in de laatste zestig jaren ontdekt
en gepubliceerd zijn, gaat niet verder terug dan omstreeks het jaar 1800. Wel bezitten
wij daarentegen berichten en aanplakbiljetten uit vroegeren tijd, en zoo was het
mogelijk dat W. Creizenach in 1878 den ‘Versuch einer Geschichte des
Volksschauspiels vom Doktor Faust’ kon schrijven. Uit 't critisch onderzoek bleek
dat het stuk zijn uitgangspunt had in het Engelsche stuk van Christopher Marlowe
dat, omstreeks 1590 gedicht, spoedig door de Engelsche comedianten in Duitschland
bijna even bekend werd als het kort te voren verschenen Volksboek van Faust. En
verder gelukte het ook te bewijzen, dat
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een van de Duitsche teksten, het zoogen. Ulmer Puppenspiel een tekst bevatte die in
vele opzichten den toestand van het stuk in de 17de eeuw bewaard heeft, terwijl ook
eenige andere teksten hier en daar oorspronkelijke trekken vertoonen. In het stuk
van Rijndorp nu, goed zeventig jaar ouder dan de oudste Duitsche tekst, vinden wij
- afgezien van eenige duidelijk erkenbare toevoegingen van den Nederlandschen
‘berijmer’ - het Volksschouwspel van Faust precies zoo terug als wij reden hadden
het uit de schrale gegevens te reconstrueeren, en meer dan dat: wij vinden hier nog
resten van het stuk van Marlowe, waarvan in geen Duitschen tekst noch eenige
vroegere aanhaling een spoor meer over is. Dit merkwaardig feit gaf Spr. aanleiding
eene nieuwe uitgave van Rijndorp's tooneelspel voor te bereiden, die eerlang met
eene inleiding over het stuk en den dichter zal verschijnen.
Maar over den schrijver vond Spr. zoo onvoldoende en tegensprekende of zoo
onmogelijke opgaven in de tamelijk uitgebreide tooneelliteratuur der laatste jaren,
dat hij zich genoodzaakt zag zelf onderzoek daaromtrent te doen. Het gelukte hem,
vooral uit de opgaven van Rijndorp's jongeren vriend Jan van Hoven in diens ‘Ledige
Uuren’ (1720), maar ook uit archiefstukken een eenigszins duidelijk beeld van Jacob
van Rijndorp samen te stellen, waaruit blijkt dat zelfs de weinige feiten die men tot
nog toe over hem meende te weten, fout zijn.
Rijndorp is niet te Amsterdam geboren, en hij leefde niet tot 1733 laat staan tot
1752, maar hij is volgens J. van Hoven geboren te 's-Gravenhage, 8 Maart 1662 en
gestorven aldaar en begraven op 5 December 1720. Vervolgens gaf Spr. een overzicht
over Rijndorp's leven voor zoover hij dit heeft kunnen opdelven. Omstreeks
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1696 begint de dubbele werkzaamheid van Rijndorp, als ‘Meester der Haagsche en
Leidsche Schouwburgen’, waaraan hij tot zijn dood al zijne kracht wijdde.
Spr. schetste daarna de tooneelisten van Rijndorp's troep, hunne reizen, hun
repertoire, rollen die de directeur speelde, vervolgens de plm. 20 tooneelstukken die
van hem in druk zijn verschenen, zoomede de uitgaven van andere tooneelstukken
die Rijndorp alleen of met anderen heeft uitgegeven onder de zinspreuk ‘Nulla Quies’
en ‘Amoris Arte Laboramus’. Hij gewaagde van de polemiek tusschen Nulla Quies
onder Van Rijndorp en Nil Volentibus Arduum onder IJsb. Vincent en sloot met een
blik te werpen op de verdere geschiedenis van de familie van Rijndorp en van de
acteurs der Leidsche en Haagsche schouwburgen die nog in 1740 te Hamburg
optraden, zich met trots noemende de oude troep van Jacob van Rijndorp.
In de vergadering van 4 Maart hield de Heer Dr. P. L e e n d e r t z J r . eene
voordracht: ‘Vondel en Tesselschade’. Spr. ving zijne voordracht aan met de
opmerking, dat Tesselschade meer beroemd is dan bekend. Met zekerheid weten we
slechts weinig van haar. Spr. gaf van hetgeen wij van haar weten een zakelijk overzicht
en behandelde vervolgens hare verhouding tot Vondel. Eerst na den dood van Roemer
Visscher schijnt Vondel door bemiddeling van Hooft omgang met de dochters
verkregen te hebben. De eenige gedichten, welke hij tot Tesselschade gericht heeft,
waren die bij haar huwelijk in 1623 met Allard Crombalch, waaruit wel eerbied
spreekt, doch waarin geene vertrouwelijkheid te vinden is. Zij kwam zeker meermalen
uit Alkmaar naar Amsterdam en zal dan ook Vondel wel eens gesproken hebben, die
toen geheel in den kring van haar vriend Hooft was
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opgenomen. Ook hebben zij zeker wel brieven gewisseld, doch daar is geen enkele
van over, ofschoon er wel een paar aanwijzingen voor zijn.
In de eerste plaats is eene aanwijzing daarvoor dat Tesselschade in 1630 haar
antwoord op de prijsvraag der Academie aan Vondel zond met het verzoek om het
door te sturen aan Hooft. Verder kan daarvoor gelden dat Huygens in 1633 aan
Tesselschade vroeg ‘Slaet Vondelen nog rijen’ etc. en zij dat gedicht aan Vondel
zond, die haar nu ook een afschrift van zijn gedicht aan Huygens stuurde en eindelijk
kan dat blijken uit het feit dat Tesselschade in 1636 aan Hooft schreef, dat hij een
ingesloten vers aan Vondel moest laten lezen. In 1639 droeg Vondel haar nog zijn
Elektra op, doch daarna wordt geen spoor meer gevonden van eenigen omgang.
Dit is alles wat wij, volgens Spr., van de betrekkingen tusschen Vondel en
Tesselschade weten. Wat er verder van verteld wordt is louter phantazie.
Tot het rijk der phantazie bracht Spr. ook de twee legenden die hij daarna
behandelde.
Men weet dat Tesselschade een gedeelte van Tasso's Gerusalemme Liberata
vertaald heeft. Doch dat Vondel die vertaling zou verbeterd en afgeschreven hebben,
wordt door geen enkelen tijdgenoot vermeld en is slechts een bloot vermoeden van
J.F. Willems. Wel is gebleken dat de ééne strofe, die er van over is, zoo groote
overeenkomst heeft met de voor eenige jaren ontdekte vertaling in proza van Vondel,
dat het zeer waarschijnlijk is dat zij dit proza bij hare vertaling heeft gebruikt. Dit
alleen verklaart echter nog geene samenwerking. Eerder is het te veronderstellen dat
Vondel haar zijn proza heeft gegeven, toen zij met de studie van het Italiaansch bezig
was. Hij is dan niet aan de vertaling
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in verzen begonnen, omdat hij juist in dien tijd meer studie van het Latijn maakte en
Virgilius leerde kennen waarvoor Tasso wijken moest.
De tweede legende, eveneens door Spr. gewraakt, is, dat Vondel op Tesselschade
verliefd was en daarom of daardoor tot de Roomsche kerk is overgegaan. Spr. toonde
uitvoerig aan dat de daarvoor geleverde bewijzen allen grond missen en dat bovendien
door deze voorstelling een smet wordt geworpen op Vondel's karakter. Men ziet
daarbij ook over het hoofd hoe ernstig Vondel zijne vrouw vereerde. Maar er is bij
sommige schrijvers de wonderlijke neiging om Vondel's vrouw op den achtergrond
te dringen en Tesselschade in haar plaats te schuiven. Vondel is diep bedroefd geweest
over den dood van zijne vrouw en er is niet de minste reden om aan zijne oprechtheid
te twijfelen, als hij schrijft dat daardoor zijn courage een ‘krack’ heeft gekregen.
Spr. deed nadrukkelijk uitkomen, dat van deze liefdesbetrekking tusschen Vondel
en Tesselschade niet het flauwste spoor te ontdekken valt. Ook niet in de opdracht
van den Peter en Pauwels aan E u s e b i a . Slechts door eene reeks van misvattingen
kon men daarin Tesselschade zien. Volgens Spr. kan Eusebia niemand anders zijn
dan Vondel's dochter Anna.
Twee vrouwen hebben geluk in Vondel's leven gebracht, zijne echtgenoote en
zijne dochter. Het is miskenning van de historie en miskenning ook van Vondel's
karakter, wanneer men daar Tesselschade tusschen voegen wil1.
In de vergadering van 8 April sprak de Heer P. F i j n v a n D r a a t over ‘Rhythmus
in het Engelsche proza’.
Na eene korte inleiding over den aard en het wezen

1

Vg. verder: Het leven van Vondel door Dr. P. Leendertsz Jr. Amst. 1910.
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van Rhythmus, begon Spr. de verschillende manieren na te gaan, waarop in het
Engelsch de rhythmische beweging van den zin, meestal onbewust, wordt bevorderd.
In de eerste plaats wees hij op de onwillekeurige klemverlegging. Tal van woorden
toch, hebben nu eens de klem op de eerste lettergreep, dan op de tweede, al naar mate
de cadans van den zin dat vereischt. Zoo zal men hooren ‘because we are baptized’
met de klem regelmatig op de tweede lettergreep, maar in ‘baptized laymen’ wordt
de klem naar de eerste sylbe verlegd. Zoo ook met woorden als contents, thirteen,
Chinese, detail, enz. Men spreekt uit ‘I am thirteen’ maar ‘I'm thirteen years’.
Hetzelfde geldt in nog hoogere mate van tal van prepositiën, zooals into, unto,
until enz. die in den mond van iederen Engelschman de grootste afwisseling vertoonen
wat de klem betreft en door deze beweeglijkheid de voornaamste middelen zijn om
het proza rhythmisch te maken. Inderdaad sommige dezer woorden komen met
drieërlei uitspraak voor. Eene andere wijze om de rhythmische beweging te bevorderen
wordt aan de hand gedaan door woorden zooals prison, stolen, broken, fallen, waar
de vocaal vóór de slotmedeklinkers nu eens wèl, dan weer niet wordt uitgesproken.
Dan vindt de rhythmus weder een grooten steun in de weglating of het gebruik
van het woordje ‘to’ na werkwoorden als to make en to dare. Men vindt b.v. in den
Bijbel ‘He maketh wars to cease’, maar ‘he maketh fire come down from Heaven’.
Spr. kwam vervolgens tot den zg. split-infinitive, dit is een infinitief waarin men een
bijwoord heeft geplaatst tusschen ‘to’ en het werkwoord, b.v. ‘to slowly die’. Dit is
eene zeer oude constructie, welke reeds in de 15de eeuw gevonden wordt, maar eerst
in onze dagen veelvuldig gebruikt is geworden.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

94
Ofschoon de Engelschman nooit moe is zijn afschuw uit te drukken over deze
constructie, toonde Spr. aan, dat zij een der machtigste factoren is ter bevordering
van het rhythme. Ook de plaats van het woordje ‘only’ in den zin wordt gewoonlijk
beheerscht door rhythmische overwegingen, zoodat b.v. de regel zou kunnen gelden
‘only’ kan overal staan waar het woord den rhythmus niet verbant. Hetzelfde kan
van andere bijwoorden worden gezegd.
Spr. kwam vervolgens op het Nederlandsch en meende, dat ook daar verwante
verschijnselen worden gevonden. Ook daar vinden we na durven nu eens wel, dan
weer niet het woordje ‘te’, b.v.: ‘Dit durven we hopen hoe stout u die hope schijnt’
(Kuyper) en ‘ik zou er op durven te sterven’ (Geel).
Hij wees verder op het rhythmisch gebruik dat sommige schrijvers maken van een
slot-e als in: ‘Zoo waar we hem met de liefd’ onzer ziele minden’. En vervolgens op
de aanwending van stopwoordjes, zooals ‘dan’, ‘van’, ‘om’ enz, welke dikwijls zeer
bevorderlijk zijn voor het rhythme. Vandaar dan ook dat we vaak bij denzelfden
schrijver vinden: ‘'t is niet te zeggen’ en ‘'t is niet om aan te zien’.
Spr. meent, dat een systematisch onderzoek belangrijke resultaten zou kunnen
opleveren1.
De Vergadering van den 6den Mei werd volgens de Wet bestemd tot het
voorbereiden en regelen van de werkzaamheden dezer Jaarlijksche Vergadering. Na
afloop van dat werk van huishoudelijken aard heeft de Heer Dr. J. Ve r d a m nog
eene mededeeling ten beste gegeven: ‘naar

1

Vg. verder het sedert verschenen boek van den Heer Fijn van Draat, Rhythm in English Prose
(Heidelberg, 1910).
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aanleiding van den nieuwen Reinaert-tekst’. Hij sprak over de onverflauwde
belangstelling in het meesterwerk der Mnl. Letterkunde, den Reinaert, blijkende uit
de nieuwe uitgave van het gedicht in de serie ‘Van alle tijden’ en in de prachtuitgave
van Stijn Streuvels (beide eenigszins gecastigeerd), welke samenvallen met de
eindelijke verschijning van het tweede stuk der uitgave van Buitenrust Hettema in
de ‘Zwolsche Herdrukken’ en van den nieuwen in 1908 in Duitschland gevonden
tekst, waarvan het uit een letterkundig oogpunt belangrijkste al voor eenigen tijd
bekend is geworden door de opstellen van Prof. Muller te Utrecht en Mr. Leonard
Willems te Gent.
Spr. bepaalde zich in zijne mededeelingen tot de bespreking van den
laatstgenoemden tekst. Hij deed allereerst uitkomen het belangrijkste feit, dat door
de vondst aan het licht is gekomen, dat nl. daardoor voor ieder die niet willens blind
is, het goed recht der tot dusver op den tekst toegepaste critiek op de overtuigendste
wijze wordt b e w e z e n . De methode, om voor de beoordeeling en verbetering van
den Comburgschen tekst nut te trekken uit de vergelijking van Reinaert II en de
Latijnsche vertaling wordt door de nieuw gevonden redactie schitterend
gerechtvaardigd. Op ongeveer 50 plaatsen vindt men daarin de lezingen van Reinaert
II, die van den tekst van het Comburgsche hs. meer of minder sterk afwijken, terug,
hetgeen door voorbeelden wordt aangetoond. Op tal van plaatsen worden de gissingen
van De Vries, Franck, Muller e.a., die op deze vergelijking berustten, volkomen
bevestigd. Op andere, waarvan men dit met hetzelfde recht verwachtte, is dit niet het
geval, doch ditzelfde verschijnsel doet zich voor bij elk nieuw gevonden handschrift,
dat in den regel een deel der bestaande moeilijk-
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heden oplost, doch aan de niet opgeloste andere toevoegt.
De hierboven genoemde voordrachten der HH. Holwerda Jr. en Gratama gaven
aanleiding tot besprekingen van het groote belang dat die opgravingen onder Voorburg
voor ons land kunnen hebben en van de wenschelijkheid het loffelijk streven der
Vereeniging ‘Arentsburgh’ zooveel mogelijk te steunen. Daarvoor besloot de
Maandvergadering van November eenigen geldelijken steun uit ons Fonds aan te
vragen en mitsdien het voorstel te doen dat zoo aanstonds aan Uwe goedkeuring zal
worden onderworpen.
Omtrent de werkzaamheden der Maandvergaderingen valt voorts nog te vermelden,
dat in de vergadering van December, naar aanleiding der 100ste opvoering van Vondel's
Adam in ballingschap, aan de Heer W.C. Royaards en zijn Tooneelgezelschap hulde
en dank werd gebracht voor het vele wat op zoo uiterst verdienstelijke wijze voor
dit meesterwerk onzer letterkunde werd verricht. Op den avond der 100ste opvoering
te Amsterdam heeft ons Bestuur den Heer Royaards en zijnen medewerkers
telegrafisch deze gevoelens vertolkt, waarop een minzaam antwoord mocht worden
ontvangen.
Aan eene andere huldebetooging op eigenaardige wijze aan de nagedachtenis van
een verdienstelijk Nederlander gewijd, heeft de Maatschappij volgaarne deelgenomen.
Den 8sten September nl. heeft de Netherlands Society of Philadelphia door
tusschenkomst van ons medelid den Heer Dr. W. Elliot Griffis, Hoogleeraar te Ithaca
(State of New-York) een gedenkplaat doen onthullen ter eere van den Leidschen
courantier en professor Jean Luzac, in zijn voormalig woonhuis, Steenschuur alhier.
Bij die gelegenheid is onze Maatschappij, waarvan Luzac langen tijd een sieraad
was, uitgenoodigd zich te laten ver-
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tegenwoordigen en heeft de Heer Dr. L. Knappert als waarnemend Voorzitter in eene
toespraak sympathie betuigd met dit huldebetoon. Tevens mocht hij uit handen van
den Heer Griffis daarbij eene perkamenten oorkonde van de Netherlands Society of
Philadelphia in ontvangst nemen, waarin deze een gelukwensch bij deze plechtige
gelegenheid aan de Maatschappij aanbood1.
Ook op andere wijze werd er naar gestreefd belangrijke ondernemingen op taalen letterkundig gebied te steunen en hulde te brengen aan uitnemende verdiensten.
Opnieuw werd eene geldelijke toelage verleend aan de Boeken-Commissie van het
Algemeen Nederlandsch Verbond, die met onverdroten ijver voortgaat de
voortbrengselen onzer letteren te verspreiden in buitenlandsche gewesten, overal
waar aan Nederlandsche boeken behoefte bestaat of opgewekt zou kunnen worden.
Gaarne heeft ons Bestuur zich ook aangesloten aan de hulde onlangs door een
groot aantal onzer landgenooten gebracht aan den Heer en Mevrouw J.C.J.
Drucker-Fraser te Londen, als een gering bewijs van onzen dank

1

Deze luidt als volgt:
Philadelphia, June 1, 1909.
To the Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leyden.
Gentlemen:
The Nederlands Society of Philadelphia, the outcome of the Dutch Settlement in New
Netherland in the Seventeenth Century, sends greeting to the Maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde, and offers its felicitations to the Dutch people upon the completion and erection
of the Memorial in the ancient and honored City of Leyden to Jean Luzac, one of the many
Dutchmen who have left their impress upon the Republic of which we are citizens.
We have the honor to be with sentiments of the highest esteem,
Very sincerely yours,
Alfred Percival Smith, Vice President.
Isaac Anderson Pennypacker, Secretary.
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voor de schenking hunner prachtige verzameling schilderijen aan het Rijksmuseum
te Amsterdam.
Ook aan de Multatuli-hulde die den 7den Mei te Amsterdam plaats had, heeft ons
Bestuur deelgenomen door op verzoek der Commissie eene geldelijke bijdrage te
verleenen voor dien ‘Multatuli-dag’, waar op plechtige en waardige wijze het
verschijnen van den Max Havelaar, nu 50 jaren geleden, werd herdacht. Voorts nog
door het inzenden van een aantal handschriften en boeken onzer bibliotheek ten
behoeve der Multatuli-tentoonstelling die in de maand Mei te Amsterdam in het
Stedelijk Museum gehouden werd.
Op eene andere wijze besloot het Bestuur zijnerzijds nog Multatuli's letterkundige
verdiensten te herdenken door in deze Algemeene Vergadering de gebruikelijke
voordracht aan hem te doen wijden. De Heer Dr. C.G.N. de Vooys heeft zich op
uitnoodiging van het Bestuur welwillend bereid verklaard deze taak op zich te nemen,
gelijk U uit punt II van onzen Beschrijvingsbrief reeds bleek.
Omtrent eigen uitgaven onzer Maatschappij kan worden bericht, dat de nieuwe
bundels Handelingen en Levensberichten in het najaar werden rondgezonden. In die
Handelingen is opgenomen kunnen worden de voordracht in Uwe vorige Vergadering
gehouden door den Heer Dr. H.J. Kiewiet de Jonge, get.: ‘Naar aanleiding van mijne
reis naar Zuid-Afrika’, die in hooge mate alom belangstelling vond en daarom volgens
zijn wensch ook in afzonderlijken afdruk ruim werd verspreid.
Gelijk ik in Uwe vorige Vergadering moest mededeelen, was het aantal overleden
medeleden in het toen verstreken jaar bijzonder groot. Als gevolg daarvan is ook de
bundel Levensberichten voor 1909 in tegenstelling van zijn zeer
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dunnen voorganger, buitengewoon omvangrijk geworden en bevat niet minder dan
16 Levensberichten, een getal zoo groot als sedert vele jaren niet was voorgekomen.
Onder die berichten zijn er verscheidene van hooge waarde, als belangrijke bijdragen
voor onze letterkundige geschiedenis. Zonder twijfel zult Gij U dan ook gaarne
aansluiten aan de dankbetuiging die het Bestuur aanbood aan allen die zoo welwillend
waren hunne medewerking in deze te verleenen.
Van het bedrag van 300 gulden door Uwe vorige Vergadering uit de renten van
het Fonds ter beschikking van het Bestuur gesteld voor het laten fotografeeren van
Middelnederlandsche handschriften in buitenlandsche bibliotheken bewaard, is nog
slechts een gedeelte verbruikt. Daarvoor werd echter reeds eene belangrijke aanwinst
verkregen, nl. een volledige fotografische afdruk van het Oxfordsche handschrift
van den Melibeus, van Jans Teesteye, Dboec van der Wraken, Maskaroen, Tien
Plaghen enz., te zamen 202 bladzijden. Op dit voor onze letterkunde buitengewoon
merkwaardige handschrift werd het eerst de aandacht gevestigd door R.P.A. Dozy
in zijn brief uit Oxford van 20 April 1845 aan M. de Vries, die zich haastte dien brief
bekend te maken in de ‘Verslagen en Berigten uitgegeven door de Vereeniging ter
bevordering der oude Nederlandsche Letterkunde’ van dat jaar (II, blz. 33 vv.). Sedert
is veel van den inhoud van het handschrift bestudeerd en bekend gemaakt. Toch
belooft nadere studie nog goede uitkomst, volgens het oordeel van deskundigen,
leden onzer Commissie voor Taal- en Letterkunde. Zulk een nader onderzoek wordt
thans in hooge mate vergemakkelijkt, nu een duidelijke en betrouwbare fotografische
afdruk in onze bibliotheek voor elkeen beschikbaar is.
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Voor het overig bedrag zal het Bestuur trachten nog een ander eveneens zeer
belangrijk handschrift te laten fotografeeren.
Wegens de groote verliezen die de Maatschappij in een vorig jaar door het overlijden
van zoovele medeleden te betreuren had, was door de Maandvergadering van 7 Mei
1909 besloten het aantal nieuw te kiezen leden voor dat jaar bijzonder groot te stellen.
Tengevolge hiervan zijn in Uwe vorige Vergadering niet minder dan 35 nieuwe
gewone leden en 7 buitenlandsche leden gekozen verklaard, die op eene enkele
uitzondering na allen hunne benoeming hebben aanvaard. Van die buitenlandsche
leden hebben 4 de rechten en verplichtingen der gewone leden aanvaard (HH. P.S.
Allen, M. Dexter, Mr. J.L.M. Eggen en P.J. du Toit).
Tegenover deze aanwinst staat echter wederom een groot verlies, veroorzaakt door
het bedanken voor hun lidmaatschap van 3 gewone leden en van 1 buitenlandsch
(betalend) lid en door het overlijden in den loop van dit jaar van ons Eerelid Mevrouw
L. Schneider en van 15 gewone en 4 buitenlandsche leden. Zooeven reeds heeft onze
Voorzitter U hunne namen genoemd en U in herinnering gebracht hoezeer hun verlies
in velerlei opzicht voor onze Maatschappij te betreuren valt.
Op dit oogenblik telt de Maatschappij 2 Eereleden, 480 ‘gewone’ Leden in
Nederland, 3 in Ned.-Indië, 15 in het Buitenland en 176 ‘buitenlansche’ Leden, van
welke 38 de rechten en verplichtingen der gewone Leden hebben aanvaard. Het
totaalcijfer is dus 676 tegenover 664 in het vorige jaar.
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Bijlage IV. Verslag van den bibliothecaris.
Dames en Heeren,
Evenals in vorige jaren het geval was kan ik ook thans mededeelen dat in het
afgeloopen Vereenigingsjaar de Bibliotheek onzer Maatschappij, zoowel door
aankoopen als door talrijke geschenken, belangrijk vermeerderd werd.
Dat daaronder ook weder geschenken voorkomen van personen die geen lid onzer
Maatschappij zijn, is een bewijs dat onze Boekerij ook buiten den kring onzer leden,
gekend en gewaardeerd wordt.
Van de geschenken onzer medeleden moet in de eerste plaats genoemd worden
een exemplaar der volledige prozawerken van onzen beroemden landgenoot Isaäc
da Costa, uniform in 16 kalfslederen banden fraai gebonden, en ons aangeboden door
ons medelid Jonkvr. A. van Hogendorp. Hoogst welkom was dit geschenk daar het
grootste gedeelte dier prozawerken in onze boekerij nog ontbraken. De Heer A.J.
van Huffel Jr., te 's-Gravenhage, niet lid onzer Maatschappij, schonk ons een eveneens
hoogst welkome aanvulling der talrijke werken van wijlen Prof. Jan ten Brink, en
wel de nummers van De Telegraaf van 1895 waarin de niet herdrukte 37 opstellen
uit de ‘Republiek der Letteren’ voorkomen, benevens een groot aantal nummers van
‘Het Noorden’, een dagblad dat in

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

102
1870 te Amsterdam verscheen en een kort bestaan had, waarin Ten Brink ‘Haagsche
bespiegelingen’ schreef en een aantal letterkundige studiën plaatste die eveneens
niet herdrukt werden. Ook door aankoop werd de Collectie-Ten Brink met een
merkwaardig nummer vermeerderd: Prof. de Vries had mijn aandacht er op gevestigd,
dat in de ‘Figaro illustré’ van 1892 een weinig bekend en niet herdrukt artikel van
zijn hand voorkwam over onze Koningin, en het is mij mogen gelukken dezen
jaargang van het fraaie, in geen enkele bibliotheek voorkomende tijdschrift machtig
te worden. Dr. Scheurleer verrijkte onze Bibliotheek met zijn kostbaar werk ‘Het
Muziekleven in Nederland’ en verscheidene leden zonden ons hun nieuwe uitgaven;
volgens gewoonte zullen de namen der geachte schenkers en de titels der geschonken
boeken in de Bijlagen tot dit Verslag vermeld worden.
Van de aankoopen noem ik U nog: het fraaie plaatwerk ‘La Hollande illustrée’,
Feith ‘Ons eigen land’, het prachtwerk door den Nederlandschen Wielrijdersbond
uitgegeven; Peters ‘de Nederlandsche Stedenbouw’, Boele van Hensbroek ‘der
Wereld letterkunde’, enz. Alle aankoopen zullen verder in de Bijlagen vermeld
worden.
Ook het letterkundig verkeer met 160 binnen- en buitenlandsche Genootschappen
en Maatschappijen had geregeld plaats en leverde als gewoonlijk rijke vruchten op.
Van die genootschappen noem ik U vooral de Kon. Vlaamsche Akademie te Gent,
die ons geregeld haar talrijke uitgaven doet toekomen, en ons in de laatste weken
met een hoogst belangrijk werk verraste: de brieven aan Jan Frans Willems,
uitgegeven door J. Bols, waarop ik Uw bijzondere aandacht meen te mogen vestigen
als een buitengewoon merkwaardige bijdrage tot de geschiedenis onzer letteren. Ook
het Willemsfonds te Gent schonk ons
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een 15-tal der laatste uitgaven waaronder al de nummers van het Vuylsteke-fonds
en het Victor de Hoon-fonds, waaronder het belangrijke werk van Prof. Fredericq
over den Vlaamschen taalstrijd. Het hier medegedeelde moge voldoende zijn om U
te doen zien dat onze Bibliotheek steeds in belangrijkheid toeneemt. Door al die
geschenken en aankoopen toch werd zij vermeerderd met ruim 350 boeken en de
vervolgen van ruim 230 tijdschriften en genootschapswerken.
Wanneer ik U nu nog mededeel dat 4160 boeken en 32 handschriften waaronder
11 brieven of brievencollecties, tegen ontvangbewijs uitgeleend werden, ongerekend
de tallooze boeken die in de leeskamer der Bibliotheek geraadpleegd werden, dan
heb ik U het belangrijkste uit onze Bibliotheek medegedeeld en betuig ik U mijn
dank voor de ook aan dit Verslag verleende aandacht.
LOUIS D. PETIT.
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Lijst van personen en instellingen die de Bibliotheek van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde in het genootschapsjaar 1909-1910 met
geschenken hebben vereerd.
1

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

2

Mej. E. Alberdingk Thijm te Leuven.

3

H.J. Allard te Maastricht.

4

W. Bax Jr., te Sandpoort.

5

Joh. H. Been te Brielle.

6

Dr. P.J. Blok te Leiden.

7

Dr. G.J. Boekenoogen te Leiden.

8

P.J.F. du Bois te Amsterdam.

9

Em. de Bom te Antwerpen.

10

Mr. A.C. Bondam te Arnhem.

11

J. Bouchery te Antwerpen.

12

Dr. Joh. C. Breen te Amsterdam.

13

M.J. Brink te Kaapstad.

14

C.W. Bruinvis te Alkmaar.

15

Dr. F. Buitenrust Hettema te Zwolle.

16

Comm. v.h. Gemeente-Archief te
Rotterdam.

17

Comm. v. advies v. 's Rijks Geschiedk.
Publicatiën te 's-Gravenhage.

18

J.C.A. Croix te Haarlem.

19

Depart. v. Binnenlandsche Zaken te
's-Gravenhage.

20

Mr. C.C.D. Ebel te 's-Hertogenbosch.

21

P. Fijn van Draat te Utrecht.

22

A. Folmer te Arnhem.

23

Gedeputeerde Staten v. Zeeland te
Middelburg.

24

P. Gediking te Leiden.

25

Gemeentebestuur v. Deventer.

26

Gemeentebestuur v. Leiden.

27

J.J. Graaf te Oudekerk a/d. Amstel.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

28

J.H.J. Hamelberg te Maarssen.

29

Dr. J. Herderscheê te 's-Hertogenbosch.

30

Jonkvr. A. van Hogendorp te
's-Gravenhage.

31

Dr. J.H. Holwerda Jr. te Leiden.

32

Hoogheemraadschap van Rijnland te
Leiden.

33

W.R. Hora Adema te Apeldoorn.

34

Mr. J.H. Hora Siccama te 's-Gravenhage.

35

A.J. van Huffel Jr. te 's-Gravenhage.

36

Dr. G. Kalff te Leiden.

37

J. Kamp te Potchefstroom.

38

P. Kat Pzn. te Zutphen.

39

H.M. Kesteloo te Domburg.

40

Dr. L. Knappert te Leiden.

41

F.M. Knobel te Pretoria.

42

Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.

43

W.P. Kops te Amsterdam.

44

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

45

Dr. N. Krom te Leiden.

46

P. fr. Bon. Kruitwagen te Woerden.

47

Mevr. Wed. E. Lecky-Baronesse van
Dedem te Londen.

48

W.F. Leemans te 's-Gravenhage.

49

A. Levy te Hamburg.
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50

Library of Congress te Washington.

51

Hertog J.F. de Loubat te Parijs.

52

P.J.A. Meersmans te Amsterdam.

53

Dr. P.C. Molhuysen te Leiden.

53*

T. Morren, te 's-Gravenhage.

54

N.H. Nierstrasz te Amsterdam.

55

Firma Mart. Nijhoff te 's-Gravenhage.

56

F. Oberman te Leiden.

57

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

58

M.A. Perk te Amsterdam.

59

C.H. Peters te 's-Gravenhage.

60

Louis D. Petit te Leiden.

61

J. Postmus te Amsterdam.

62

Dr. J. Prinsen J. Lzn. te Nijmegen.

63

Redactie van De Gids te Amsterdam.

64

Redactie van Het Huis te Amsterdam.

65

Rijks-Universiteit te Groningen.

66

Rijks-Universiteits-Bibliotheek te Leiden.

67

A.A. van Rijnbach, te Alkmaar.

68

Aug. Sassen, te 's-Gravenhage.

69

P.M. Schelling te 's-Gravenhage.

70

Dr. D.F. Scheurleer te 's-Gravenhage.

71

J. Schreiber te Tongres.

72

S. Seeligman te Amsterdam.

73

J.F.M. Sterck, te Amsterdam.

74

Mevr. J.M. Sterck-Proot te Amsterdam.

75

J.G. Talen te Zwolle.

76

Is. Teirlinck, St. Jans Molenbeek
(Brussel).

77

J.P. Trap te Leiden.

78

Alg. Nederl. Verbond. Burger Afd. te
Leiden.

79

Dr. J. Verdam te Leiden.
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80

Vereeniging v. Bloembollencultuur te
Haarlem.

81

Vereniging tot vereenvoudiging onzer
schrijftaal te Zwolle.

82

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

83

Dr. G.J. Vos Azn. te Amsterdam.

84

Dr. W.L. de Vreese te Gent.

85

R.W.P. de Vries te Amsterdam.

86

Dr. S.G. de Vries te Leiden.

87

Dr. J.J.G. Vürtheim te Utrecht.

88

H.G. van der Waals, te Amsterdam.

89

Dr. E. Wiersum te Rotterdam.

90

Dr. Jan te Winkel te Amsterdam.

91

K. Württembergisches Geh. Haus- und
Staats-Archiv, te Stuttgart.

92

Dr. W. Zuidema te Amsterdam.
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Lijst der handschriften en boeken waarmede de bibliotheek is vermeerderd:
I. Handschriften.
Een gheestelyck tractaet leerende ... de Godtsoeckende Ziel ... den rechten wech door
den welcken sy haeren geminden vinden sal. 15de eeuw.
Berijmde Spreuken over Godsvrucht en eeuwige wijsheid. 15de eeuw.

II. Boeken1.
A b r a h a m v. St. C l a r a , Mercurialis of Winter-groen. Amst. 1763. 2 dln.
A b r a h a m v. St. C l a r a , Judas den Aerts-schelm. 5e druk. Amst. 1745. 3 dln.
A b r a h a m v. St. C l a r a , Den algemeynen Dooden-Spiegel of de Kapelle der
Dooden. 2e druk. Lov. 1767.
A b r a h a m v. St. C l a r a , Narrinen-spiegel. 2e druk. Amst. 1737-43. 2 dln.
A b r a h a m v. St. C l a r a , 's Wereld's mooi- en leelykheid. Amst. 1761-2. 2 dln.
A b r a h a m v. St. C l a r a , De Gekheyt der Wereldt. Amst. 1734-43. 2 dln.
Acta der particuliere Synoden v. Zuid-Holland. 1621-1700 uitg. d.W.P.C.
K n u t t e l . Dl. II. 's-Grav. 1909 (17).
A l b e r d i n g k T h i j m (J.A.) Werken verzameld d.J.F.M. S t e r c k . Amst.-'s
Hage 1909-10.
IV. Kunst en Oudheidkunde. I.
X. Verspreide verhalen. I.
A l b e r d i n g k T h i j m (J.A.) Karolingsche verhalen in nieuwer form overgebracht.
3e uitg. Amst. 1884.
Almanak voor Jan en Alleman voor 1853.
A n d r e w s (A. L e R o y ), Hálfs Saga ok Hálfsrekka. Einleitung. Halle 1908.
Antwoord in zake onze vereenvoudiging aan een onbevoegde. Zwolle 1910 (81).
A s m o d é e , Oranje-moppie. Amst. 1863 (7).
A u e r b a c h 's (B.) Deutscher Volkskalender. Stuttg. 1859.
B e a u r e g a r d (J. d e ) En Zig-Zag aux Pays-Bas et sur les bords du Rhin. Lyon
1894.
B e e n (J o h . H.), De Avonturen van een Stadhuisklerk. Amst. 1909 (5).
B e e n (J o h . H.), Spekkie, de pijper der Zeeleepers. Amst. 1909 (5).
B e t z (G.H.), Walewein. M. ill. van P. J o s s e l i n d e J o n g . Leid. 1890.

1

De cijfers achter de titels geplaatst, verwijzen naar de met diezelfde cijfers gemerkte namen
der schenkers hiervoren op blz. 104 opgenomen. De titels zonder zoodanige cijfers zijn van
boekwerken door aankoop of ruiling verkregen.
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Bijdragen (Nieuwe) tot kennis v.d. Gesch. v.h. Lutheranisme in de Nederlanden II.
Jaarboek d. Vereen. v. Ned. Luth. Kerkgeschiedenis. Amst. 1909.
B i j l s m a (R.), De Archieven der Gemeenten Kralingen, Charlois en Katendrecht.
Rott. 1909 (16).
B l o k (P.J.) Geschied. eener Hollandsche Stad. Afl. 2-4. 's-Grav. 1909-10 (6).
B l y (F.), Onze Zeilvischsloepen. 2e uitg. Gent 1910.
B o c c a c c i o , De Decamerone vert. d.J.K. R e n s b u r g . Amst. 1904.
B o d e n h e i m (N.), Handje-Plak. 2e druk. Amst. 1910 (7).
B o e l e v a n H e n s b r o e k (P.A.M.), Der Wereld Letterkunde. Dl. I. Leid. 1909.
B o e l e s (P.C.J.A.), Het Friesch Museum te Leeuwarden. Leeuw. 1909.
B o g u e s , Proeve over het goddelijk gezag. Overgezet d.I. d a C o s t a . Amst.
1854 (30).
B o i s (P.J.F. d u ) Aperçu de la gestion et description de l'organisation de la Caisse
d'Epargne Postale. Amst. 1910 (8).
B o j e (C.), Die Ueberlieferung des Altfranz. Romans von Beux de Hamtone.
Halle 1908.
B o m (E. d e ), Rond onzen Toren. Antw. 1910 (9).
B o r e l (H.), Van de Engelen. Amst. 1901.
B o r e l (H.), Kwan Yin. Een boek v.d. Goden en de Hel. Amst. 1897.
B o r e l (H.), De Chineesche filosofie toegelicht voor niet-Sinologen. I. Amst.
1896.
B o u c h e r y (J.) Voorjaarsfeest. Landelijk tafereel in verzen. Antw. 1909 (11).
B r a n d t (G.), Uit het leven van M. de Ruyter. Bloemlezing d.G. K a l f f . Amst.
1906.
Brieven aan J.F. Willems toegelicht d.J. B o l s . Gent 1909.
*B r i n k (J. t e n ), Les rois chez eux. S.M. Wilhelmina Reine des Pays-Bas - In
Figaro Illustré 1892.
*B r i n k (J. t e n ), Uit de Republiek der Letteren I-XXXVII. - In De Telegraaf
1895-96 (35).
*B r i n k (J. t e n ), Parijs vóór 100 jaar. - In De Telegraaf 1894-95 (35).
*B r i n k (J. t e n ), Parijs tijdens de Witte Terreur. - In Nieuws v.d. Dag. 1896 (35).
*B r i n k (J. t e n ), Artikelen over letterk. onderwerpen. - In Het Noorden 1870
(35).
*Deze artikelen zijn niet herdrukt.
B r i n k (M.J.), Grappige Stories en andere versies. VII. Amst. 1909 (13).
B r o e k (L. v a n d e n ), Veertien photographien. Wijk bij D. 1854 (7).
B r o m (G.), Archivalia in Italie. I. Rome. Vaticaansch Archief 2. 's-Grav. 1909
(17).
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche textielnijverheid uitg. d.N.W.
P o s t h u m u s . Dl. I. 's-Grav. 1910 (17)
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B r o n s v e l d (A.W.), De Evangelieprediking. Bäarn 1909 (Uit onzen Bloeitijd I 6).
B r u g m a n s (H.), Middelen van verkeer. Baarn 1910 (Uit onzen Bloeitijd II 3).
B r u i n v i s (C.W.), De geldmiddelen v.h. Burgerweeshuis te Alkmaar. Haarl.
1909 (14).
[B r u i n v i s (C.W.)] Catalogus d. boekwerken over Kerkgeschiedenis in het
Stedelijk Museum te Alkmaar. 1909 (14).
B u l s (K.), De geestesontwikkeling in Belgie. Gent 1906 (Jul. Vuylsteke Fonds
o
N . 2).
B u r f s (A.), Dichters uit Vlaanderen. 's-Hage 1909.
Cameraars-Rekeningen (De) van Deventer uitg. d.J. A c q u o y . VII, 1. Dev. 1909
(25).
Carmina (Sex) in certamine poetico Hoeufftiano magna laude ornata. Amst. 1909.
Catalogue du Cabinet Numismatique de la Fondation Teyler. Harl. 1909.
Catalogus der Multatuli-Tentoonstelling. Mei 1910 (52).
Catalogus der Tentoonstelling v. teekeningen enz. betr. de geboorte, den doop
enz. v. Prinsen v. Oranje. 's-Grav. 1909 (68).
Catalogus d. Koloniale Bibliotheek. 1e Opgave d. aanwinsten. 's-Grav. 1909.
Catalogus d. Prov. Bibliotheek v. Zeeland. IV. Middelb. 1909 (23).
C o c k (A. de) en I. Te i r l i n c k , Brabantsch Sagenboek. I. Gent 1909 (76).
Codex diplomaticus Lusatiae superioris III herausg v.R. J e c h t . Hft. 5. Görl.
1909.
C o l l i j n (I.), Katalog öfver Linköpings Stiftsbibliotheks Inkunabler. Upps. 1909.
C o l l i j n (I.), Díe in der Univ. Bibl. zu Uppsala aufbewahrten Bücher von T.
Werner. Upps. 1909.
C o n i n c k x (S.M.), Dichtwerken. Sint Tr. 1889.
C o o p m a n (Th.) en J. B r o e c k a e r t , Bibliographie v.d. Vlaamschen Taalstrijd.
Dl. VII. Gent 1909.
Cornelia. Miniatuur-Almanak. Utr. 1866 (18).
C o s t a (I. d e ), Israel en de volken. Haarl. 1849 (30).
C o s t a (I. d e ), De Apostel Johannes en zijn schriften. Amst. 1853. (30).
C o s t a (I. d e ), Beschouwing v.h. Evang. v. Lucas. Amst. 1850-53. 2 dln. (30).
C o s t a (I. d e ), Overzigt v.h. leven van W. Bilderdijk. Haarl. 1854 (30).
C o s t a (I. d e ), Voorl. over de waarheid en waardij d. schriften v.h.O.T. Leid.
1844-48 (30).
C o s t a (I. d e ), Paulus, een schriftbeschouwing. Leid. 1846-47 (30).
C o s t a (I. d e ), Spec. inaug. exh. Positiones quasdam ad philosophiam theoreticam
pertinentes. L.B. 1821 (30).
C o s t a (I. d e ), Inlichtingen omtrent Prins Maurits. Rott. 1824-25 (30).
C o s t a (I. d e ), Aan Nederland. Amst. 1826 (30).
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C o s t a (I. d a ), De verbondsverklaring v. 1573 aan Nederland herinnerd. Amst.
1831 (30).
C o s t a (I. d a ), Ontwerp v. Voorlezingen over vaderl. gesch. 1831 (30).
C o s t a (I. d a ), Alfonsus I. Treurspel. Amst. 1818 (30).
C o s t a (I. d a ), Dichterlijk Krijgsmuziek. Amst. 1826 (30).
C o s t a (I. d a ), God met ons. Hymme. Amst. 1826 (30).
C o s t a (I. d a ), Feestliederen. Amst. 1828 (30).
C o s t a (I. d a ), Kerst- en nieuwjaarsintreezangen. Amst. 1829 (30).
C o s t a (I. d a ), Vijf en Twintig jaar. een lied in 1840. Amst. 1840 (30).
C o s t a (I. d a ), De Leeuw van Juda. Z.p.e.j. (30).
C o s t a (I. d a ), Aan Nederland in 1844. Amst. 1844 (30).
C o s t a (I. d a ), Wachter, wat is er van den nacht? Haarl. 1848 (30).
C o s t a (I. d a ), 1648 en 1848. Haarl. 1848 (30).
C o s t a (I. d a ), Lijden en Heerlijkheid. Amst. 1848 (30).
C o s t a (I. d a ), Rouw en trouw. Haarl. 1849 (30).
C o s t a (I. d a ), De Chaos en het licht. Haarl. 1850 (30).
C o s t a (I. d a ), Bezwaren tegen den geest der eeuw. Leyd. 1823 (30).
C o s t a (I. d a ), Het oogenblik, een woord over het Ontwerp v.
Grondwetsherziening. Amst. 1848 (30).
C o s t a (I. d a ), Herinneringen aan W. de Clercq. Amst. 1850 (30).
C o s t a (I. d a ), Herinneringen aan D.J. van Lennep. 1853 (30).
C o s t a (I. d a ), Brief aan G. Groen v. Prinsterer. Haarl. 1854 (30).
C o s t a (I. d a ), 21 Dagen te London doorgebracht. Amst. 1852 (30).
C o s t a (I. d a ), Bilderdijk herdacht. Haarl. 1856 (30).
C o s t a (I. d a ), Inleiding tot een reeks v. voorlezingen over de geschied.v.h.
Vaderland. Amst. 1833 (30).
C o s t a (I. d a ), Slotrede van Idem. Amst. 1832 (30).
C o s t a (I. d a ), Programma eener 4e Reeks Voorlezingen. 1837 (30).
C o s t a (I. d a ), Landgenooten! Met 't oog op God, blijft Nederlanders. Leyd.
1844 (30).
C o s t a (I. d a ), Ter gedachtenis v. Koning Willem Frederik. 1843 (30).
C o s t a (I. d a ), Aan alle Christenen. 1823 (30)
C o s t a (I. d a ), De Sadduceën. Leyd. 1824 (30).
C o s t a (I. d a ), Geestelijke Wapenkreet. Rott. 1825 (30).
C o s t a (I. d a ), Antwoord aan Le Sage ten Broek. Amst. 1829 (30).
C o s t a (I. d a ), Rekenschap van gevoelens. Amst. 1843 (30).
C o s t a (I. d a ), Eenige opmerkingen over het onderscheidend karakter d.
Groningsche godgeleerde school. Amst. 1847. (30).
C o s t a (I. d a ), Protest. Amst. 1848 (30).
C o s t a (I. d a ), Bedenkingen tegen 't plan eener nieuwe vertaling v.h.N.T. Amst.
1855 (30).
C o s t a (I. d a ), Adres bij het beroep van L.S.P. Meyboom. Amst.1853. (30).
C o s t a (I. d a ), Wat er door de Theol. Facult. te Leyden geleerd wordt. Amst.
1857 (30).
C o s t a (I. d a ), Brief aan J.H. Scholten. Amst. 1857 (30).
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C o s t a (I. d a ), Poëzy. Leid. 1821-22. 2 dln. (30).
C o s t a (I. d a ), Voorl. o.d. verscheidenheid en overeenstemming der vier
Evangelien. Leid. 1840-42. 2 dln. (30).
C o s t a (I. d a ), Hagar. Met aantt. v.P. K a t P z n . Zutph. 1909 (98).
C o u p e r u s (L.), Dionyzos. Amst. 1904.
C o u p e r u s (L.), Langs lijnen van geleidelijkheid. Amst. 1900.
C r e m e r (J.J.), Anna Rooze. 2e druk. 's-Grav. 1869. 3 dln.
D o e h l e r (R.), Gesch. d. Rittergüter und Dörfer Lomnitz und Bohra. Görl. 1909.
D u r a n d (C h .), Guillaume de Nassau ou 15 ans d'histoire. Drame. Rott. 1832
(7).
D i j k s t r a (W.), Friesch Woordenboek. Afl. 23. Leeuw. 1909.
E b e l (C.C.D.), Lijst v.h. gedeelte d. Archieven v.h. Prov. Bestuur v.N. Brabant
in 1907 teruggebracht naar 't Archiefgebouw d. Prov. Griffie. 's-Hert. 2 stuks (20)
E b e l (C.C.D.), Inventaris v.d. oude Archieven eertijds bewaard te Heesbeen,
Eethem en Genderen. 's-Hert. (20).
E d e r t (O.), Ueber Senecas Herakles und den Herakles auf dem Oeta. Kiel 1909.
E k a m a (C.), Beleg en verdediging van Haarlem in 1572-73. Haarl. 1872.
E n s c h e d é (J.W.), Nederlandsche Musicalia 1909. Amst. 1910.
E s c h y l u s , De Perzen. Naar het Gr. d.I. d a C o s t a Amst. 1816 (30).
E s c h y l u s , Prometheus. Naar het Gr. d.I. d a C o s t a . Amst. 1820 (30).
F e i t h (J.), Ons eigen land. Tusschen Amsterdam en Arnhem. 2e druk. Uitg. d.d.
Alg. Ned. Wielrijdersbond. Amst. 1908.
Forschungen (Reussische). Weida 1909.
F r a n c i s c u s v. A s s i s i , Werkjes uit het Latijn vert. d. St. S c h o u t e n s . Antw.
1906 (46).
F r a n c k (J.), Mittelniederländische Grammatik. 2e Aufl. Lpg. 1910.
F r e d e r i c q (P.), Uit de geschiedenis v.h. Willems-Fonds, en Davids-Fonds.
Gent 1909. (Jul. Vuylsteke Fonds No. 6).
F r e d e r i c q (P.), Schets eener geschiedenis der Vlaamsche beweging. Gent
1905-9. 3 dln. (Victor de Hoon-fonds II-IV).
F i j n v a n D r a a t (P.), Rhytm in English Prose. Heidelb. 1910. (21).
Gedenkboek 25 j. arbeids v.d. Ned. Vrouwenbond tot verhooging v.h. zedelijk
bewustzijn. Gron. 1910 (30).
Gedenkboek 50 j. bestaan d. Vereen. v. Bloembollencultuur. Haarl. 1910 (80).
Gedichten (Nederl.) met taal- en letterkundige aantt. van J.B. D a v i d uitg. d.P.
W i l l e m s . Leuv. 1869.
G e r s t e (A.), Notes sur la médecine et la botanique des anciens Mexicains. Rome
1909 (51).
G e z e l l e (G.), Loquela tot woordenboek ingericht. Afl. 12-14. Amst. 1909-10.
Gids (De Jonge). I-IV 1/6 [niet voortgezet]. Amst. 1897-1901.
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G o e s (G e b r s . v a n d e r ), Briefwisseling 1659-73 uitg. d.G.J. G o n n e t . Dl. II.
Amst. 1909.
G r a f t (C.C. v a n d e r ), Palmpaasch. Een folk-loristische studie van
Palmzondaggebruiken in Nederland. Dordr. 1910.
Guide des voyageurs dans les Pays-Bas. 12e éd. Brux. 1823.
H a m e l b e r g (J.H.J.), De Nederlanders op de W.I. eilanden. Met documenten.
Amst. 1901-9. 4 dln. (28).
Handelingen v.h. XXXe Nederl. Taal- en Letterkundig Congres. Leiden 1910.
Handleiding bij den Plattegrond v.h. Museum v.h. Batav. Genootschap. Bat. 1909.
H a n s e n (L.), Die Ausdrucksformen d. Affekte im Tristran Gottfrieds v.
Strassburg. Kiel 1902.
H a s p e l s (G.F.), De Geestelijke Poëzie. Baarn 1909. (Uit onzen Bloeitijd. I, 8.)
H e e m s t e d e (L. v a n ), P. Alberdingk Thijm. Ein Lebensbild. Freib. 1909 (2)
Heeren-Feenster Almanach voor 1639 (77).
H e m e r s e n S r . (O.C. v a n ), Een wandeling door Woubrugge en Hoogmade.
Wagen. 1904.
H e n d r i k s (J.V.), Handwoordenboek d. Nederl. Synoniemen. 5e druk. Tiel 1908.
H e r d e r s c h e ê (J.), Doop- en Avondmaal. Amst. 1909 (29).
Herinnering aan Amsterdam in 1883.
H e u r c k (E. v a n ) et G.J. B o e k e n o o g e n , Histoire de l'imagerie populaire
Flamande. Brux. 1910.
H e y d e r h o f f (J.), J.F. Benzenberg, der erste Rheinische Liberale. Düss. 1909.
H i l d e b r a n d (ps. v.N. B e e t s ), Camera Obscura. 25e druk. Haarl. 1909.
Historie (De) vander goeder vrouwen Griseldis (uitg. d.D.J.v.d. M e e r s c h ). Gent
1849.
Historie (De) van Lantsloet en Sandryn. 's-Hage 1902.
Facsimilé d. uitgave van c. 1486.
Historie (De) van Mariken v. Nieumeghen. 's-Hage 1904.
Facsimilé d. uitgave van 1518.
Historie (De) van Genoveva. Dev. Firma Wed. de Lange z.j. (45).
Hochzeitgedichte (Plattdeutsche mecklenburgische) aus den 17 und 18 Jahrh.
Herausg. v.G. K o h f e l d t . Rost. 1908.
H o l d e r (A.) Altceltischer Sprachschatz. Lfg. 19. Lpz. 1910.
Holland-Antwerpen. Geïll. Gedenkblad. Utr. 1889 (7).
Hollande (La) illustrée. Paris, Larousse 1909.
H o o f t (P.C.), Baeto. Treursp. uitg. d.J. K o o p m a n s . Gron. 1910 (66).
H o o g s t r a t e n (F. v a n ), Desiderius Peregrinus of Begeerders Pelgrimaedje
naar 't Huis der Liefde. Rott. 1679.
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H o r a A d e m a (W.R.), Authent. stukken ... in verband met de Baronzaak in Kediri.
Apeld. 1910 (33).
H o r a A d e m a (W.R.), Vergel. geschiedenis van Multatuli. Apeld. 1910 (33).
H o v e (J. v a n ), Multatuli, de Mensch, de Denker, de Schrijver-Antw. 1910.
H u l s h o f (A.) Verslag v.e. onderzoek te Rostock naar HSS. belangrijk voor
Nederland. 's-Grav. 1909 (19).
H u t s c h e n r u y t e r (W.) Het Muziekleven. Baarn 1910.(Uit onzen Bloeitijd II
1).
Indica mihi... HS. der XVe eeuw uitg. d. S t . S c h o u t e n s . Hoochstr. 1906 (46).
I s r a e l s (J.), Spanje. 's-Grav. 1899.
Jaarboekje (Leidsch) voor 1910. Leid. 1910.
Jaarboekje (Rotterdamsch) VIII. Rott. 1910.
Jan en Meeuwis. Kluchtspel Z.j. (45).
Bijgevoegd: De Triumph van Meeuwis. - Zamenspraak v. Piet en Teeuwis
over het Kluchtspel. - Bedenkingen over het voorgevallene op Monsters
Heerlijkheid over Jan en Meeuwis.
J o n g e (J.K.J. d e ), De opkomst v.h. Nederl. gezag in O.I. Suppl. op dl. XIII bew.
d.L.W.G. d e R o o . 's-Grav. 1909. 2 dln.
J u t e n (W.J.F.), Het Groothertogelijk Huis Mecklenburg. Berg. op Z. 1902.
K a l f f (G.), Geschiedenis d. Nederlandsche Letterkunde. Dl. V. Gron. 1910 (36).
K a m p (J.), Proeve van inleiding tot de Nederl. Letterk. Pret. 1909 (37).
K a p p e (R.), Hiatus und Synaloephe bei Otfrid. Stuttg. 1909.
K a t P z n . (P.), Nederl. Spraakkunst. 4e druk. Zutph. 1909. (38).
K e l l e r (C.), Einleitung zu einer kritischen Ausgabe d. Mittelengl.
Gregoriuslegende. Kiel 1909.
K e r n k a m p (G.W.) Baltische Archivalia. 's-Grav. 1909 (17).
K e r n k a m p (G.W.) De Regeering. Baarn 1910. (Uit onzen Bloeitijd. II 5.).
K e s t e l o o (H.M.) Oostkapelle in woord en beeld. Midd. 1909.
Keur van Scherts en Luim d. onderscheidene Nederl. Dichters. Amst. 1834. 2 dln.
(7).
Kinder-Courant (De). Lektuur v.d. Nederl. Jeugd. Jrg. I-VI, VIII, X-XV. 's-Grav.
1852-67. 26 dln.
Kinderkerk (De). Verzameling v. Kinderpreeken. Schied. 1848-52. 5 dln. (18).
Kinderreime. Backe, backe Kuchen. Bilder v o n N. B o d e n h e i m . Lpz. 1910
(7).
Kinderversjes (Onze) van vroeger en nu. Verz. d.S. A b r a m s z . Amst. 1910 (7).
K i t t e l m a n n (F.), Einige Mischhandschriften von Wolfram's Parzival. Strassb.
1910.
K l e r c k (E.S. de), De Javaoorlog van 1825-30. Dl. VI. Bat. 1909.
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K l i k s p a a n (ps. van J. K n e p p e l h o u t ), Studententypen. 3e druk. Leid. 1873.
K n a p p e r t (L.), Trouwen en Bruiloft vieren. Baarn 1909. (Uit onzen Bloeitijd
I 10).
K n a p p e r t (L.), Het zedelijk leven onzer vaderen in de XVIIIe eeuw. Haarl.
1910. (40).
K n o b e l (F.M.), Van Teheran naar Ispahan. Pret. 1909 (41).
K n o b e l (F.M.), Van Bachtiaar naar Arabier. Potch. 1909 (41).
K n o b e l (F.M.), Tuiltje 1909 (41).
K n o b e l (F.M.), Het Zonneland. Amst. 1909 (41).
K n u t t e l (W.P.C.), Kerk en Burgerlijke Overheid. Baarn 1909. (Uit onzen
Bloeitijd I 7).
K n u t t e l (W.P.C.), Catalogus d. Pamfletten-verzameling v.d. Kon. Bibliotheek.
Dl. VI. 's-Grav. 1910 (42).
K o c h (J.K.), Neerlands 300 j. onafhankelijkheid ... herdacht 's-Hert. 1872 (7).
K o p s (W.P.), Een jaar onder het Schrikbewind. Amst. 1909. 2 dln. (43).
K o s t e r (Edw. B.), Adrastos en andere gedichten. 's-Grav. 1910 (44).
K o t z e b u e (A. v o n ), Herinneringen uit Parijs. Amst. 1804. 2 dln. (7).
Kronieken (Geldersche) uitg. d.P.N. v a n D o o r n i n c k . Afl. 2. Arnh. 1909.
K r u i t w a g e n (B.), Over eene Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa.
Roerm. 1910 (46).
Lanseloet met Sandryn (Miserabel spel van). Hilv. 1907 (60).
L a u r e m b e r g s Scherzgedichte in handschr. Fassung [herausg. v.E. S c h r ö d e r ].
Nord. 1909.
Kunstgrepen (De) waarvan het hedendaagsch ongeloof zich bedient. Uit het Hoogd.
d.I. d a C o s t a . Amst. 1829 (30).
L a u t e r b a c h (M.), Das Verhältnis der zweiten zur ersten Ausg. von Werthers
Leiden. Strassb. 1910.
[L e c k y geb. v a n D e d e m (H.)], A memoir of W.E.H. Lecky by his wife. Lond.
1909. (47).
L e e n d e r t z J r . (P.), Het Leven van Vondel. Amst. 1910.(Nederl. Histor.
Bibliotheek III).
L e h m a n s (W.), Methods and Results in Mexican Research Transl. by S. d e
R i c c i . Par. 1909 (51).
L e n n e p (J. v a n ), Herinneringen uit den worstelstrijd met Spanje. Leid. 1872
(7).
L e n n e p (J. v a n ), Vertelling v.d. heer die zijn koffer kwijt was. Amst. z.j. (7).
L e n n e p (M.F. v a n ), Het leven van Mr. J. van Lennep. 2e druk. Amst. 1910. 2
dln.
Leven (Dat) van Kunera. 's-Hage 1902.
Facsimilé der uitg. van c. 1515.
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L e v i t i c u s (F.) en H. P o l a k , Geill. Encyclopedie der Diamantnijverheid. Haarl.
1908.
Liederboek (Nederl.) uitg. d.F. v a n D u y s e . II. 2e uitg. Gent 1898. (Willems
Fonds No. 123).
Liederen v. Groot-Nederland verz. d.F.R. C o e r s F. R z n . Utr. 1909 (78).
V. Kerstliederen 3e Rks. - VI. Kerstlied 1, 2. - Een nieu Liedtboeck gen.
Druyventros der Amoreusheit. Met aantt. v.J. t e W i n k e l . Afl. 1. 2.
Liefde Sticht (De). Almanak voor 1885, 89, 94. Amst. 1885-94.
L o r e n z (E.), Die Kastellanin von Vergi. Halle 1909.
M a l h e r b e (D.F.), Karroo Blommetjies. Afrikaanse Gedigte. Kaapst. 1909 (41).
M a s i n g (W.), Sprachliche Musik in Goethe's Lyrik. Strassb. 1910.
M e n d e l s (I.), De Joodse gemeente te Groningen. 2e druk. Gron. 1910.
M i d d e l b e r g (E.), Geologische en technische aantt. over de Goudindustrie in
Suriname. Amst. 1908.
M o l h u y s e n (P.C.), Inventaris van de Archieven d. Rijks-Univ. te Leiden. Leid.
1909 (53).
M o l h u y s e n (P.C.), Het Nederl. Biografisch Woordenboek. Leid. 1909 (53).
M o l h u y s e n (P.C.), Bibl. Univ. Leidensis. Codices manuscripti I. Codices
Vulcaniani. 1910 (66).
M o l t e d o (F.T.), Amico Monita rebus novis adversanti. Amst. 1910.
M o n t (P o l d e ), Inleiding tot de poezie. Gron. 1898.
M o r r e n (T h .), Het Huis Honselaarsdijk. Leid. 1909 (53*).
M u l t a t u l i (ps. van E. D o u w e s D e k k e r ). - Uit de Ideën van M u l t a t u l i
uitg. d.J. P r i n s e n J. Lzn. Zwoll. 1910 (62).
M u l t a t u l i 1001 Specialiteiten. Amst. 1910.
M u l t a t u l i Max Havelaar. Voor 't tooneel bew. d.J. B a a k . Amst. 1903 (60).
N a b e r (J o h . W.A.), Van de Revolutie tot de Restauratie. 2e druk. Haarl. 1908.
N a b e r (J o h . W.A.), Wegbereidsters. Gron. 1909.
N a b e r (J o h . W.A.), Carolina van Oranje. Haarl. 1910.
Nederland in rijp. Koog 1908. (7).
N i e r i t z deutscher Volkskalender f. 1855-1869. Lpg. 15 dln.
N i e r s t r a s z (N.H.) A.K.P.F.R. van Hasselt. Haarl. 1910 (54).
N i e u w b a r n (M.C.), Beknopt Kerkelijk Handwoordenboek. Tilb. 1910.
O b e r m a n (F.), Gij hoort het Gebed. Leid. 1909 (56).
O l i v e i r a J r . (E.d'), De mannen van 80 aan 't woord. Amst. 1909.
Ontstaan der Grondwet. Bronnenverzameling uitg. d.H.T. C o l e n b r a n d e r . Dl.
II. 's-Grav. 1909 (17).
O v e r v o o r d e (J.C.), Catalogus d. Schilderijen v.h. Stedelijk Museum te Leiden.
Leid. 1908 (57).
P e r k (M.A.), De Ned. Protest. gemeente te Smyrna. Leid. 1910 (58).
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P e t e r s (C.H.), De Nederl. Stedenbouw. I. De stad als veste, woonen handelsplaats.
Leid. 1909.
P e t e r s e n (J.), Das Rittertum in der Darstellung des Joh. Rothe. Strassb. 1909.
P i e r s o n (A.), I. da Costa. Gedenkrede. Haarl. 1865 (30).
P o i r t e r s (Pater), Ernst en luim. Bloemlezing uit zijn werken d.J. S a l s m a n s .
Aalst 1909.
P o i r t e r s (Pater), Het Masker v.d. Wereld afgetrocken. Antw. 1672.
P o s t m u s (J.), Oud-Holland en de Revolutie. Kamp. 1910 (61).
P r i n s e n J. L z n . (J.), Multatuli en de Romantiek. Rott. 1909 (62).
Rapporten v.d. Comm. in N.I. voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera.
1907. Bat. 1909.
Register d. Leenaktenboeken v. Gelre en Zutphen uitg. d.J.J.S. S l o e t en J.S. v a n
Ve e n . VII. Arnh. 1909.
Reinaert de Vos uitg. d.C.G. K a a k e b e e n en J. L i g t h a r t . Gron. 1909 (Van
alle tijden. No. 3).
Rekeningen (De) d. Rederijkerskamer De Olijftak uitg. d.E. D i l i s . Antw. 1910
(Uitg. d. Antwerpsche Bibliophilen No. 24).
Relazioni Veneziani. Venetiaansche berichten over de Vereen. Nederl. 1600-1795
verz. en uitg. d.P.J. B l o k . 's-Grav. 1909 (17).
R i j n b a c h (A.A. v a n ) Repertorium v. Tijdschriftartt. betr. Ned. Monumenten.
Leid. 1909 (67).
R i j s w i j c k (J. v a n ) Bloemlezing uit zijn werken. Gent 1910. (Jul. Vuylsteke
Fonds No. 7).
R o c h e (Ch. E.), Things seen in Holland. Lond. 1910.
R o p o h l (F.), Das Verhältnis d. Assonanzteiles zum Reimteile im Altfranz.
Apolloniusroman (Jourdain de Blaivies) Köln 1909.
S a b b e (M.), De filosoof van 't Sashuis. Gent 1909. (Willems-Fonds No. 150).
S a h l m a n n (B.), Das Leben und die Werke des Noel du Fail. Borna-Lpz. 1909.
S c h a t z (H.), Stimmungen und Affekte in Murners Dichtungen. Kiel 1909.
S c h e i b e (J.W.), Die baugeschichtl. Entwicklung von Kameng. Görl. 1909.
S c h e l l i n g (P.M.), Technische termen in de Steenbakkerij. 's-Grav. 1909 (69).
S c h e p e r s (J.B.), Wat nu verder? Een woord aan ouders van schoolgaande
kinderen. Zwolle 1909.
S c h e u r l e e r (D.F.) Het muziekleven in Nederland in de 2e helft der 18e eeuw.
's-Grav. 1909. 2 dln. (70).
S c h e u r l e e r (D.F.) Catalogus zijner Muziekbibliotheek. 2e Vervolg. 's-Hage
1910 (70).
S c h e u r l e e r (D.F.) M. Azn. de Ruyter. 's-Grav. 1907.
S c h n e p p e r (H.), Die Namen d. Schiffe und Schiffsteile im Altenglischen. Kiel
1908.
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Schoolstrijd (De) in ons land. Gent 1907 (Jul. Vuylsteke Fonds No. 4).
Schoolverwoesting (De) in België. Gent 1908. (Id. No 5).
S c h o u t e n s (St.), Gesch. v.h. voorm. Minderbroeder Klooster van Antwerpen
1446-1497. Antw. 1908 (46).
S c h r á g e (A.), Grondig onderwijs in de Nederl. Digtkunde. Amst. 1786 (7).
S c h r e i b e r (J.), Recherches concernant la ‘Civitas Tungorum’. 2e éd. Tom. I.
Tongr. z.j. (71).
S c h u m a n n (B. T h . K.), Het Nederlandsch en de Macht d. Gewoonte. Rott.
1910 (86).
S c h u p p i u s (B.), De Speelpop v.d. geheele Weerelt. Meeningl. 1703 (7).
S e i b t (R.), Die Komödien des Mrs. Centlivre. Halle 1909.
S e i p g e n s (E.), De Kapelaan van Bardelo. Gent 1898. (Willems Fonds No. 145).
S i x (R.C.), De vorsten van Oranje Nassau en de jacht. Dev. 1898.
S o n n e c k (O.G.T.) Dramatic Music. Catalogue of Full Scores. Library of
Congress. Wash. 1908 (50).
S o p h o k l e s , Philoktetes vert. d.J.v. L e e u w e n J r . Leid. 1910.
S t a d l e r (E.), Wielands Shakespeare. Strassb. 1910.
S t e i t z (W.), Friedrich v. Uechtritz als dramatischer Dichter. Görl. 1909.
S t o e t t (F.A.), Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis. 2e druk. 's-Grav.
1909.
S t o e t t (F.A.), Nederl. Spreekwoorden en Gezegden verklaard. 2e druk. Zutph.
1906.
S t r e u v e l s (S t i j n ) ps. van F. L a t e u r , Reinaert de Vos. Naar de verschill.
uitg. v.h. middeleeuwsche epos herwrocht. 2e uitg. Amst. 1910.
Studenten-Almanak v. 1897. Uitg. d.d. Utrechtschen Studentenbond. Utr. 1897.
Swanneblummen 1910. Leeuw. 1910.
S y m o n s (B.) Het Spellingsdebat in de Tweede Kamer. Zwolle 1909.
Taschenbuch (Rheinisches) auf d.J. 1848, 1850. Frankf. 2 Bde.
Te i r l i n c k (I.), Zuid-Oostvlaandersch Idioticon. I 2. Gent 1910 (76).
Te y l i n g e n (A. v a n ), Het Paradijs d. Wellusticheyt. 2e druk. Antw. 1651.
Uit Noord en Zuid. Novellen. Gent 1904. (Willems-Fonds. No. 148).
Uitgaven d. Antwerpsche Bibliophilen No. 24. Antw. 1910.
Uitgaven v.h. Julius Vuylsteke Fonds. No. 1-7. Gent 1905-10.
Uitgaven v.h. Victor de Hoon Fonds. No. I-IV. Gent 1905-7.
Urkundenbuch (Wirtembergisches). Bd. X. Stuttg. 1909 (96).
U y t t e n b r o e c k (H.H.H.), Bijdragen tot de geschiedenis van Venlo. II. Venlo
1909.
Va n d e v e l d e (A.J.J.), Het Water in het dagelijksch leven. Gent 1909.
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Ve e n (S.D. v a n ), Het Godsdienstonderwijs. Baarn 1910. (Uit onzen Bloeitijd II
2).
Ve l d e (A. v a n d e ), De Ambachten v.d. Timmerlieden te Brugge. Gent 1909.
Ve r d a m (J.), Middelnederlandsch Handwoordenboek. Afl. 6-8. 's-Grav. 1909-10
(79).
Ve r k e s t (M.), Een hoekje der Vlaamsche kust. Gent 1898.
Ve r m a a s (J.L.) en P. H o o g e n r a a d , Geschied. van Scheveningen 1795-1813.
Schev. 1909.
Verslag v.h. St. Bernulphus-Gilde. Utr. 1886-1900.
Ve r w i j s (E.) en J. Ve r d a m , Middelnederlandsch Woordenboek. VII Afl. 9-12.
's-Grav. 1909-10 (55).
Verzen v. Noord- en Zuid-Nederl. dichters bijeengebracht d. P o l d e M o n t .
Zwoll. 1904.
Vielliebchen. Ein Taschenbuch f. 1860. Lpz. 1859.
V i s s c h e r (H.), De Gereformeerde Theologie. Baarn 1910. (Uit onzen Bloeitijd
II 4).
Vlaamsch-België sedert 1830. Gent 1905-7. 4 dln. (Victor de Hoon Fonds I-IV).
Volksalmanak (Groningsche) voor 1910. Gron. 1909.
Volksalmanak (Drentsche) voor 1910. Ass. 1910.
Volksonderwijs (Het) in België. Gent 1906. (Jul. Vuylsteke-Fonds No. 3).
Vo n d e l ' s Gijsbrecht v. Aemstel. Uitg. d.T. Te r w e y . 4e herz. uitg. d.C.G.N.
d e Vo o y s . Gron. 1910 (82).
Vos Reynaerde (Van den), Herausg. v.H. D e g e r i n g . Münst. 1910.
Vos Reynaerde (Van den), Id. Uitg. d.J.W. M u l l e r en F. B u i t e n r u s t
H e t t e m a . II. Inleiding, Aanteekeningen en Glossarium d.F. B u i t e n r u s t
H e t t e m a . Zwolle 1910 (15).
Vo s A z n . (G.J.) Lied voor den jaardag v. Prinses Juliana. Amst. 1910 (83).
[Vo s A z n . (G.J.)] Paganistische Ouwel-Cultus of godewaardig gebruik (De N.
Zijdskapel Historie) Rott. 1909 (83).
Vragen en Mededeelingen op het gebied der Geschiedenis, Taal-en Letterkunde.
Red. J.F. B e n s e . Dl. I No. 1-25. Arnh. 1910. (Gestaakt).
V r i e s (R.W.P. d e ), Catalogus d. Verzameling D.C. Meijer Jr. I Atlas v. Amst.
II Gedenkpenningen. Amst. 1910. 2 dln. (85).
V ü r t h e i m (J.), Herinneringen aan Hellas. Z.p. 1909 (87).
V u y l s t e k e (J.). Historiebladen. Gent 1904. (Willems-Fonds No. 147).
V u y l s t e k e (J.). Klauwaard en Geus. Gent 1905 (Jul. Vuylsteke Fonds No. 1).
Weinbuch (Das Rostocker) von 1382 bis 1391. Herausg. v.E. D r a g e n d o r f f
und L. K r a u s e . Rost. 1908.
Wereldkroniek. Geïllustr. Weekblad voor iedereen. Jrg. V-XVI. Rott. 1898-1910
(7).
Wetten enz. betr. h. gebruik d. Ned. Taal in België. Gent 1909. (Willems-Fonds
o
N . 149).
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W i e r s u m (E.), Het Archief d. Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam 1909 (89).
W i n k e l (J. te), De ontwikkelingsgang d. Nederl. letterkunde. Afl. 11, 12. Haarl.
1909-10 (90)
W i t t (J o h . d e ), Brieven bew. d.R. F r u i n , uitg. d.N. J a p i k s e . Dl. II. Amst.
1909.
Woordenboek d. Nederl. Taal. Leid. 's-Grav. 1909-10.
III 14, 15 bew. d.J.A.N. K n u t t e l .
VI 11 bew. d.A. B e e t s .
VIII 5 bew. d.J. H e i n s i u s .
IX 10, 11 bew. d.A. K l u y v e r .
Woordenboek (Paedagogisch) onder red. van C.F.A. Z e r n i k e . Gron. 1905 (24).
Wörterbuch (Deutsches) IV, 10 bearb. v.H. W u n d e r l i c h . Lpz. 1909.
W u m k e s (G.A.), Volksgeloof. Baarn 1909. (Uit onzen Bloeitijd I 9).
Z a g a j e w s k i (K.), Alb. v. Haller's Dichtersprache. Strassb. 1909.

Overdrukken.
J.H. Abendanon. - H.J. Allard. - W. Bax Jr. - P.J. Blok. - A.C. Bondam. - C.W.
Bruinvis (7 stuks). - A. Folmer. - J.J. Graaf (3 stuks). - J. Herderscheê (3 stuks). M. Holleaux. - J.H. Holwerda Jr. (2 stuks). - W.R. Hora Adema. - J.H. Hora Siccama
(3 stuks). - L. Knappert. - W.P. Kops. - P. fr. Bon. Kruitwagen (4 stuks) - W.F.
Leemans. - A. Levy. - P.C. Molhuysen (3 stuks). - M.A. Perk. - C.H. Peters. - S.
Seeligman (10 stuks). - J. Prinsen J. Lzn. - J.F.M. Sterck (3 stuks). - Mevr. J.M.
Sterck-Proot. - J.G. Talen. - J. Verdam. - C.G.N. de Vooys (2 stuks). - W.L. de Vreese
(2 stuks). - R.W.P. de Vries. - H.G.v.d. Waals (3 stuks). - E. Wiersum (2 stuks). - J.
te Winkel.
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Bijlage V.
Rekening en Verantwoording van den Penningmeester, over het jaar
1909.
A. Algemeene rekening.

I.

O N T VA N G S T E N .
Saldo der rekening over
1908

ƒ 1603,40

II.

Ontvangsten behoorende
tot vorige dienstjaren.

ƒ 102,56

III.

Opbrengst bezittingen, in ƒ 270,74
hoofdzaak voortgekomen
uit de legaten Buma,
Verbrugge, Vollenhoven,
Hamelberg, Suringar,
Fruin en de Fremery

IV.

Verkochte boekwerken

V.

Bijdragen in de kosten van ƒ 125,den jaarlijkschen maaltijd

VI.

Contributiën

ƒ 14,-

ƒ 3304,835
---

Totaal der ontvangsten

ƒ 5420,535
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U I T G AV E N .
Kosten van bestuur

I.

ƒ 946,865

II.

Kosten algemeene en
maandelijksche
vergaderingen

ƒ 282,70

III.

Kosten vaste Commissiën ƒ 26,75

IV.

Geschriften door de
ƒ 1169,60
Maatschappij uitgegeven.

V.

Kosten der Bibliotheek

ƒ 1049,625

VI.

Bijdragen

ƒ 75,-

VII.

Aankoop van een
ƒ 155,73
gefotografeerd handschrift
te Londen, met porto
--Totaal der uitgaven

ƒ 3706,27

R E C A P I T U L AT I E .
Totaal der ontvangsten
ƒ 5420,535
Totaal der uitgaven

ƒ 3706,27
---

Batig saldo van het
dienstjaar

ƒ 1714,265

Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
L e i d e n , 19 April 1910.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) TH. BUSSEMAKER.
(w.g. L. KNAPPERT.
L e i d e n , 19 April 1910.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt.
Leden:
(w.g.) C.J. WIJNAENDTS FRANCKEN.
(w.g.) D.C. HESSELING.
L e i d e n , 20 April 1910.
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Rekening van den Penningmeester, over het jaar 1909.
B. Rekening van het Vaste Fonds.
Kapitalisatie.
O N T VA N G S T E N .
Saldo der rekening ƒ 1,565
over 1908

Vlottend.

II.

Renten van het
fonds

ƒ 309,56

III.

Rente van op de
Leidsche Spaarbank
belegde kasgelden

I.

Totaal der
ontvangsten

ƒ 103,18

ƒ 959,105

ƒ 35,99

---

---

ƒ 104,745

ƒ 1304,655
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Kapitalisatie.
I.

U I T G AV E N .
Belegging van
gelden

Vlottend.

ƒ 77,31

Totaal der uitgaven ƒ 77,31
R E C A P I T U L AT I E .
Totaal der
ƒ 104,745
ontvangsten

ƒ 1304,655

Totaal der uitgaven ƒ 77,31
--Batig saldo van het ƒ 27,435
dienstjaar

--ƒ 1304,655

Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
L e i d e n , 19 April 1910.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) TH. BUSSEMAKER.
(w.g.) L. KNAPPERT.
L e i d e n , 19 April 1910.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt.
Leden:
(w.g.) D.C. HESSELING.
(w.g.) C.J. WIJNAENDTS FRANCKEN.
L e i d e n , 20 April 1910.
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Bijlage VI. Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
De Commissie voor Taal- en Letterkunde heeft in het afgeloopen jaar achtmaal
vergaderd; voorzitter was de heer Verdam, secretaris de heer Boekenoogen. In de
Octobervergadering der Maatschappij werden de beide aftredende leden, de heeren
Verdam en Te Winkel, herbenoemd, zoodat de samenstelling der Commissie geen
verandering onderging.
Betreffende het Tijdschrift der Maatschappij, waarvan de redactie aan onze
Commissie is opgedragen, kan worden medegedeeld dat het 28ste deel werd voltooid,
terwijl van het 29ste de beide eerste afleveringen het licht zagen.
Van de verschillende uitgaven die vanwege de Commissie worden voorbereid is
in dit jaar echter niets verschenen, doordat de bewerkers door andere bezigheden
werden opgehouden.
Het Bestuur der Maatschappij, dat met machtiging der jaarvergadering besloten
heeft de boekerij der Maatschappij te verrijken met rotographieën van een aantal
belangrijke mnl. handschriften in buitenlandsche bibliotheken, vroeg aan de
Commissie advies omtrent de handschriften die daartoe in de allereerste plaats in
aanmerking zouden komen. Onze Commissie heeft toen, behalve op het Comburgsche
en Hulthemsche hs., gewezen
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op het belangrijke Oxfordsche handschrift van Melibeus en Jans Teesteye en op het
Cheltenhamsche handschrift van Spiegel Historiael, Rose en VII Vroeden te Brussel.
De bijeenkomsten der Commissie werden besloten met mededeelingen en
besprekingen van wetenschappelijken aard. De heer Kalff sprak over het gebruik
van Nederlandsch over de Duitsche grenzen. De heer Hesseling deed eene
mededeeling over nadruk (emphasis) en wees op het groote verschil in opvatting dat
te dien opzichte in de verschillende talen bestaat. De heer Heinsius besprak eenige
onduidelijke plaatsen in Huygens' Costelick Mal en Dagwerck en handelde verder
over de uitdrukking de roede kussen. De heer Verdam deed mededeelingen over
eenige mnl. woorden (snodel, sceppen, en ontwerpen in den zin van ‘zich weer gaan
verroeren, in het leven terugkeeren’) en besprak de uitgave van het nieuwe
Reinaert-handschrift door Dr. Degering. De heer Boekenoogen handelde over de
familienamen die uitgaan op -man en toonde aan van hoe uiteenloopenden oorsprong
die zijn. De heer Speijer sprak over den naam Spiegel als boekentitel, die in
West-Europa het eerst voorkomt in het beroemde werk van Vincent van Beauvais,
en ging de verbreiding en den oorsprong van deze toepassing na.
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Bijlage VII. Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
De gewone jaarlijksche vergaderingen werden dit jaar gehouden onder voorzitterschap
van Dr. Pijper; als secretaris fungeerde Dr. Molhuysen. De Heeren Hensen en
Knappert, die aan de beurt van aftreden waren, werden door de maandvergadering
herbenoemd. De Heer G.J.W. Koolemans Beijnen woonde als adviseerend lid de
vergaderingen bij.
In de maandvergaderingen werden de volgende onderwerpen behandeld:
De Heer Pijper deelde een en ander mede over het bekende Groninger twistgesprek
van 1523 tusschen de hervormingsgezinde partij en de Dominicanen, waarvan de
acta in het bundeltje: ‘Confutatio doctorum Parisiensium’ onder den titel ‘Disputatio
habita Gruningae in aedibus Praedicatorum inter Dominicanos atque sacerdotes
ecclesiae divi Martini’ voorkomen. Het belang dezer disputatie is door latere schrijvers
zeer overdreven, in geen geval mag zij op één lijn worden gesteld met het Leipziger
twistgesprek. Spreker ging na, wie er aan hebben deelgenomen; zeker is het dat de
bekende pastoor Willem Frederiks er bij tegenwoordig was, al heeft hij zich niet in
het debat gemengd. (Zie Bibliotheca Reformatoria VI).
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Dezelfde heer besprak in twee achtereenvolgende vergaderingen de literatuur over
oud-christelijke epigrafiek; hij wees op het ontbreken van een goed handboek
daarvoor. De Rossi en Le Blant voorzien slechts gedeeltelijk in de behoefte; trouwens
zij hebben in hun standaardwerken een ander doel voor oogen gehad; Le Blant's
Manuel is vervaardigd voor de studie der Fransche, niet voor die van alle
oud-christelijke monumenten. Meer in deze richting is het boek van P. Syxtus,
Notiones Archaeologiae christianae, II, Epigraphia. Dit laatste werk leverde hem
eenige belangrijke getuigenissen bij het bespreken van den oorsprong der
Heiligen-vereering. Ten onrechte meenen sommige geleerden dien oorsprong in
buiten-christelijke invloeden te moeten zoeken; spreker wil ze liever uit inwendige
oorzaken verklaren. Zij is onstaan, 1: uit de onderlinge voorbidding der geloovigen;
2: uit de gewoonte der oudste Christenen, hun dooden te herdenken op den sterfdag.
Een volgende stap is, dat men gelooft, dat de dooden, en inzonderheid de martelaren,
voor de levenden kunnen bidden, waarvan enkele voorbeelden in de inscripties te
vinden zijn. Daarna gingen de geloovigen de martelaren aanroepen, om in den hemel
hun voorspraak te zijn.
De Heer Blok besprak de kort geleden verschenen uitgave der Lettres van Belle
van Zuylen, de geëmancipeerde dame van hoogen adel uit de 18de eeuw. Hij wees
op de voortreffelijke schildering, die zij van sommige toestanden geeft, o.a. van het
leven der hoogere standen en wees op het belang van haar werken, de Lettres écrites
de Lausanne, Lettres Neuchâteloises, enz. voor de kultuurgeschiedenis, zoowel van
ons land, als van Fransch Zwitserland. Hij vestigde met name de aandacht op hare
zeer vrijzinnige denkbeelden op godsdienstig en maat-
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schappelijk gebied, hare meeningen omtrent de werkelijke waarde van den adeldom
(vooral in haar werkje ‘Le Noble’), en op haren aan Mad. de Sevigné herinnerenden
briefstijl, op hare bekendheid ook met Hollandsche kunst en letteren van haren tijd.
Dezelfde heer deelde op een tweetal vergaderingen een en ander mede over een
hoogst belangrijke collectie brieven, die hij voor een uitgave in de Archives du Musée
Teyler bewerkt. Het is de verzameling brieven aan Leycester en de beide Hotmans,
die voor een klein gedeelte in 1867 door Sybrandi in deze Archives was uitgegeven,
en daarna verdwenen, tot zij voor een paar jaar weer onder oude papieren van Teyler's
Genootschap voor den dag kwam. Spreker besprak eerst de geschiedenis dezer
verzameling en deelde daarna enkele der meest belangrijke brieven mede. Die aan
Leycester zijn voor de kennis van zijn persoon en omgeving zeer gewichtig, die aan
de Hotmans werpen een helderder licht op de wordingsgeschiedenis der pamfletten
die van hen uitgingen, en op de geschiedenis van het Protestantisme in Frankrijk
omstreeks 1600. (Zie verder Archives Teyler Série II, vol. 12, 2me partie).
De Heer Fockema Andreae deelde het resultaat mede van onderzoekingen over
oude rechtstermen. In de eerste plaats wees hij op het typische dat nog ligt in de
volksuitdrukking ‘belofte maakt schuld’. Men heeft geruimen tijd de juridische
juistheid van dat spreekwoord ontkend. Niet de eenvoudige belofte (zeide men) deed
bij de Germanen eene schuld ontstaan; integendeel deze werd eerst door streng
vormelijke handelingen geboren. Sinds de onderzoekingen van Amira over
Noord-Germaansch obligatierecht weet men dit echter beter. De Germanen
onderscheidden tusschen schuld en aansprakelijkheid. De
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laatste ontstond alleen door bijzondere rechtsverhoudingen of vormlijke handelingen,
de eerste reeds door eenvoudige belofte. Hiermee is het oude spreekwoord in eere
hersteld.
Dan sprak hij over sloptienden, waaronder moeten worden verstaan tienden
geleverd onder het slop of luik van den korenzolder (in Overijssel). Niet geheel zeker
is, of bedoeld wordt de zolder van den tiendheffer of den tiendgever. (Zie Bijlage).
De Heer Bussemaker besprak het tractaat van 1698, dat door meerdere schrijvers
o.a. Le Grelle in zijn ‘La Diplomatie Française et la Succession d'Espagne’ als echt
wordt beschouwd. Toch hadden Le Grelles onderzoekingen in het Algemeen
Rijksarchief en het Koninklijk Huisarchief, waar hij belangrijke documenten vond,
hem moeten doen besluiten, dat het niet echt kon zijn, zooals spreker uitvoerig
uiteenzette. Waarschijnlijk is het stuk een vervalsching van den Spaanschen gezant
te Brussel, de Quiros. (Zie Bijlage).
De zelfde Heer wees op de mogelijkheid, dat het tweede deel van Wicquefort's
Histoire des Provinces Unies des Pays-Bas (1672-1679) nog bestaat. Lenting in zijn
uitgave dier Histoire, tot 1672 loopende, zegt dat Basnage het geheele manuscript
van Wicquefort onder zich heeft gehad; na zijn dood zou de weduwe Basnage slechts
een gedeelte van het handschrift aan de Staten van Holland teruggegeven, maar het
laatste gedeelte verkocht hebben aan den boekhandelaar Levier in den Haag. Na
diens overlijden zou het in publieke veiling zijn aangekocht door den Engelschen
gezant Trevor ten behoeve van Richard Ellys. In een noot bij pag. 797 van deel IV
der uitgave van Wicquefort heeft indertijd de toenmalige voorzitter van het Hist.
Genootschap te Utrecht de mee-
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ning uitgesproken, dat de door Trevor gekochte papieren niets anders zouden zijn
geweest, dan losse aanteekeningen. De Heer Bussemaker wees nu op een onuitgegeven
aanteekening van Willem Bentinck, waarin deze mededeelt, op gezag van Hendrik
Vockestaert, sinds 1713 secretaris van Delft, dat het eerste gedeelte van Wicquefort's
handschrift loopend tot 1672 door Basnage is teruggegeven aan den raadspensionaris
Hoornbeek, die hem toen het tweede gedeelte, loopende van 1672-1679 heeft ter
hand gesteld. Hoornbeek heeft het eerste gedeelte onder zich gehouden; bij zijn dood
is het gekomen in handen van zijn broer, pensionaris van Delft, en na diens overlijden
aan de burgemeesterskamer van Delft. Verschillende Dordsche en Delftsche regenten
hebben er copie van gekregen. Het vervolg van Bentinck's aanteekening steunt niet
meer op gezag van Vockestaert, maar op dat van Johnson, lid der firma Levier. Dit
vervolg stemt overeen met wat Lenting in zijn inleiding heeft verhaald; volgens
Johnson is het tweede gedeelte, loopend van 1672-1679, voor 100 ducaten verkocht
aan Trevor ten behoeve van Richard Ellys. Spreker wijst er nu op, dat de mooie
bibliotheek van R. Ellys naar het kasteel Blickling (Norfolk) is gekomen, thans in
het bezit van den markies van Lothian. Al wordt het niet genoemd in de summiere
mededeelingen over de handschriften dier boekerij, gepubliceerd in de Reports van
de Mss. Commission, het is volstrekt niet onmogelijk, dat het zich nog in die
verzameling bevindt, daar die mededeelingen zich hoofdzakelijk bezighouden met
stukken, die voor de Engelsche geschiedenis van direct belang zijn. Een onderzoek
naar het bestaan ware zeer gewenscht.
De Heer Knappert besprak het werk van Unah Birch over Anna Maria van
Schuurman, waarin hij naast
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meerdere gebreken ook enkele goede passages aanwees; daarna over enkele personen
uit de omgeving van Belle van Zuylen, als madame Pater. Een ander maal sprak hij
over maatschappelijke toestanden in de 18de eeuw, vrouwen emancipatie, opvoeding
van kinderen, onderwijs, kinderboeken, de verbetering in de kinderlectuur door van
Alphen's boekjes gebracht, over godsdienst-onderwijs enz. (Zie: Het zedelijk Leven
onzer vaderen in de 18de eeuw, 1910).
De Heer Hensen sprak over boeken-censuur in den Franschen tijd, waarvan de
pastoor van Bovenkarspel, J.M. Schrant, het slachtoffer werd. De vertaling van
Kistemakers Verhandeling over het Primaat van Petrus (Matth. XVI, 18 & 19) waarin
aan de Pausen het recht werd ontzegd, om koningen af te zetten, bracht hem door
misverstand in de gevangenis. Gelukkig kon hij zijn onschuld bewijzen, en door het
optreden van den prefect Lebrun herkreeg hij spoedig zijn vrijheid, zelfs vóórdat het
bevel daartoe uit Parijs was gekomen. (Zie: de Katholiek, 1910 I, bl. 81).
Een andere bijdrage tot de moeilijkheden waarmede de Katholieken te kampen
hadden in den Franschen tijd, gaf hij in zijn mededeelingen over een strijd over het
simultaneum op Texel. De protestantsche gemeente daar had haar kerkgebouw moeten
afstaan voor militaire doeleinden, en de regeering decreteerde nu, dat de katholieken
hun het medegebruik van hun kerk moesten toestaan. Dezen hadden hiertegen
bezwaar. Het was voor den aartspriester Cramer een moeilijke tijd; gelukkig kreeg
de protestantsche gemeente de beschikking over een ander lokaal, maar de katholieken
konden hun kerk eerst weer in gebruik nemen, nadat daartoe verlof uit Parijs was
gekomen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

132
De Heer Koolemans Beijnen sprak over Hendrik van Stralen en zijn houding tijdens
den inval der Russen en Engelschen in 1799. Hij was de eenige die zijn diensten aan
den Engelschen bevelhebber en daardoor den Prins van Oranje aanbood, al heeft hij
dat ook met zoomin mogelijk ophef gedaan en het laten voorkomen, alsof hij toevallig
in handen der Engelschen was gevallen. Zijn houding moge niet voor zijn karakter
pleiten, bij de onzekere politieke toekomst was het begrijpelijk, dat hij gedekt wilde
zijn.
Een ander maal sprak dezelfde Heer over den z.g. verkoop van de Kaap aan de
Engelschen. Hij wees op een passage in de Grenville Papers, waaruit blijkt, dat de
Engelsche regeering reeds in 1799 vast besloten had, de Kaap en Ceylon niet terug
te geven.
Ook toonde de Heer Beijnen aan, dat het ‘Projet de Neutralité’ bij Colenbrander,
Gedenkstukken, IV, no. 466, bl. 530 op omstreeks 12 September gesteld, aan van der
Goes moet worden toegeschreven. Uit Schimmelpenninck's schrijven van 20 Sept.
kan gelezen worden, dat van der Goes hem dit plan bij brief van 15 Sept. had
toegezonden. Ter verwezenlijking ervan zijn pogingen in het werk gesteld door de
Vos van Steenwijk te Berlijn, door Mollerus bij den Erfprins en door dezen bij den
Hertog van York en door Spoors bij Brune.
De Heer Overvoorde besprak enkele der belangrijkste monumenten van Frankrijk
waarbij hij een aantal afbeeldingen toonde, door hem medegebracht van zijn laatste
reis daarheen. In een andere vergadering deed hij mededeeling van de voorwaarden,
waarop in 1540 te Leiden een kapelaan werd aangesteld, en besprak hij de
reorganisatie van het klooster Lopsen buiten Leiden in 1520. Naar aanleiding van
recente verliezen werd door hem
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gewezen op de noodzakelijkheid van eene wettelijke regeling tot bescherming van
de monumenten.
De Heer Molhuysen bracht een brief ter tafel door Pouwels Vos, den afgevaardigde
van Leiden ter Statenvergadering, van 2 Januari 1575, geschreven terstond nadat de
brief van den Prins aan de Staten, waarbij hij aandringt op het stichten van een
Hoogeschool in deze provincien, ter sprake was gekomen. Uit dezen brief blijkt, dat
in de mondelingen toelichting tot het voorstel, den Staten de keuze werd gelaten
tusschen Middelburg en Leiden, om die Hoogeschool te vestigen. Al zal het ook van
den beginne aan de bedoeling zijn geweest, de Universiteit te Leiden te stichten, het
verhaal dat de Prins aan Leiden een hoogeschool heeft beloofd, toen hij daags na het
ontzet in Leiden kwam, blijkt onhoudbaar.
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De Sectievergadering der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde op 7 Juni
werd bijgewoond door mevrouw Therèse Schwartze-van Duyl en de heeren F. Pijper,
I.H. Gosses, L. Knappert, Th. Bussemaker, J.W. Muller, F.G. Kramp, J.H.L. van der
Schaaff, N. Japikse, A.G.C. van Duyl, P.J. Blok, H.T. Colenbrander, H.E. van Gelder,
W.P.C. Knuttel, Louis D. Petit, G.J.W. Koolemans Beijnen, J.C. Overvoorde, P.G.
Bos en P.C. Molhuysen.
In deze vergadering voerde Mr. P.G. Bos het woord over de geschiedenis van het
archief der Staten van Holland, dat wil zeggen meer bizonderlijk dat van 1572, toen
eerst de zoogenaamde buitengewone vergaderingen door de Staten zelve, eigener
autoriteit bijeen geroepen, regel werden. Dit was ook slechts het archief dat op de
charterkamer der Staten bewaard werd. Vóor 1572 toch ontbrak aan de archieven
der Staten vrijwel alle organisatie, en wat nog bewaard is gebleven, zijn (behalve de
grafelijkheids-charters, die tot in de 17de eeuw in den toren van Gouda geborgen zijn)
grootendeels papieren der landsadvocaten, Van der Goes, Van den Eynde, Coebel.
Toch, al was het ambt van landsadvocaat nog slechts in wording, het was reeds zeer
belangrijk en dat ook juist met betrekking tot de archiefregeling, daar de advocaat
tevens secretaris der Statenvergadering was. Als zoodanig moest hij de resolutien
extendeeren, en gedurende een veertigtal jaren heeft de secretaris der Staten dit ook
inderdaad gedaan, maar in 1621 verdween de bevoegdheid van dien ambtenaar op
dit gebied geheel, zoodat het secretariaat binnen zeer bescheiden grenzen werd
teruggebracht. Houdt men dit in het oog, dan ziet men het groote verschil tusschen
het secretarisambt en het ambt van den griffier der Staten-Generaal. Terwijl de
bevoegd-
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heden van dezen vrijwel dezelfde bleven, vooral wat het archief betrof, vinden wij
bij de ambtenaren van de Staten van Holland een veel minder regelmatigen toestand.
Hier worden de secretaris en de andere ambtenaren hoe langer hoe meer in de schaduw
gesteld door den landsadvocaat (sinds 1621 raadpensionaris), en dat feit weerspiegelt
zich in de organisatie van het archief. Wel stond in de tweede instructie van den
landsadvocaat Buys, dat hij zijne papieren, voor zoover het landszaken betrof, ter
charterkamer moest inleveren, maar hij hield zich hier niet aan, evenmin als na hem
Oldenbarneveld. Trouwens het toezicht op het naleven van het voorschrift was aan
de landsadvocaten zelf opgedragen, althans aan Oldenbarneveld, die zelf
charterbewaarder was, welk ambt, zonderling genoeg, niet door den secretaris werd
bekleed maar vereenigd was met dat van registermeester der leenen. En sinds 1605
fungeerde Oldenbarneveld als zoodanig, terwijl hij tevens als grootzegelbewaarder
werkzaam was. Dat hij zoodoende bijkans het geheele archief onder zich had, is niet
verwonderlijk. Na zijn dood werden zijn papieren door de Staten van Holland in
beslag genomen. Reeds voor dat beslag zal er een en ander zijn vernietigd, maar ook
na dien tijd is er veel verloren, want van de 7 kisten die in 1619 ten kantore van
Gecommitteerde Raden werden gebracht, waren in 1631 toen zij werden
geinventariseerd, nog maar 2 over!
Na Oldenbarneveld's aftreden in 1618 werd de heer van Wassenaar
grootzegel-bewaarder, registermeester en charterbewaarder, en eerst na diens dood
werd het laatste ambt vereenigd met dat van secretaris der Staten. Dit bleef zoo, met
dien verstande, dat in 1724 het secretariaat in tweeën werd gesplitst en sedert de
tweede secretaris als chartermeester fungeerde.
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De bepaling uit Buys' tweede instructie aangaande de verplichting tot overlevering
der landspapieren van den advocaat bleef bestaan, maar verscherpt, eerst onder
Duyck, later onder De Witt. Opgemerkt moet worden (het tegendeel is wel eens ten
onrechte beweerd), dat De Witt zich tot in de kleinste finesses gehouden heeft aan
de hem op dit gebied voorgeschreven regelen, en de inbeslagneming van de nog te
zijnen huize zijnde papieren door de Staten na zijn vermoording was dan ook onwettig.
De familie deed herhaaldelijk pogingen om een deel dier papieren terug te krijgen zelfs nog in 1760 - maar zonder resultaat.
De overige raadpensionarissen hebben zich de een minder, de ander meer getrouw
aan hun voorschriften gehouden, maar ook de papieren der meesten van hen die ze
niet hadden gedeponeerd, zijn thans op het rijksarchief aanwezig, waar slechts die
van Van Bleiswijk ontbreken. Spreker deelt vervolgens meer in bijzonderheden de
geschiedenis dier verschillende verzamelingen van raadpensionarissen mede, en wijst
er op hoe eigenlijk slechts onder De Witt en Fagel en in de eerste jaren van Heinsius
de inrichting van het archief der Staten van Holland zoo was, dat het, hoewel nog
niet eens in elk opzicht, kon wedijveren met dat der Staten- Generaal.
Ten slotte werden de verschillende inventarisatiën in de 18de en 19de eeuw van het
Staten-archief nagegaan, en ook de laatst gemaakte besproken, welker indeeling door
spreker tot op zekere hoogte werd verdedigd.
Het woord was daarna aan Dr. I.H. Gosses voor mededeelingen over ‘Kerk en Zending
in Utrecht gedurende de 7de en 8ste eeuw.’ Spreker herinnert ons eerst aan het bestaan,
ten tijde van koning Dagobert van een
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kerk in het Castellum Traiectum, de oude Romeinsche sterkte. Wel was deze kerk
nu niet zoo belangrijk, maar toch aan den anderen kant ook volstrekt niet zoo
onbeduidend en kortstondig als men veelal denkt. Een oorkonde, die privilege's
vermeldt door Dagobert's voorgangers Theudebert II en Chlothacher II aan de kerk
geschonken, heeft men ten onrechte verdacht. Trouwens de zending onder de Friezen
ging den Merovingers wel ter harte, men denke aan Amandus en Eligius, doch het
algemeen resultaat dezer missie was niet bijzonder groot, en wij vinden dan ook een
wonderlijke vermenging van christendom en heidendom in de Frankische
grensgebieden.
Maar de vraag is geopperd, mag men een lang en vreedzaam bestaan der
Utrechtsche kerk wel waarschijnlijk achten bij het fanatieke heidendom der Friezen.
Spreker heeft daarover een andere meening. In de eerste plaats lag Utrecht niet in
Friesland, waarvoor spreker enkele bewijzen bijbrengt; wel was het later de
hoofdplaats van het bisdom der Friezen, maar meer omdat het de versterkte plaats
was, die daarvoor allereerst in aanmerking kwam. En voorts, ook van het fanatisme
der Friezen moet men zulk een enge voorstelling niet hebben, zelfs de ‘onbekeerlicke’
Radbod was blijkens verschillende zakelijke mededeelingen een verdraagzaam man.
Maar ten slotte is in den strijd tusschen Friezen en Franken op het einde der 7de eeuw
de kerk verwoest; het was geen St. Thomaskapel, maar wel degelijk een St.
Maartenskerk.
Komende tot de tweede helft dezer ontwikkeling: de werkelijke vestiging van het
bisdom van 695 tot ongeveer 775 onder de drie bisschoppen: Willibrord, Bonifacius
en Gregorius wijst spreker tal van tegenstrijdigheden die wij in de berichten opmerken.
Toch is er wel een wijze van oplossing van vele daarvan te krijgen, door zich namelijk
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het bisdom in de eerste plaats voor te stellen als zendingsgebied. Bisdom was het
maar weinig, Gregorius bijv. was wel bisschop in den zin van hoofd van een bisdom,
als hoedanig het rijksgezag hem kent, maar den kerkelijken rang van bisschop bezat
hij niet; hij was en bleef zijn geheele leven slechts presbyter; de bisschoppelijke
werkzaamheden nam een choorbisschop waar. Toch was, natuurlijk, Gregorius' taak
de voornaamste: hij was de ‘abbas’ van het ‘monasterium’ Trecht, dat wil zeggen
leider der zending. Het monasterium was het centrale zendingsstation, waarvan
spreker met enkele bizonderheden een beschrijving gaf. Reeds onder Willibrord
(695-739) had men dezelfde functieverdeeling gehad. Ook deze was missionaris;
toen de missie succes had (na 719) werd de taak hem te zwaar; hij voelde zich oud
en vroeg zijn medewerker Bonifacius om zijn choorbisschop te worden. Toen deze
weigerde slaagde Willibrord toch in het vinden van een ander, al kennen wij diens
naam niet. Zelf bleef hij de ‘praedicator Fresonum’, de zendeling, hoewel hij niet
veel meer uitrichtte. Hoe het na zijn dood ging is niet helder; het tijdvak 739-754,
waarin een langdurige vacature viel, heeft veel duisters.
Er kwam twijfel op of Utrecht wel een bisschopszetel was. De Keulsche bisschop
bijvoorbeeld wilde het - op grond van Dagoberts schenking - als een gewone parochie
onder zich brengen. Het gevolg van een en ander was echter, dat de zending werd
verwaarloosd: Oostergoo en Westergoo werden in 734 veroverd nog geheel onbekeerd.
Bonifacius stemming in die dagen was er dan ook eene van onvoldaanheid en twijfel.
Hij offerde er echter zijn rustigen ouderdom aan op om het bisdom te redden en de
zending onder de Friezen weder op gang te brengen. Hij is dan ook werkelijk in 753
tot bisschop van Utrecht benoemd;
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spreker toont aan, dat dit ten onrechte voor een oude dwaling gehouden wordt. Het
was echter voor den ouden en zwakken man een zwaar offer; maar hij liet zich dan
ook door een choorbisschop bijstaan, voor den kerkelijken arbeid; zelf ging hij het
eerste noodige doen en toog weder ter zending onder de Friezen, waar hij reeds in
754 den dood vond.
Hoe het onder Gregorius (754-775?) ging, vermeldde spreker reeds, een nadere
bevestiging van de door spreker daarbij voorgestane opvatting, vindt hij in hetgeen
geschiedde met Gregorius' opvolger Alberik. Ook deze was ‘abbas’ en had slechts
den graad van presbyter. Eerst in 780 liet hij zich tot bisschop ordenen. Waarom?
Omdat de heiden-bekeering grootendeels was afgeloopen, omdat het zendingsgebied
inderdaad bisdom geworden was. Zoo was het ook onnoodig dat het monasterium
zendingshuis bleef, het werd domkapittel. Spreker meent, dat zoo bezien de grootste
moelijkheden voor het juist begrip onzer oudste kerkgeschiedenis kunnen worden
overwonnen.
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Mededeelingen behoorende bij het Verslag van de Commissie voor
Geschied- en Oudheidkunde.
I. Sloptienden.
In het Copieboek van Wolter van Heijden, richter te Oldenzaal 1547-15701 wordt
meermalen verkoop van ‘scloptenden’ vermeld.
In 1564 bekennen ‘Adolp van Twickloe en juffer Gertrudt van Keppel zijn
huisvrouw’ aan Wolter van Heijden verkocht te hebben hun vrije, edele, eigen‘
scloptenden .....’. In hetzelfde jaar komt Georgien van den Marck voor den rechter
van Ootmarsum verklaren, dat hij aan Wolter van Heyden heeft verkocht 5 mud
goede pachtgerst, Ootmarsemer maat uit den ‘scloptende’ van 't Joesinck te Geisteren’
jaarlijks op Catherine. En in 1565 koopt Wolter van Heyden van Johan van Twickelloe
en Juffer Stijne Boelen een mud winterrogge, Deldener maat, verschijnende jaarlijks
‘tot scloptienden’ uit 't erve en goed Spenkellinck, in 't kerspel en gericht van Delden
..
Ook in de ‘Tijdrekenkundige lijst van stukken, welke

1

Uitg. der Vereen. tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis 1906, bl. 49 en 52.
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thans nog het oud-archief der gemeente Oldenzaal uitmaken1’ is meermalen van
sloptienden sprake.
Er wordt eene afrekening vermeld van ‘Beernincs sloptiende te Deuringen, van
1652 (?).
Er komt verder eene akte voor, waar volgens de uitgave buitenop staat ‘vore de
sloptiende uit het erve Seygerdinck in Noord Deuringe’. Deze akte luidt volgens een
afschrift, dat de heer Hommen, Secretaris van Oldenzaal zoo welwillend was, mij
mede te deelen, en waarvan het uitgegeven uittreksel ten aanzien van enkele namen
afwijkt, aldus:
Ic Geerlich van Depenberghe2 anders gheheten Pazie ende Locke mijn echte Wijf
maken kunnd allen luden med desen breue, dat wij puerlike om Godes willen,
ghegheuen hebt én gheuet in desen breue, vor onze Zelen, den aermen luden in des
hilghen gheesteshues tod Aldensale de daer inne wonachtich sint een molt gudes
winterrogghen bij der oelden Aldensaler marketmathe iaerliker pacht uijt onsen gude
gheheten Zegherdinch ende uijt siner tobehoringhen, gheleghen in den kerspele van
Deghennichen in der burschap to noertdoerninghe to hebbene én to besittene én
iaerlix up to borene erflike én ummermer, med weliken molt rogghen men iaerlix
den armen luden de in den hilghen gheeste sint sal copen herinc teghens de Vastene
én andere spise daer men de aermen mede spisen moghe, ende hebben daerop
vorteghen alse wij med rechte solden vor Sander bercrams in der tijt richter tod
Oetmersem daer he sat to gherichte in eijnen ghehegeden heijmale én sinen orkund
up untfengh med allen vortichnissen én uplatinghen alse daer to behoerden.

1
2

Uitg. dezelfde vereeniging 1874 bl. 31 en 3.
Het uittreksel heeft van Scheuberghe.
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Welic molt rogghen deghene de dat vorscreuene guet telen en bouwen of sic des
underwinden of siner tobehoringhe een deel of al solen den aermen luden of we er
verwaerne is alle iaer leueren én betalen up den Kerchof1 to deghenichem tusschen
Sunte mertene in den Wintere én medewinter. Weerd dat se des nicht en deden so
moghen de vorscr. aermen lude of oer bode dat vorscreuene molt rogghen of wes
em daeran embreket alle iaer vijtwinnen med gheestliken rechte of uijtpenden med
wertliken rechte unvoruolghet én unvorclaghet weliker se willet uijt den vorscr. gude
én van den ghenen de dat guet telet of bouwet of sic des ende siner tobehoringhe
underwinden een deel of al ghenigherleije wijs. Ende biddet alle richtere gheestlic
én weerlic wanner de vorscr. aermen lude of oer bode des van em begheren of se
daer to eesschen dat se em de uijtwinninghe én uijtpendinghe wilt helpen doen alse
vorscreuen is. Vortmer so sole wij én onse eruende den vorscr. aermen luden des
molt rogghen pacht rechte waerschap doen vor al deghene de des ten rechte comen
willet. Alle arghelist in desen breue uijtghesproken. In orkunde deser dinghe so heb
ic Gheerlich vorghenomt mijn segel an desen breef ghehanghen vor mij vor Locken
mijn echte wijf vorscr. ende vor onse rechten eruende. Ende tod eijner merren
vestnisse so hebbe wij voert ghebeden Sander bercrams den richter tod Oetmersem
vorghenomt dat he desen breef mede ouer ons beseghelen wolde med sinen seghele.
Ende ic Sander bercrams in der tijt rechter tod Oetmersem vorscr. want alle dese
dingh vor mij ghescheen sint daer ic zat to gherichte in eijnen ghehegheden heijmale
daer ic mijnen orkund up untfengh so heb ic umme bede willen van beijden siden

1

Het uittreksel heeft Lierehof.
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vorscr. mijn Seghel mede an deesen breef ghehanghen, daer mede an én ouer weren
alse rechte kornothen én Gerichteslude, Willem roringh Herman bercram ende anders
guder lude ghenoech.
Gegheuen int jaer onses heren Dusend drehundert ende neghentich up Sunte
Petersdach ad Cathedram.
Aan dezen brief hangen twee zegels van groen was, aan francijnen staarten.
(op de plijke staat)
‘1 molt rogge uth Zegerdinck to nortdorijge.’
Nog komt het woord voor in een, mij eveneens door den Heer Hommen welwillend
medegedeeld uittreksel uit de rekening ‘van ontfanck der Kercken te Oldensael van
Martini 1657’. Dit luidt: ‘Coorenpachten’. ‘Segerdinck tho Nortdoerninge ofte Jr.
Voet ten Boegelkamp, Sloptiende ofte Stedichcijt 7 Schepel Rogge, als hij het levert
6 Schepel. Werd in 1657 betaald met 6 gl. en 18 Stuiver’.
Of wij hier denzelfden sloptiend van zooeven voor ons hebben, schijnt mij
twijfelachtig. Hier de kerk als heffer, daar de Heilige Geest; hier 7 of 6 schepel, daar
een molt - d.i. 4 schepel.
Zulk een sloptiend - Racer noemt ze ook ‘geschapen’, of ‘beschapen’ tiend - bestaat
dus in een vaste maat koorn, zij is eene ‘stedigheid’ geworden. Zooals ik in mijn
Oud Ned. Burg. recht I, 382 opmerkte, het omzetten van een tiend in een vast bedrag
in geld of een vaste maat koorn, was al vroeg gebruikelijk. R a c e r gewaagt er van
op eene plaats, die ik daar ook vermeld, waar hij1 van de grove tienden in het register
van het Graafschap Dalen zegt, zij ‘zijn meest geschapen tienden, dat

1

Ov. Ged. VII, 59 n. 16.
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is, die bij overeenkomst in een bepaalde maat van koorn veranderd, en dus tot
sloptienden gemaakt zijn’. En hoe gebruikelijk de omzetting hier en daar werd, blijkt
aardig uit de opmerking van Fr. v.d. Sande, Comm. in Gelriae et Zutphaniae
Consuetudines Feudales. Tract. prael. I 13 ‘praestationes illae stabiles, quae
stedigheyden vocari diximus, ex conventione debentur vice majorum decimarum’
(grove tienden) ‘quibus surrogatae sunt; unde praedia isti praestationi obnoxia a
majoribus decimis libera praesumi, in nostris judiciis saepius pronunciatum legimus’.
Mij dunkt echter, dat de uitdrukkingen, die van de Sande hier bezigt, tot een klein
misverstand aanleiding kunnen geven. De landen worden door de omzetting niet
tiendvrij; de tiend wordt wel betaald in anderen vorm, maar ook de sloptiend rust
op, gaat uit een bepaald erf, dat dus tiendplichtig blijft. Dit is juridisch de belangrijkste
gevolgtrekking, die uit de aangehaalde akten valt te maken. Er wordt gesproken van
‘den scloptende van 't Joesinck’ (dat kan niet anders dan de naam van een goed zijn),
van sloptienden uit 't erve en goed Spenkellinck, uit het erve Seghedingh; en wie dit
laatste bebouwt moet den sloptiend betalen, die er uit gaat.
R a c e r heeft eene verklaring gegeven van den naam sloptiend. In zijne
Overrijselsche Gedenkstukken VII, 32 zegt hij, de sloptienden ‘in tegenstelling van
tienden op het land uitteneemen, wierden door den tiendgeever uit zijne schuur door
h e t s l o p o f l u i k des koornzolders afgelaaten, en aldaar, naamlijk onder het
slop, toegemeeten’.
Dit wordt ook bevestigd in eene akte van 14941 die

1

Tijdr. reg. van het oud-provinciaal archief van Overijssel 4 bl. 605 n. 4.
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de overdracht vermeldt van een vrij eigen goed, belast met een uitgang van 7 mud
rogge en den tiendheer 7 schepel rogge ‘jaarlijks onder den slop te leveren’. En verder
door een schrijven van 1 November 1808 van den Landdrost aan den Minister van
Finantiën, waar wordt gezegd, dat de sloptienden op zekere dagen door den tiendheer
ten huize van den tiendplichtige moeten worden ontvangen1.
Al komt bij mijn weten de naam sloptiend buiten Overijssel en Gelderland2 niet
voor, de omzetting van tienden in vaste praestatiën is ook elders niet ongebruikelijk.
Heeft zij plaats gehad, dan moet de heffer - het ligt voor de hand - het hem
toekomende gaan halen in de schuur van den tiendplichtige, waar het graan wordt
geborgen nadat het gedorscht is, en dus bij de maat kan geleverd worden, in den
s p i k e r . Zoo o.a. in Vlaanderen3. In den Inv. van Brugge4 is b.v. sprake van ‘een
leengoed groot wesende viere ende twyntich hoed witter evenen (haver) bezet up
mijns heeren spijckeren van Brugghen’. In de Ann. Em. 19, 27 wordt eveneens
gewaagd van ‘een leengoet van XVI hoet evenen, gaande ute den spikere van Ypre’,
en in Rek. v. Brugge 1302 bl. 59 ‘van de tiende van Sinte Bertins van G. van den
loedine(?) spikre’.
Intusschen - en hierom breng ik deze plaatsen met den sloptiend in verband - er
is een groote afstand tusschen dezen spijkertiend, als ik dit woord mag gebruiken,
en den sloptiend, zooals wij dien zooeven hebben

1
2
3
4

Bijdr. tot de geschiedenis van Overijssel X, 323.
Zie o.a. Schrassert de J u r . decimandi VI § 16 bl. 107.
De adversaria van mijn ambtgenoot Verdam stellen mij in staat eenige plaatsen aan te halen,
die men in het M.N.W.B. terug zal vinden.
IV, 244 (a. 1435).
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leeren kennen. Die toch rust op een zeker land, al wordt hij voldaan in de schuur,
waar de oogst van dat land is geborgen, dat wil zeggen, de schuldplichtige is de
genieter van zeker land als zoodanig. Dat verband met een onroerend goed, dat
tiendplichtige vruchten voortbrengt, is blijkbaar op den duur te niet gegaan. Wie het
bebouwt is onverschillig geworden, of er tiendplichtige vrucht groeit, doet er niet
toe. De tiendheffer kan in een aangewezen schuur komen en zich daar met de gewone
maat - de spijkermudde, of spijkerschepel - het hem toekomende doen toemeten. En
als wij de woorden ‘gaende ute den spikere’ mogen vertrouwen, dan kunnen wij
aannemen, dat de vordering verhaalbaar is op al het graan, of althans al het graan
van de verschuldigde soort, in die schuur geborgen.
Die ontwikkeling kon niet uitblijven, als eenmaal de tiend was omgezet in eene
vaste hoeveelheid koorn, onder een slop toe te meten. Het verband met een bepaald
stuk grond moest wel te niet gaan, indien op den graanzolder de oogst van andere
landen met die van het oorspronkelijk bezwaarde werd vermengd, indien de schuur
en het land in verschillende handen kwamen en in meer dergelijke gevallen.
FOCKEMA ANDREAE.
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II. De onechtheid van het zoogenaamd verdrag tusschen de Republiek
en den Keurvorst van Beieren, van augustus 1698.
Zoolang de Republiek der Vereenigde Nederlanden heeft bestaan, is voor de mannen,
die hare betrekkingen met het buitenland leidden, wellicht geen aangelegenheid een
voorwerp van zoo aanhoudende zorg geweest als de regeling harer betrekkingen tot
de Zuidelijke Nederlanden, die door Parma's beleid voor de Spaansche kroon
behouden waren. Het is bekend, dat overwegingen van handelsen nijverheidsbelangen
een aanmerkelijke plaats innamen in die telkens terugkeerende bezorgdheid omtrent
de Spaansche Nederlanden, doch zij waren er toch geenszins de voornaamste oorzaak
van, zooals men het wel eens wil voorstellen; in de eerste plaats werd zij
teweeggebracht door vrees voor eigen veiligheid. Langen tijd waren die landen de
basis, van waaruit de Spaansche koningen de afgevallen gewesten trachtten te
heroveren; toen dit gevaar voor goed was afgewend, verrees al spoedig het nieuwe,
dat de Spaansche Nederlanden zelve door verovering of verdrag in de macht der
Fransche koningen zouden geraken, die daardoor te gevaarlijke naburen zouden
worden voor de zelfstandigheid der Republiek.
Deze beduchtheid was de krachtigste drangreden om het verbond der Republiek
met Frankrijk van 1635 te
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verbreken en den vrede aan te nemen, dien Spanje aanbood, en sinds den vrede van
Munster liet zij de Nederlandsche staatslieden geen rust meer. Dan onder dezen, dan
onder dien vorm zochten zij naar middelen om Frankrijk verre te houden, en de
overtuiging dat de Zuidelijke Nederlanden tot een borstwering, een barrière, voor de
Republiek moesten strekken, drong diep bij hen door. Bij de onderhandelingen,
waartoe de opeenvolgende ondernemingen van Lodewijk XIV aanleiding gaven,
overheerschte aan de zijde der Nederlandsche staatkunde altijd de gedachte om die
borstwering te behouden en zoo goed mogelijk in staat van verdediging te stellen;
vandaar haar ijver om voor de militaire belangen van Spanje in die streken te waken,
vandaar dat de Republiek, toen de Spaansche monarchie in steeds grooter verval
geraakte, in toenemende mate de verdediging der Spaansche Nederlanden ter harte
nam, vandaar ook dat na den vrede van Rijswijk bij de onderhandelingen over het
toekomstig lot der Spaansche monarchie voor haar de vraag overwegend was, wat
over de Zuidelijke Nederlanden zou worden beschikt. Het was trouwens een vraag,
waarin ook de Engelsche natie levendig belang stelde, want ook zij meende, met het
oog zoowel op hare veiligheid als op haar handel, niet te kunnen gedoogen, dat
Frankrijk meester werd van de Zuid-Nederlandsche havens en kusten.
Het was mede op sterken aandrang van Willem III geweest, dat de Spaansche
regeering in 1692 keurvorst Maximiliaan Emmanuel van Beieren had benoemd tot
gouverneur-generaal der Spaansche Nederlanden. Hij was een man die in den
Turkenoorlog een goeden naam als legeraanvoerder had verworven, hij beschikte
bovendien over eigen middelen, en eindelijk had hij ook groot belang bij de erfenis
van den langzaam stervenden Karel II
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van Spanje. In 1685 had hij keizer Leopold's dochter, Maria Antonia, gehuwd, die
van moeders zijde de naaste aanspraken had op de Spaansche erfenis, als Karel II
kinderloos stierf. Weliswaar had zij afstand gedaan van hare rechten, toen zij met
den Beierschen keurvorst in het huwelijk was getreden en had deze dien afstand
bekrachtigd, maar men weet, wat zulke plechtige verklaringen te beteekenen hadden,
als de kansen om ze te niet te doen gunstig waren. Doch daarenboven had keizer
Leopold, die tengevolge der renunciatie van Maria Antonia zelf meester van de
Spaansche monarchie hoopte te worden, aan zijn schoonzoon beloofd, dat hij hem
na den dood van Karel II de Spaansche Nederlanden zou afstaan. Uit 's keurvorsten
huwelijk werd in 1692 een zoon, Ferdinand Joseph, geboren, op wien de rechten
zijner moeder overgingen, indien te eeniger tijd haar afstand werd herroepen of
vernietigd; voor zich zelf behield echter de keurvorst de toezegging van den keizer,
en die was voorloopig voor hem hoofdzaak. De landen, die hij in 1692 als
gouverneur-generaal kwam besturen, kon hij dus beschouwen als een toekomstig
bezit, en zijn ijver om ze te verdedigen kon hierdoor slechts geprikkeld worden.
De vrede van Rijswijk bracht hem in zooverre teleurstelling, dat er niets in bepaald
werd aangaande zijne toekomst in de Zuidelijke Nederlanden, al had hij zich ook
nog zoo ijverig gekweten en een deel zijner Beiersche troepen en inkomsten besteed
aan de verdediging dier landen. Na den vrede bleef zijne positie zorgelijk; de
voortduring van zijn bewind was afhankelijk van het welbehagen der regeering te
Madrid en diezelfde regeering liet het gouvernement te Brussel van alles verstoken,
zoodat Max Emmanuel uit zijne eigen middelen moest
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blijven putten, niet alleen voor zijne weelderige hofhouding, maar ook om althans
eenigermate in de dringendste behoeften van levende en doode krijgsmiddelen te
voorzien. Doch die staat van ontblooting en weerloosheid van de Zuidelijke
Nederlanden kon natuurlijk ook de Republiek niet onverschillig aanzien; zij poogde
dien allereerst te verhelpen door hare troepen, die nog uit den afgeloopen oorlog in
de Spaansche Nederlanden aanwezig waren, daar te laten en zelfs te vermeerderen;
daarenboven echter zou zij, volgens sommigen, zich voor de toekomst een blijvend
overwicht in deze landen hebben trachten te verzekeren door een geheim verdrag
met keurvorst Max te sluiten in denzelfden tijd, toen de onderhandelingen tusschen
Willem III en Lodewijk XIV over de verdeeling der Spaansche monarchie in vollen
gang waren.
Volgens den inhoud van het stuk, gedagteekend: Bruxelles, le 28 Août, 1698, heeft
het ten doel om, met het oog op de verwikkelingen die het gevolg zouden kunnen
zijn van het kinderloos overlijden van Karel II, het behoud der Spaansche Nederlanden
te verzekeren. Op deze inleiding volgen 15 artikels, die ik kortelijk resumeer: De
Republiek belooft, bij kinderloos overlijden van den koning van Spanje, al de
Spaansche Nederlanden onder hare bescherming te nemen en ze tegen een ieder te
verdedigen ten bate van den keurprins van Beieren; en daar het behoud dier landen,
die de Staten-Generaal beschouwen als de barrière en voormuur der Republiek, voor
henzelven van groote beteekenis is, vragen zij geen andere vergoeding voor deze
bescherming als de nauwgezette naleving aller punten van dit tractaat (art. I).
Zoodra de keurprins van Beieren, die het naaste recht heeft op de Spaansche
successie, hiervan in het vredig
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bezit zal zijn geraakt en hij dientengevolge de bescherming der Staten-Generaal niet
meer zal behoeven, zullen deze verplicht zijn hunne troepen uit de Nederlanden terug
te trekken (art. II), uiterlijk drie maanden nadat zij daartoe aangezocht zijn (art. III-V).
De Staten- Generaal, niets vuriger wenschend dan het genot van den vrede en het
behoud van hun staat, waarvan zij de Spaansche Nederlanden als de barrière
beschouwen, verklaren niet van zins te zijn zich in eenigerlei opzicht te bemoeien
met de regeling der Spaansche successie (art. VI).
De keurvorst van Beieren belooft, zoowel voor zich zelf als voor zijn zoon, ter
erkentenis der edelmoedige bescherming van zijn zoon, terstond na den dood van
Karel II aan de Staten-Generaal voor altijd af te staan het fort St. Marie aan de
Schelde, met alles wat er bij behoort, in 't bizonder het tolrecht (art. VII).
Het zal niet geoorloofd zijn eenige koopwaar, in den vreemde vervaardigd, te
vervoeren over Oostende, Nieuwpoort, Brugge of over eenige andere zeeplaats naar
Antwerpen, en nog minder om de Schelde tusschen Gent, Dendermonde en Antwerpen
uit te diepen om die bruikbaar te maken voor grootere schepen dan die men er
tegenwoordig ziet (art. VIII). In het vervolg van dit artikel en in de artikels IX-XIII
wordt de wijze geregeld, hoe toezicht zal gehouden worden op het naleven van dit
verbod.
De keurvorst van Beieren belooft, zoowel voor zich zelf als voor zijn zoon, het
nieuwe octrooi in te trekken, dat de Spaansche koning aan zijne onderdanen in de
Nederlanden heeft verleend voor een Oost-Indische Compagnie, en hij verbindt zich,
dat een dergelijk octrooi niet zal verleend worden (art. XIV).
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De ratificatie van dit verdrag zal uitgewisseld worden veertien dagen na de
dagteekening en zal van weerszijde zooveel mogelijk worden geheim gehouden (art.
XV). Het stuk is onderteekend: Dickfeld-Prielmeyer.
De beoogde geheimhouding slaagde al bitter slecht. Op het eind van April en in Mei
1699 wisten verschillende diplomaten er hunne regeeringen over te berichten, maar
zij hadden er bij te melden, dat, met het oog op de veranderde omstandigheden,
onderhandelingen over een nieuw tractaat in gang waren, waarvan zij het ontwerp
ook reeds kenden. Inderdaad waren de omstandigheden veranderd en zeer ten nadeele
van den keurvorst van Beieren. Bij het eerste verdeelingsverdrag over de Spaansche
erfenis, dat den 11den Oct. 1698 tusschen Lodewijk XIV, Willem III en de Republiek
was gesloten, hadden deze de massa der Spaansche monarchie, en hierbij ook de
Zuidelijke Nederlanden, toegewezen aan den keurprins van Beieren; zoodra Karel
II overleden was, zou Max Emmanuel als regent voor zijn minderjarigen zoon in de
gansche monarchie optreden en kwam de keurprins, na eenmaal persoonlijk de
regeering aanvaard te hebben, kinderloos te sterven, dan zou zijn vader hem opvolgen.
Aan deze glanzende vooruitzichten van Max voor zijn dynastie en zijn persoon kwam
te spoedig een droevig einde: reeds in Febr. 1699 overleed de keurprins.
Dit afsterven nu zou, volgens de berichten van verschillende diplomaten, aanleiding
hebben gegeven tot nieuwe onderhandelingen tusschen de Staten-Generaal en Max
Emmanuel, waarbij een tweede verdrag werd ontworpen. Ook dit stuk1 werd, evenals
het tractaat van

1

Legrelle, III. 686 (editie 1890).
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1698, in omloop gebracht, en in het najaar van 1699 heeft Max Emmanuel ze beide
als schandelijke en schadelijke pamfletten te Brussel openlijk door beulshanden laten
verbranden, tegelijkertijd een hooge premie stellend op de aanwijzing van den auteur.
Toen De Lamberty zijne Mémoires pour servir à l'histoire du 18e siècle begon uit te
geven, nam hij in het eerste deel1 het verdrag van 1698 op maar als een valsch stuk;
hij vermeldde de openlijke verbranding en wees, in overeenstemming trouwens met
vermoedens die terstond in 1699 geuit werden, den Spaanschen gezant in Den Haag,
De Quiros, als den vermoedelijken auteur aan. Onze voortreffelijke Wagenaar maakt
ook even gewag van het stuk en noemt het, met verwijzing naar Lamberty, een
‘verzierd Verdrag’.
Tegen zulk een verwerping der echtheid is in onzen tijd Legrelle opgekomen. In
zijn groot werk over La diplomatie française et la succession d'Espagne2 heeft hij
eerst weifelend maar later met beslistheid de meening verdedigd, dat het bedoelde
verdrag werkelijk in 1698 gesloten en in 1699 inderdaad het door hem gepubliceerde
ontwerp opgesteld doch niet geteekend is. Met dit betoog heeft hij succes gehad.
René Dollot, die in 1902 een uitvoerige studie heeft uitgegeven over Les origines de
la neutralité de la Belgique et le système de la Barrière, sluit zich ten aanzien der
beide stukken geheel bij Legrelle aan; zelfs tracht hij diens argumenten nog te
versterken door de opmerking, dat Ledran of wie dan ook de auteur moge zijn van
een Mémoire sur la Barrière, die zich in de Archives des Affaires Etrangères te Parijs
bevindt, het

1
2

p. 115.
t. II, p. 498 sqq., t. III, p. 159 sqq.
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verdrag van 1698 als zoo authentiek beschouwt, dat hij er zelfs niet over denkt de
echtheid te bespreken, waardoor bewezen wordt, dat in de eerste helft der 18de eeuw
onder de zeer bevoegde mannen van de Affaires Etrangères dienaangaande geen
twijfel bestond.
In hetzelfde jaar 1902, waarin Dollot's werk is verschenen, heeft Huisman zijn
belangwekkend boek gepubliceerd, dat uitvoerig handelt over La Belgique
commerciale sous l'empereur Charles VI. La Compagnie d'Ostende. Sprekend1 over
de mislukte poging, in 1698 ondernomen, om in de Zuidelijke Nederlanden eene
Oost-Indische Compagnie te stichten, gewaagt hij in een noot, die meer dan één
onjuistheid bevat, van het verdrag van 1698, aan welks echtheid hij niet schijnt
twijfelen. Of hij die aanneemt alleen op gezag van een daar vermelden brief van
Rossi aan Dubois uit 1723, dan wel of hij ook de argumentatie van Legrelle kent en
aanneemt, laat ik in het midden; in ieder geval vinden wij ook hier dit verdrag als
echt beschouwd.
In 1907 heeft Frans van Kalken een verdienstelijk proefschrift gewijd aan La fin
du régime espagnol aux Pays-Bas. Hierin zwijgt hij over het tractaat van 1698, maar
op gezag van Legrelle en Dollot neemt hij aan, dat in 1699 door de Republiek aan
Max Emmanuel het bedoelde ontwerp van een verdrag is aangeboden2.
Ik heb niet nagespoord, of wellicht in nog andere werken de opvattingen van
Legrelle zijn overgegaan; wat ik heb meegedeeld is voldoende om te doen zien, dat
die twee stukken van 1698 en 1699 goed op weg zijn om in de historische litteratuur
als echt te worden opgenomen. Dat zij dit geenszins verdienen en dat de

1
2

p. 33.
p. 151.
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argumenten, door Legrelle ter staving hunner echtheid aangevoerd, uitermate voos
zijn, wensch ik in 't kort aan te toonen. En hierbij kan ik mij bepalen tot het stuk van
1698; immers in het ontwerp-verdrag van 1699 wordt het tractaat van 1698 met name
genoemd, zoodat van zelf het stuk van 1699 als onecht veroordeeld is, indien het
verdrag van 1698 den toets der echtheid niet kan doorstaan.
Met het betoog van Legrelle heeft het een eenigszins zonderling beloop. Als hij voor
de eerste maal komt te spreken over het verdrag van 1698 en de gronden vóór en
tegen de echtheid heeft gewogen, vat hij zijne conclusie aldus samen: ‘Il nous est
tout à fait impossible de garantir l'authenticité du traité prétendu du 28 Août 1698,
auquel cependant Lous XIV ne fut pas sans ajouter foi un moment, et dont il jugea
plus tard oiseux, peutêtre périlleux, de rechercher les origines. Mais, si la prudence
ne nous permet pas de l'accepter tel quel, le même instinct de défiance raisonnée
s'oppose aussi à ce que nous le rejetions absolument, jusqu'ici du moins’.
De voorzichtigheid, waarvan Legrelle hier gewaagt, heeft hem echter, zonder dat
hij het merkte, gaandeweg in den steek gelaten. Toen hij in hetzelfde tweede deel
onder de bijlagen het verdrag afdrukte, neigde hij reeds meer naar de zijde der
echtheid. In een noot meldend dat men in Den Haag op zijn verzoek heeft nagegaan,
of daar wellicht een ander verdrag van een eenigszins afwijkenden datum en inhoud
te vinden was maar dat de rijksarchivaris hem een ontkennend antwoord heeft
gezonden, laat hij volgen: ‘Cette réponse confirmerait l'hypothèse que le traité, signalé
à Louis XIV, a été détruit, car il est assez difficile d'admettre qu'il n'y ait
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pas eu à cette époque des conventions secrètes entre les Etats-Généraux et Max
Emmanuel’. En als hij vervolgens in het derde deel het ontwerp-verdrag van 1699
bespreekt, is hij weer een eind verder gekomen. In een discussie over de echtheid of
valschheid van dit stuk begeeft hij zich in het geheel niet; uit niets blijkt dat ook maar
een oogenblik twijfel aan de echtheid bij hem gerezen is. Zooals ik echter reeds heb
opgemerkt, veronderstelt dit ontwerp de echtheid van het tractaat van 1698, zoodat
blijkbaar nu voor Legrelle die echtheid vaststond, hoewel hij geen enkele nieuw
argument had toegevoegd aan de vroeger aangevoerde, die hem tot de boven
aangehaalde, meer tot verwerping dan tot aanneming der echtheid neigende uitspraak
hadden gebracht. Die argumenten dienen thans nader bekeken te worden.
Legrelle weet, dat de keurvorst de beide stukken als schotschriften door
beulshanden heeft laten verbranden. Hij deelt zelf nog andere documenten mee, die
tegen de echtheid pleiten. Ten eerste een brief van Dijkvelt aan Heinsius, van 8
October 1699, waarin hij, die immers de onderhandelingen zou gevoerd hebben, de
beide stukken valsch noemt, an zegt dat zij van te grooter malitie zijn, omdat ze zoo
handig zijn geredigeerd. Dan ontving Legrelle nit ons rijksarchief een afschrift eener
memorie, door Lancier, den vertegenwoordiger van den keurvorst in Den Haag, nit
diens naam den 4den Nov. 1699 bij de Staten Generaal ingediend, en een afschrift
van het besluit, dat H.H.M. op die memorie namen. In de memorie wordt mededeeling
gedaan, dat twee valsche stukken, zoogenaamde verdragen tusschen H.H.M. en den
keurvorst in 1698 en 1699 gesloten, in omloop zijn gebracht en dat de keurvorst ze
openlijk heeft later verbranden door den beul; de keurvorst verzoekt, dat
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de Staten-Generaal hunnerzijds ook willen ‘faire les démonstrations qu'elles jugeront
convenables pour réprimer l'insolence d'un autheur si malicieux, qui semble n'avoir
autre vue que celle de rompre la bonne intelligence entre Sa Majesté Catholique et
Vos Hautes Puissances, de quoi il mériterait un châtiment bien exemplaire et bien
rigoureux, s'il pouvait être découvert’. In het besluit der Staten-Generaal1, door
Legrelle niet afgedrukt, werd verklaard ‘dat naerdemael noyt soodanige Tractaten
als in de voorschreve Memorie syn vermelt, tusschen Haer Ho. Mo. ende syne
Churfurstelycke Doorluchticheyt syn aengegaen, maer deselve t'eenemael syn valsch
ende gesupposeert, dat Haer Ho. Mo. derhalven deselve 't eenemael disavoueren’
etc.; er wordt bijgevoegd, dat die stukken in de Republiek tot dien tijd niet in omloop
zijn, maar dat de Staten-Generaal maatregelen zullen nemen, zoodra blijken mocht,
dat ze ook daar verbreid worden. Eindelijk heeft Legrelle pogingen aangewend om
het origineel van het verdrag van 1698 op te sporen, want de afschriften, die hij er
van gevonden had in de Archives des Affaires Etrangères te Parijs, heetten alle te
zijn eene vertaling uit het Latijn; die nasporingen zijn echter vruchteloos gebleven.
Na deze ervaringen van Legrelle vernomen te hebben, zou men kunnen meenen,
dat hij nog veel sterker dan De Lamberty van de onechtheid van het stuk van 1698
overtuigd zou zijn, doch dat is volstrekt niet het geval. Zie hier hoe hij redeneert.
De geest van het tractaat, dat den keurvorst er voor waarborgde om niet op een
goeden dag naar München teruggezonden te worden en dat aan de Staten-Generaal

1

Secr. Res. Stat. Gen. 1699 (Rijksarchief).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

158
feitelijk alles gaf wat zij ten aanzien der Spaansche Nederlanden konden wenschen,
maakt de echtheid zeer waarschijnlijk. De datum dien het stuk draagt en een menigte
bijkomende omstandigheden verhoogen nog die waarchijnlijkheid. Het gaan en
komen van Dijkvelt te Brussel gedurende den zomer van 1698 is buiten allen twijfel.
In het voorjaar had Dijkvelt al zijn best gedaan om den broer van Max Emmanuel,
den keurvorst van Keulen, aan de Republiek te binden door een nauwe alliantie. In
Juni was hij te Brussel geweest. Den 1sten Aug., uit Brussel terugkeerend, was hij te
Hontselaarsdijk bij de aankomst van den koning van Engeland. Den 25sten Aug. wordt
aan een Brusselsche courant, de ‘Relations véritables’, uit Den Haag bericht, dat
Dijkvelt daar uit Utrecht aangekomen is en op het punt staat naar Brussel te
vertrekken; hij heeft dus, van versche instructies van Willem III voorzien, den 28
Aug. - datum, dien het verdrag draagt - wel aan het hof te Brussel moeten zijn.
Daarenboven heeft Heinsius in de eerste helft van Juli een samenkomst gehad met
Dijkvelt aan den Moerdijk. Eindelijk, de gezant van den keurvorst bij Willem III,
Simeoni geheeten, die tot de inscheping van den Engelschen koning naar de Republiek
bij hem had geintrigeerd, kwam den 1sten Aug. op het kasteel Ter-Vueren verslag
doen; zelfs liep het gerucht, dat de keurvorst vijf of zes dagen op het Loo zou gaan
doorbrengen.
Nu leggen - zoo zegt Legrelle - aan den anderen kant de stellige ontkenningen van
Max Emmanuel en van hen, die als zijne medeplichtigen werden aangewezen, zwaar
gewicht in de schaal, doch er is hiertegen nog wel het een en ander in te brengen. In
de eerste plaats bewijst het verdwijnen van het origineel, aangenomen dat het
werkelijk verdwenen is, niets; het zou niet de eerste
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maal zijn, dat een stuk zoek raakte als het hinderlijk kon worden. En het desavoueeren
van het stuk was in het najaar van 1699 noodzakelijk geworden wegens het oproer
der Brusselsche bevolking, verbitterd dat hare belangen aan die van de Republiek
werden opgeofferd. Wat het démenti aangaat, door den gezant van den keurvorst in
den Haag gegeven, dat is wel heel stellig, maar hij was niet de man, die het stuk
geteekend had. De desavoueering door Dijkvelt is weinig ter zake dienend. Het besluit
eindelijk der Staten-Generaal beteekent niets, als men veronderstelt, dat zij de
aangegane verbintenissen niet kenden, wat niet erg verwonderlijk zou zijn. Bovendien
geven eenige passages uit brieven van Willem III aan Heinsius te denken en toonen
dat de betrekkingen tusschen den keurvorst en de Staten -Generaal nog onbekende
elementen verbergen. Wat bovendien vast staat is, dat de Republiek in den zomer en
het najaar van Max Emmanuel schriftelijke beloften gekregen had, die de Spaansche
Nederlanden ten naastebij tot haar beschikking stelden en die het gevolg waren van
eene leening van 1.400.000 gulden, door de Republiek aan den Spaanschen koning
verstrekt1.
Inderdaad, het is begrijpelijk dat onze schrijver, toen hij nog voorzichtig was,
slechts zeer aarzelend de mogelijkheid aannam dat het stuk echt zou zijn; want heel
scherp behoeft men zijne argumenten niet te toetsen om te ontdekken, hoe zwak zij
zijn en hoe onvolledig zijn onderzoek is geweest.
Zeer zonderling zijn de middelen welke worden aangewend ter ontzenuwing van
de kracht der documenten,

1

Legrelle doet hierover mededeelingen op grond van berichten van den Franschen gezant
Bonrepaus, aan welker betrouwbaarheid hij geen oogenblik schijnt te twijfelen.
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die tegen de echtheid pleiten en wier gewicht Legrelle zelf eerst heeft moeten
erkennen: het ontbreken van het origineel, en vooral de meest stellige verklaringen
van den keurvorst, van Dijkvelt, van de Staten Generaal, dat het stuk onecht is.
Legrelle meent, dat het ontbreken van het origineel gevoegelijk zou verklaard kunnen
worden uit het feit, dat de oproerige geest der bevolking van de Zuidelijke
Nederlanden het voor den keurvorst wenschelijk zou hebben gemaakt om het te doen
verdwijnen. Het lijkt mij een vreemde veronderstelling, doch ik laat die in hare
waarde of onwaarde; want hoe het daarmee zij, zij heeft het gebrek van onverklaard
te laten, waarom dan ook niets van dat verdrag te vinden is in de Republiek, die toch
stellig niet om het misnoegen der Brabanders een voor haar voordeelig tractaat zou
zoek maken! Allerwonderlijkst is de tegenwerping tegen de nadrukkelijke verklaring,
door Lancier, 's keurvorsten vertegenwoordiger, bij de Staten-Generaal ingediend;
men zou, zegt Legrelle, aan dat démenti meer waarde kunnen hechten, indien het
gegeven was door Prielmayer, den man die met Dijkvelt het stuk van 28 Augustus
onderteekend had. Maar Lancier geeft dat démenti niet voor zich zelf doch uit naam
van Max Emmanuel, zooals ook Prielmayer het geincrimineerde stuk namens den
keurvorst heette onderteekend te hebben. Zoowel in het eene als in het andere geval
was het de keurvorst, van wien de handeling uitging.
Dat de Staten-Generaal het verdrag valsch noemden, beteekent voor Legrelle zeer
weinig, want, zegt hij, het is best mogelijk dat zij het verdrag niet kenden. Door zulk
eene uitspraak toont Legrelle, dat hij den gang van zaken in de Republiek slecht
verstaat. Die verklaring werd gegeven door de commissie voor de buitenlandsche
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zaken, ook wel het Secreet Besogne genoemd. Dat Heinsius het wagen zou een
verdrag te sluiten zonder medewerking der Staten-Generaal en dat n.b. langer dan
een jaar voor de Staten-Generaal geheim te houden, is een buitensporige
veronderstelling, slechts mogelijk voor iemand die zich een geheel verkeerd begrip
heeft gevormd van de positie van den raadpensionaris. In Legrelle's werk blijkt
trouwens herhaaldelijk, dat bij hem zulk een verkeerd begrip bestaat; hij slaat de
macht van Heinsius veel te hoog aan.
Aan de verloochening van het tractaat door Dijkvelt hecht Legrelle weinig waarde,
maar toch is zij zoo stellig mogelijk. En men bedenke wel, dat zij voorkomt niet in
een officiëel schrijven aan de Staten-Generaal maar in zijn briefwisseling met
Heinsius, denzelfden man, met wien hij, volgens Legrelle, de zaak zou bekonkeld
hebben in een samenkomst aan den Moerdijk!
En eindelijk, meent Legrelle, staat het toch wel vast, dat Max Emmanuel in 1698
schriftelijke beloften heeft gegeven, en ter staving voert hij aan, dat de Fransche
gezant Bonrepaus bericht geeft over eene leening, door de Staten-Generaal aan den
keurvorst verstrekt, waarvoor inkomsten uit de Zuidelijke Nederlanden verpand zijn
en die dienen moet om oorlogsbehoeften aan te schaffen. Een overeenkomst in dien
geest is werkelijk gesloten, die echter niet in het minst geleek op het bedoelde verdrag
en ook niet geheimzinnig met den keurvorst of een vertrouwden Beierschen minister
als Prielmayer behandeld was maar met de officieele ministers, die van den koning
van Spanje hun aanstelling hadden; en die verbintenis ging ook op naam van Karel
II. Zij was het gevolg van den aandrang, dien Dijkvelt namens de Staten-Generaal
bij het gouvernement te Brussel oefende om
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de Zuidelijke Nederlanden in behoorlijken staat van verdediging te brengen. De
ministers verklaarden zich hiertoe ook wel bereid maar legden tevens het volslagen
gemis bloot van geldmiddelen om de vestingen van geschut en andere behoeften te
voorzien en verzochten dat de Staten-Generaal hun daartoe te hulp wilden komen.
In Den Haag was men daartoe niet ongezind, mits men degelijk onderpand voor
terugbetaling van de waarde der geleverde krijgsbehoeften ontving. Hierover is
gedurende 1698 onderhandeld en ten slotte is men het eens geworden. Men kan dit
alles volgen in de brieven van Dijkvelt aan Heinsius, in zijne secrete missiven aan
de Staten-Generaal en in de Secrete Resoluties van ditzelfde lichaam, alle in ons
Rijksarchief aanwezig.
Legrelle heeft zich ten slotte zoo verliefd in de veronderstelling van een
onderhandsch gekonkel tusschen de Republiek en den keurvorst, dat hij zelfs een
uitdrukking in een brief van Willem III, die hem tegen zijn neiging had moeten
waarschuwen, opvat als eene nieuwe aanwijzing ten gunste zijner meening. In een
brief, den 14en Sept. 1698 van het Loo aan Heinsius geschreven1, zegt Willem III:
‘Ick ben nu 't eenemael van UEd. sentiment, dat men van den ceurvorst van Beyeren
behoorde te bedingen 't geen wij oordeelen tot onse convenientie en advantage te
dienen.’ Wanneer men nu bedenkt, dat toenmaals Willem het met Lodewijk eens
was geworden over eene verdeeling der Spaansche erfenis, waarbij de keurprins van
Beieren in Spanje en de Zuidelijke Nederlanden zou opvolgen en Max Emmanuel
als regent zou optreden, is die zinsnede volkomen begrijpelijk; maar bovendien maakt
zij het ten overvloede

1

Krämer, Archives de la Maison d'Orange Nassau, 3e série, t. II, p. 246.
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duidelijk, dat tot dien tijd niet van den keurvorst bedongen was wat de Republiek tot
voordeel zou dienen.
Zoo blijkt dat hetgeen Legrelle aanvoert tegen de documenten, wier beteekenis
hij poogt te verzwakken, alle kracht mist. En niet beter is het gesteld met de
argumenten, die hij in het geding brengt ten gunste der echtheid van het stuk.
Allereerst legt hij nadruk op den geest van het tractaat, die zoo volkomen strookt
met de belangen en wenschen der contractanten. In 't algemeen is dat ongetwijfeld
waar; zooals ook Dijkvelt in zijn brief aan Heinsius van 8 October 1698 opmerkte,
is het stuk handig geredigeerd. Doch dit bewijst toch bitter weinig! Wat de politiek
der Republiek was ten aanzien der Zuidelijke Nederlanden en hoe sterk zij de
oeconomische ontwikkeling dier landen wenschte te beletten, was geenszins een
geheim, evenmin als dat de keurvorst van Beieren doende was om de erfenis van
Karel II van Spanje geheel of gedeeltelijk aan zijn zoon te verzekeren. Een handig
diplomaat, met het een en ander bekend en vertrouwd met de techniek van tractaten,
kon ongetwijfeld een stuk als het onderhavige zonder groote moeite opstellen.
Evenwel het verdrag past minder goed in de tijdsomstandigheden; op het eind van
Augustus 1698 waren de geheime onderhandelingen over de Spaansche erfenis
tusschen Willem III en Lodewijk XIV reeds zoover gevorderd, dat voor een
afzonderlijk verdrag om aan den keurprins de Zuidelijke Nederlanden te verzekeren
geen aanleiding meer bestond en Willem, met het oog op het Engelsche volk, kwalijk
de hand zou geleend hebben tot een tractaat, dat, met voorbijgaan der Engelschen,
belangrijke voordeelen in de Zuidelijke Nederlanden aan de Republiek voorbehield.
En uit den reeds aangehaalden brief van Willem aan Heinsius
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van 14 September blijkt, dat Willem althans van bedongen voordeelen niet wist. Ik
laat echter het argument, aan den geest van het stuk ontleend, gaarne in zijne waarde,
die immers toch zeer gering blijft, en vestig de aandacht op een paar onderdeelen
van den vorm, op de onderteekening en op de dateering. Het is wel zeer zonderling,
dat Legrelle bij de bespreking van de echtheid of valschheid van een stuk hieraan
geen oogenblik eenige aandacht heeft gewijd, te zonderlinger omdat Lamberty hem
reeds een goed voorbeeld had gegeven. Het stuk is onderteekend Dickfeld. Zeer
terecht merkt Lamberty op, dat deze bekende Nederlandsche diplomaat zich in
staatsstukken nimmer aldus teekende doch steeds met zijn familienaam Everhard
van Weede; ik voeg er bij dat dit in zijne brieven aan Heinsius, die het Rijksarchief
bewaart, ook zijne gewone onderteekening is. In de diplomatieke wereld werd hij
doorgaans naar zijne heerlijkheid Dijkvelt genoemd, en het lag dus voor de hand, dat
de opsteller van een valsch stuk dien naam er onderzette. In ieder geval geeft die
onderteekening gegronde reden tot argwaan. En die argwaan vindt nieuw voedsel in
de dateering, want deze is niet vast, loopt in verschillende stukken uiteen. Het
afschrift, dat Legrelle heeft opgenomen in de bijlagen bij zijn werk, draagt den datum
28 Augustus; deze wordt ook genoemd in het placaat, waarbij de keurvorst een hooge
premie stelde op het aanbrengen van den auteur; doch in het ontwerp-verdrag van
1699 wordt gesproken van het tractaat van 25 Augustus 1698, en eindelijk heeft het
stuk, dat door Dollot is gebruikt, een dubbele dateering: het is geteekend te Brussel
5 Augustus en in Den Haag 25 Augustus! Zulk eene onzekerheid in de dagteekening
- toch zeker niet aan een Latijnsch origineel te wijten! - had
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wel eenige aandacht verdiend van Legrelle en Dollot, die er echter beiden het zwijgen
toe doen.
Des te ijveriger is Legrelle in het zoeken naar aanwijzingen, die het waarschijnlijk
moeten maken dat den 28 Augustus 1698 het verdrag gesloten is. De onvolledigheid
van zijn onderzoek komt hierbij herhaaldelijk aan den dag. Allereerst wijst hij op
het herhaald verblijf van Dijkvelt te Brussel in den loop van 1698; doch dit is een
uiterst natuurlijke zaak, daar Dijkvelt in den aanvang van 1698 door de
Staten-Generaal als gezant naar Brussel werd gezonden; zijne instructie van 6 Januari
1698 staat te lezen in de Secrete Resoluties der Staten-Generaal, en had Legrelle
hiervan kennis genomen, dan zou hij zich vele listige combinaties hebben kunnen
besparen. Het doel van Dijkvelt's zending was - ik heb het reeds gezegd - de regeering
te Brussel aan te sporen tot maatregelen om de Spaansche Nederlanden in een
voldoenden staat van verdediging te brengen door versterking der doode en levende
weermiddelen. Natuurlijk wordt hierdoor niet bewezen, dat het bewuste verdrag van
Augustus 1698 niet gesloten is, maar het argument, dat Legrelle heeft willen putten
uit de aanwezigheid van Dijkvelt te Brussel verliest er alle kracht door; voor die
aanwezijheid was een zeer deugdelijke andere reden.
Legrelle heeft zich moeite gegeven om uit te rekenen, dat Dijkvelt den 25en
Augustus in den Haag was en op zijn vertrek naar Brussel stond, ten einde het
aannemelijk te maken, dat hij 28 Augustus te Brussel het verdrag kon hebben
geteekend. Gezwegen nu van de onzekerheid der dateering, die aan zulk een betoog
zijne waarde vrijwel ontneemt, ware het voor Legrelle eenvoudiger geweest de
brieven van Dijkvelt aan Heinsius, wier bestaan hij kende, te raadplegen. Indien hij
dit
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gedaan had, zou hij een brief van Dijkvelt gevonden hebben van 31 Augustus, die
begint met de mededeeling, dat hij den 28en 's ochtends vroeg te Brussel is
aangekomen. Een stellig bewijs dus dat Dijkvelt den 28en Augustus te Brussel was,
en in zooverre zou de kennis van dezen brief Legrelle in zijne vermoedens hebben
versterkt. Doch anderzijds zou die hem stellig ook te denken hebben gegeven: het is
blijkbaar de eerste brief, dien Dijkvelt aan Heinsius schrijft na zijn vertrek uit Den
Haag; zou hij, indien hij op 28 Augustus een verdrag had geteekend, niet denzelfden
dag daarvan kennis hebben gegeven aan Heinsius? en zou hij anders in den brief van
31 Augustus er niet van hebben gewaagd? En toch wordt in dien brief met geen
woord van het tractaat gerept.
In Juli 1698 heeft Dijkvelt met Heinsius eene samenkomst gehad aan den Moerdijk;
daar zal wellicht - zoo meent Legrelle - de zaak voorbereid zijn. Een onderzoek in
de briefwisseling van Heinsius en Willem III, waarin hij toch gewerkt heeft, zou
voor de hand gelegen hebben. Die briefwisseling, toenmaals nog onuitgegeven maar
thans onder ieders bereik, dank zij Krämer's uitgave van de derde serie der Archives,
leert ons, dat Heinsius en Dijkvelt elkaar op 6 Juli aan den Moerdijk bebben ontmoet;
in een brief van 8 Juli1 doet Heinsius verslag van bun onderhoud aan Willem III,
maar van lets wat op het bedoelde verdrag betrekking heeft is daarin met geen enkel
woord sprake.
Eindelijk schijnt Legrelle gewicht te hechten aan de onderhandelingen van 's
keurvorsten gezant Simeeni met Willem III; doch van den aard dier onderhandelingen
weet hij volstrekt niets, en hij vergeet, dat tech in de

1

t. II, p. 227 sqq.
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verwachting van Max Emmanuel dat aan zijn zoen de opvolging in Spanje zou worden
toegewezen, waarvoor hij den steun van Willem III zou noodig hebben, ruimscboots
aanleiding tot onderhandeling was.
Zoo kan dan geen enkel der argumenten, waarmee Legrelle beproefd beeft de
echtheid van het stuk waarschijnlijl: te maken, den toots doorstaan, terwijl de
gewichtige getuigenissen tegen de echtheid gebeel onaangetast zijn gebleven; niets
is te berde gebracht wat de nadrukkelijke verklaringen van Max Emmanuel, van de
Staten- Generaal, van Dijkvelt, aangaande de onechtheid van het stuk kan ontzenuwen.
Bovendien bestaan tegen den vorm van het stuk ernstige bezwaren. Ten overvloede
zou men er nog bij kunnen voegen, dat evenmin als in de briefwisseling van Heinsius
met Dijkvelt, in die van Willem en Heinsius ook maar de geringste aanwijzing omtrent
het sluiten van zulk een verdrag te vinden is; wel daarentegen een duidelijke uitspraak,
dat in September 1698 nog geen voordeelen van den keurvorst bedongen waren1.
Dat het verdrag van 1698 een valsch stuk is, en dientengevolge ook het
ontwerp-verdrag van 1699, is aan geen redelijken twijfel onderhevig. Nog blijft
echter de vraag over, wie bij het smeden en in omloop brengen dier stukken belang
kon hebben.
De Lamberty heeft den gezant De Quiros aangewezen als den schuldige, Max
Emmanuel zelf heeft in een brief aan den Spaanschen koning, van 5 Augustus 1699,
dui-

1

Ik acht het niet noodig mijn betoog verder uit te breiden; desgewenscht zou men uit de
briefwisseling van Willem en Heinsius nog kunnen aantoonen, dat een afzonderlijk verdrag
als het bedoelde geenszins strookt met hetgeen die vertrouwelijke briefwisseling aangaande
de inzichten der beide mannen aan den dag brengt. Men zie t. II, p, 111, 114, 116, 126, 130,
143, 154, 170, 220, 325, 331, 341 etc.
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delijk genoeg te kennen gegeven, dat ook hij den gezant voor den auteur hield1. Diens
schuld zal kwalijk te bewijzen zijn, en ik laat ook geheel in 't midden, wie het werk
heeft verricht. Wel echter had de partij, als wier hoofd De Quiros gelden kon en die
het gezag en aanzien van Max Emmanuel zooveel mogelijk trachtte te ondermijnen,
er belang bij om verdenkingen als deze stukken moesten verwekken te verbreiden.
Het was de partij, die uit de conservatieve Zuid-Nederlandsche edelen en de ijverige
verdedigers van de belangen der Spaansche monarchie was samengesteld2. Zij verdacht
- niet ten onrechte trouwens - den keurvorst van plannen om zich in de Spaansche
Nederlanden een zelfstandige heerschappij te stichten, en om zich met dit doel
populair te maken, mede door maatregelen ter begunstiging van handel en industrie.
Den argwaan van het Spaansche hof tegen hem op te wekken en wakker te houden
en hem bij de bevolking der Spaansche Nederlanden in den haat te brengen, was een
belangrijk strijdmiddel dier partij. En juist op die oogmerken was blijkbaar de inhoud
der bedoelde stukken gericht: tegenover den Spaanschen koning stelden zij hem ten
toon als den begeerige, hunkerend naar 's konings dood om de Zuidelijke Nederlanden
aan zijn geslacht te verzekeren, tegenover de inwoners der Zuidelijke Nederlanden
als den verrader, die ten eigen bate hunne belangen opofferde. De toenmalige troebelen
te Brussel3 maakten de gelegenheid te schooner voor deze partij, van wie naar alle
waarschijnlijkheid deze valsche verdragen zijn uitgegaan.
TH. BUSSEMAKER.

1
2
3

Legrelle op. cit. t. III, p. 167.
Zie F. van Kalken, op. cit. p. 138, en de bronnen en litteratuur, in dat hoofdstuk aangehaald.
Van Kalken. op. cit. p. 74, sqq. p. 93 sqq.
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Flier, Mejuffrouw A. van der, 's-Gravenhage. 1901.
Fockema Andreae, Mr. S.J., Leiden. 1876.
Francken, zie Wijnaendts.
Frantzen, Dr. J.J.A.A., Utrecht. 1878.
Frentzen, C.G., Leiden. 1909.
Fruin, Mr. R., Middelburg. 1891.
Ganderheyden, A.A., Hilversum. 1904.
Garrer, Dr. A.H., Haarlem. 1909.
Gebhard Jr., J.F., Amsterdam. 1885.
Geer van Oudegein, Jhr. J.J. de, Utrecht. 1860.
Geer, Dr. P. van, 's-Gravenhage. 1879.
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Gelder-van de Water, Mevrouw C.J.M. van, Utrecht. 1895.
Gelder, Dr. H. van, Utrecht. 1900.
Gelder, Dr. H.E. van, Scheveningen. 1906.
Gelderman-Boddaert, Mevrouw M., 's-Gravenhage. 1893.
Geuns, Mr. J.J. van, 's-Gravenhage. 1879.
Gijn, Mr. S. van, Dordrecht. 1881.
Gijsberti Hodenpijl, C.F., Vrijenban. 1907.
Gijselaar, Jhr. Mr. N.C. de, Leiden. 1910.
Gils, Dr. P.J.M. van, Rolduc. 1908.
Ginneken, Dr. J.J.A. van, Maastricht. 1909.
Godoy, Mejuffrouw Adèle J., Rotterdam. 1905.
Goekoop, Mr. A.E.H., 's-Gravenhage. 1909.
Goekoop-De Jongh, Mevrouw Dr. J., 's-Gravenhage. 1906.
Gonnet, C.J., Haarlem. 1877.
Gooszen, Dr. M.A., Lochem. 1879.
Gosler, W., Hilversum. 1887.
Gosses, Dr. I.H., Amsterdam. 1907.
Graaf, J.J., Haarlem. 1901.
Graft, Mejuffrouw Dr. C.C. van de, Utrecht. 1906.
Gram, Joh. M.J., 's-Gravenhage. 1868.
Gratama, Mr. S., 's Gravenhage. 1890.
Grave (de), zie Salverda.
Greve, Dr. H.E., 's-Gravenhage. 1908.
Greven, Mr. H.B., Leiden. 1883.
Groeneveldt, W.P., 's-Gravenhage. 1891.
Groenewegen, Dr. H.IJ., Leiden. 1891.
Groenewegen, J.H., Amsterdam. 1891.
Groot (C. de), zie Hofstede.
Groot, Dr. J.J.M. de, Leiden. 1893.
Groot, Dr. J.V. de, Amsterdam. 1897.
Gunning Wz, Dr. J.H., Amsterdam. 1904.
Haak, Dr. S.P., Arnhem. 1909.
Haan (de), zie Bierens.
Hall, Mr. J.N. van, Amsterdam. 1872.
Hamaker, Mejuffrouw Dr. M.J., Groningen 1909.
Hamelberg, J.H.J., Groesbeek. 1901.
Harmens Cz., W., Harlingen. 1869.
Hartkamp, A. Th., Amsterdam. 1894.
Haspels, G.F., Rotterdam. 1899.
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Heemskerk, Mr. Th., 's-Gravenhage. 1910.
Heeres, Mr. J.E., Leiden. 1890.
Heering, P., 's-Gravenhage. 1882.
Heeringa, Dr. K., Schiedam. 1903.
Heimans, E., Amsterdam. 1906.
Heinsius, Dr. J., Leiden. 1900.
Helten, Dr. W.L. van, Groningen. 1873.
Hendriks, Dr. A., Leiden. 1906.
Hensbroek (van), zie Boele.
Hensen, Dr. A.H.L., Warmond. 1898.
Herderscheê, Dr. J., 's-Hertogenbosch. 1879.
Hesseling, Dr. D.C., Leiden. 1893.
Hettema, zie Buitenrust.
Heukels, H., Amsterdam. 1910.
Hodenpijl, zie Gijsberti.
Hoefer, F.A., Hattem. 1894.
Hoekstra, Dr. P., Breda. 1903.
Hoeve, G.J. van der, Apeldoorn. 1902.
Hoëvell, G.W.W.C. Baron van, 's-Gravenhage. 1906.
Hofstede de Groot, Dr. C., 's-Gravenhage. 1892.
Hogendorp, Jonkvrouw A. van, 's-Gravenhage. 1902.
Hogendorp, Mr. H. Graaf van, 's-Gravenhage. 1882.
Holwerda, Dr. A.E.J., Leiden. 1881.
Holwerda Jr., Dr. J.H., Leiden. 1907.
Honig, G.J., Zaandijk. 1904.
Hoog, Dr. I.M.J., Nijmegen. 1887.
Hoogstra, Dr. S.S., Gouda. 1904.
Hoogvliet, Dr. J.M., 's-Gravenhage. 1898.
Hora Siccama (Jhr. Mr. D.G.), zie Rengers.
Hora Siccama, Jhr. Mr. J.H., 's-Gravenhage. 1881.
Houck, Dr. M.E., Deventer. 1910.
Houtsma, Dr. M. Th, Utrecht. 1882.
Hoven, Mevrouw Thérèse, 's-Gravenhage. 1896.
Hubrecht, Dr. H.F.R., Amsterdam. 1904.
Hugenholtz Jr., P.H., Haarlem. 1873.
Huizinga, Dr. J., Groningen. 1903.
Hulshof, Dr. A., Utrecht. 1910.
Hulsman, G., Groningen. 1903.
Hurgronje, zie Snouck.
Hurrelbrinck, zie Lamberts.
Hylkema, Dr. C.B., Haarlem. 1904.
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Idsinga, Mr. J.W.H.M. van, 's-Gravenhage. 1896.
IJsselt (van), zie Sasse.
IJzerman, J.W., Wassenaar. 1892.
Jacobsen, Dr. R., Rotterdam. 1907.
Japikse, Dr. N., 's-Gravenhage. 1903.
Jelgersma, Dr. D.G., Oegstgeest. 1896.
Jelgersma, Dr. G., Leiden. 1908.
Jonckbloet, G.D.A., 's-Gravenhage. 1890.
Jong (J. de), zie Josselin.
Jong, Dr. J.D. de, 's-Gravenhage. 1886.
Jonge (de), zie Kiewiet.
Jonker, Dr. A.J. Th., Heerde. 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.
Juynboll, Dr. Th. W., Leiden. 1910.
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, Bloemendaal. 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., 's-Gravenhage. 1884.
Kollewijn, Dr. R.A., Amsterdam. 1882.
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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.
Krämer, Dr. F.J.L., 's-Gravenhage. 1893.
Kramp, F.G., Leiden. 1895.
Kristensen, Dr. W.B., Leiden. 1902.
Kroes-Ligtenberg, Mevrouw Dr. Chr., Rotterdam. 1910.
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, Scheveningen. 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.
Leemans, W.F., 's-Gravenhage. 1893.
Leendertz Jr., Dr. P., Amsterdam. 1897.
Leendertz W.J., Amsterdam. 1892.
Leent, F.H. van, Amsterdam. 1880.
Leersum, Dr. E.C. van, Leiden. 1905.
Leeuw, Mejuffrouw A.G. de, 's-Gravenhage. 1893.
Leeuwen Jr., Dr. J. van, Leiden. 1888.
Lennep, Jhr. Dr. M.F. van, Aerdenhout. 1910.
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.
Limburg, zie Roest van Limburg.
Lindeboom, Dr. J., Oudorp. 1910.
Linden (van der), zie Cort.
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Loeff (van der), zie Rutgers.
Löhnis, F.B., 's-Gravenhage. 1893.
Loenen, J.B. van, Leiden. 1910.
Loenen Martinet, J. van, Bussum. 1878.
Loghem, Mr. M.G.L. van, Amsterdam. 1883.
Lohman, zie Savornin.
Loke, Mejuffrouw Dr. M.E., Groningen. 1907.
Loosjes, V., Sneek. 1889.
Loup, zie Macalester.
Lovendaal, G.W., Grave. 1894.
Macalester Loup, Mr. R., Hilversum. 1880.
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.
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.
Mendels, Dr. I., Groningen. 1908.
Mendes da Costa, Dr. M.B., Amsterdam. 1888.
Metz-Koning, Mevrouw M., Vaassen. 1906.
Meulen, Dr. A.J. van der, Utrecht. 1910.
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., Paterswolde. 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.
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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.
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.
Patijn, Mr. J.G., 's-Gravenhage. 1910.
Penning, L., Arnhem. 1907.
Perk, M.A., 's-Gravenhage. 1874.
Peters, C.H., 's-Gravenhage. 1896.
Petit, L.D., Leiden. 1880.
Pierson, H., Zetten. 1878.
Pijper, Dr. F., Leiden. 1884.
Plemp van Duiveland, Mr. L.J., 's-Gravenhage. 1899.
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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.
Posthumus, Mr. N.W., Amsterdam. 1910.
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.
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.
Rijswijk, Dr. B. van, Dordrecht. 1910.
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 IJsselt, Jhr. Mr. A.F.O. van, 's-Hertogenbosch. 1907.
Sassen, Aug., 's-Gravenhage. 1885.
Saussaye (de la), zie Chantepie.
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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.
Schaaff, J.H.L. van der, Leiden. 1903.
Scheurleer, C.W. Lunsingh, 's-Gravenhage. 1910.
Scheurleer, Dr. 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., Utrecht. 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., Amsterdam. 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., Heemstede. 1897.
Sterck-Proot, Mevrouw J.M., Heemstede. 1906.
Stockum Jr., W.P. van, 's-Gravenhage. 1906.
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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.
Symons, Dr. B., Groningen. 1879.
Talen, J.G., Zwolle. 1909.
Ternooy Apèl, M.J., Amsterdam. 1908.
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., Heemstede. 1881.
Tutein Nolthenius, R.P.J., Amsterdam. 1898.
Uitterdijk, zie Nanninga.
Ulfers, S., Rotterdam. 1907.
Valeton Jr., Dr. J.J.P., Utrecht. 1892.
Valkhoff, P., Zwolle. 1910.
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.
Vinkesteyn, Dr. C.J., 's-Gravenhage. 1910.
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.
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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.
Vries, Jo. de, Haarlem. 1872.
Vries, R.W.P. de, Amsterdam. 1886.
Vries, Dr. S.G. de, Leiden. 1886.
Vries, Dr. W. de, Groningen. 1910.
Vürtheim, Dr. J.J.G., Rotterdam. 1905.
Waals, H.G. van der, Amsterdam. 1895.
Waalwijk, D.A. van, Bussum. 1907.
Weissman, A.W., Amsterdam. 1906.
Werner, H.M., De Steeg. 1887.
Wessem, Mr. A. van, Tiel. 1889.
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., Hilversum. 1894.
Zimmerman, Mr. A.R., Rotterdam. 1909.
Zuidema, Dr. W., Amsterdam. 1895.
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B. IN NEDERLANDSCH-INDIË GEVESTIGD.
Adriani, Dr. N., Posso, Donggala (Midden-Celebes). 1909.
Brink, A.J. ten, Bandjarnegara. 1875.
Prick van Wely, Dr. F.P.H., Mr. Cornelis. 1910.

C. IN HET BUITENLAND GEVESTIGD.
Adama van Scheltema, C.S., Rome. 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.
Hotz, A.P.H., Beiroet. 1909.
Jong van Beek en Donk, Mevrouw C. de, Parijs. 1898.
Knobel, F.M., Pretoria. 1906.
Louw, P.J.F., Wiesbaden. 1896.
Orbaan, Dr. J.A.F., Rome. 1907.
Planten, J.R., New-York. 1910.
Reiger, A.F.J., Meran. 1882.
Roosegaarde Bisschop, Mr. W., Londen. 1904.
Scharten, C., Florence. 1910.
Scharten-Antink, Mevrouw M., Florence. 1910.
Scheltema, zie Adama.
Stuers, Mr. A.L.E. Ridder de, Parijs. 1882.
Vogel, Dr. J. Ph., Lahore (Br. Ind.). 1899.
Zuylen van Nyevelt, S.I. Baronesse van, Bristol. 1907.

Buitenlandsche leden.
Bij de namen der leden, die volgens art. 15 der Wet de rechten en verplichtingen der
gewone leden hebben aanvaard, is een * geplaatst.
*Allen, P.S., Oxford. 1909.
Anthonisz, R.G., Colombo (Ceylon). 1902.
Banta, Th. M., New-York. 1900.
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Bergmans, Dr. P., Gent. 1909.
Bernhardt, Dr. E., Erfort. 1873.
*Bizio Gradenigo, Dr. L., Venetië. 1902.
Bode, Dr. W., Berlijn. 1873.
Bolte, Dr. Joh., Berlijn. 1893.
Bom, Emm. de, Antwerpen. 1903.
Bonaparte, Prins Roland, Parijs. 1886.
Bonet-Maury, G., Parijs. 1890.
Borchgrave, E. Baron de, Weenen. 1867.
Boucherij, J., Antwerpen. 1901.
Branden, F.J. van den, Antwerpen. 1874.
Braune, Dr. W., Heidelberg. 1882.
Brill, Dr. J., Bloemfontein. 1876.
*Brink, M.J., Kaapstad. 1904.
Broeckaert, J., Dendermonde. 1907.
Brons Jr., B., Emden. 1903.
Busken Huet, Dr. G., Parijs. 1887.
Carnegie, Andrew, New-York. 1900.
Carpenter, W.H., New-York. 1900.
Casteele, D. van de, Luik. 1872.
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.
*Edmundson, G., Londen. 1886.
*Eggen, Mr. J.L.M., Gent. 1909.
Ehrle, Dr. F., Rome. 1910.
*Elffers, Hub., Wijnberg (Kaapstad). 1908.
Elkan, Dr. A., Charlottenburg. 1910.
*Engelenburg, Dr. F.V., Pretoria. 1900.
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*Fairchild, Mevrouw H. L., Cazenovia (New-York). 1910.
Fischer, Dr. H. von, Tubingen. 1885.
*Flou, K.F.I. de, Brugge. 1894.
*Franck, Dr. J., Bonn. 1878.
Fredericq, Dr. P., Gent. 1882.
Fridericia, J.A., Kopenhagen. 1881.
Frimmel, Dr. Th. von, Weenen. 1906.
Gaedertz, Dr. K. Th., Greifswald. 1888.
Gaidoz, H., Parijs. 1902.
Gailliard, Edw., Gent. 1894.
Galland, Dr. G., Charlottenburg. 1893.
Gengler, Dr. G.H., Erlangen. 1857.
Gheldere, Jhr. Dr. K. de, Koekelare. 1895.
*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.
Harrison, F., Elm Hill, Hawkhurst (Engl.). 1900.
Hauser, O., Weenen. 1908.
Havard, H., Parijs. 1875.
*Hertzog, Dr. J.B.M., Pretoria. 1910.
Hessels, J.H., Cambridge (Engl.). 1880.
Heuvelmans, Mr. Flor., Antwerpen. 1902.
Hewett, Dr. W.T., Ithaca (State of New-York). 1896.
*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.
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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.
Lameere, Dr. M.J., Brussel. 1886.
*Lamprecht, Dr. K., Leipzig. 1910.
Lateur, Frank, Ingoyghem. 1901.
Lecky - Baronesse van Dedem, Mevrouw de Wed. E., Londen. 1900.
*Lecoutere, Dr. Ch. P.F., Leuven. 1899.
Lee, M.H. van, Brussel. 1876.
Legrand, L., Parijs. 1895.
*Lodewyckx, Dr. A., Stellenbosch. 1904.
Logeman, Dr. H., Gent. 1892.
Loubat, Hertog J.F. de, Parijs. 1880.
Loveling, Mejuffrouw Virginie, Gent. 1893.
Low, Seth, New-York. 1900.
*Lowjagin, A.M., St. Petersburg. 1902.
Malan, F.S., Kaapstad. 1908.
Martin, Dr. E., Straatsburg. 1870.
Meert, Hipp., Gent. 1899.
Menne, Dr. K., Borbeck (Rheinl.). 1906.
Meyer, Dr. Leo, Göttingen. 1871.
Meyer, Paul, Parijs. 1878.
Minnaert, G.D., Gent. 1874.
Mont, K.M. Pol. de, Antwerpen. 1882.
*Montagne, V.A. Dela, Antwerpen. 1907.
Moorrees, Adr., Stellenbosch. 1904.
Müller, Ernest, Langnau (Kanton Bern). 1890.
Murray, Andr., Wellington (Kaapkolonie). 1904.
Nachod, Dr. O., Grünewald (Berlijn). 1905.
*Nagy, Dr. Zsigm., Debreczen. 1907.
Nippold, Dr. F., Jena. 1867.
Nippold, Dr. W.K.A., Bern. 1901.
Noppen, Leonard Charles van, Hartford (Conn.). 1900.
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Obrie, Mr. J., Gent. 1880.
Oordt, J.F. van, Newlands (Kaapstad). 1901.
Paul, Dr. H., München. 1882.
Pauw, Jhr. Mr. N. de, Gent. 1881.
*Pennypacker, Dr. S.W., Harrisburg (Pennsylvania). 1901.
Périer, O., Brussel. 1877.
Pernot, Dr. H., Fontenay-sous-Bois. 1907.
Peyster, Dr. H. De, Neuilly-sur-Seine. 1906.
Pirenne, Dr. H., Gent. 1894.
*Post, C.W.H. van der, Philippolis (Transoranje). 1908.
Priebsch, Dr. R., Londen. 1899.
Psilander, Dr. H., Upsala. 1905.
*Putnam, Mejuffrouw Ruth, Washington. 1896.
Rabie, J.S.M., Bloemfontein. 1903.
*Rachfahl, Dr. F., Kiel. 1907.
Reitz, F.W., Kaapstad. 1884.
Rodenberg, Dr. J., Berlijn. 1881.
*Rooses, Max, Antwerpen. 1871.
Ropp, Dr. G. Frh. von der, Marburg. 1902.
Rousselot, P.J., Parijs. 1897.
*Roux, Dr. T.H. le, Pretoria. 1910.
Rudelsheim, Dr. M., Antwerpen. 1907.
Sabbe, Dr. M., Mechelen. 1903.
Scharpé, Dr. L., Leuven. 1897.
*Schröder, Dr. C., Schwerin. 1881.
Seelmann, Dr. W., Berlijn. 1897.
Segers, G., Antwerpen. 1903.
Siclen, Dr. George W. van, Cornwall (New-York). 1892.
*Sievers, Dr. E., Leipzig. 1879.
Smuts, J.C., Pretoria. 1904.
Stein, Henri, Parijs. 1891.
Steyn, M.T., Kaalspruit (Bloemfontein). 1907.
Teirlinck, Is., St.-Jans Molenbeek (Brussel). 1901.
Theal, G. McCall, Kaapstad. 1882.
*Toit, P.J. d u , Kaapstad. 1909.
Toit, S.J. d u , Paarl. 1884.
*Veerdeghem, F. van, Luik. 1893.
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Vercoullie, J., Gent. 1891.
Vermeylen, A., Ukkel (Brussel). 1906.
Verriest, H., Ingoyghem. 1903.
Viljoen, Dr. W.J., Stellenbosch. 1899.
Vlaminck, A.L. de, Elsene (Brussel). 1877.
Vos, Geerh., Princeton N.J. 1900.
*Vos, Dr. F.H. de, Galle (Ceylon). 1901.
Vos, P.J.G. de, Stellenbosch. 1904.
*Vreese, Dr. W.L. de, Gent. 1893.
Vriendt, Jul. de, Antwerpen. 1898.
Waal, J.H.H. de, Kaapstad. 1908.
*Waddington, A., Lyon. 1898.
Walther, Dr. C.H.F., Hamburg. 1899.
Wattez, Omer, Doornik. 1905.
Weale, W.H. James, Londen. 1905.
Wernekke, Dr. H., Weimar. 1884.
Westrin, Dr. J. Th., Stockholm. 1903.
White, Andrew D., Ithaca (State of New-York). 1900.
Wicksteed, P.H., Childrey (Wantage). 1875.
Wijck, Aug. van, New-York. 1900.
Wijck, Rob. A. van, New-York. 1900.
*Willems, Dr. A., Brussel. 1870.
Willems, Mr. L., Gent. 1896.
Woodward, John, Brooklyn (New-York). 1900.
*Wrangel, Dr. E.H.G., Lund. 1898.
*Zarncke, Dr. E., Leipzig. 1908.
Zenuti, E., Florence. 1905.
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de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden
Bijlage tot de Handelingen van 1909-1910
Boekhandel en drukkerij voorheen E.J. Brill Leiden - 1910
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Levensbericht van P.N. Muller.
Met verwijzing naar mijne levens- en karakterschets van Pieter Nicolaas Muller afzonderlijk verschenen bij P.N. van Kampen en Zoon te Amsterdam - meen ik voor
‘Letterkunde’ met een kort overzicht te kunnen volstaan. Dit zal echter worden
vermeerderd met de opgaaf van ongeveer alles wat hij geschreven heeft. Daardoor
eerst vormt mijn reeds verschenen boekske met dit levensbericht één geheel.
Als jongste zoon van het achttal kinderen - vier zonen en vier dochters - van Dr.
Samuel Muller en mevrouw de weduwe F.G. Loder-Mabé, werd hij te Amsterdam
geboren 23 Sept. 1821 en overleed aldaar op 87-jarigen leeftijd, 23 September 1908.
Veertien jaar oud werd hij jongste bediende op het handelskantoor van den heer
W. Vissering, 1835, daarna op dat van de firma S. en P. de Clercq. Van '41-'44 vond
hij een uitnemende leerschool voor zijne ontwikkeling op handelsgebied bij de firma
Hintz en Comp. te Londen. De Spaansche taal had hij geleerd van Dr. H. Pol, leeraar
aan het gymnasium en van den heer Garcia, geboren Spanjaard, en het Italiaansch
van il Signor Biancardi, licencié en droits te Amsterdam.
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In 1850 vestigde hij zich als koopman in onze hoofdstad en liquideerde zijne zaken
31 Dec. 1895.
In verschillende betrekkingen is hij werkzaam geweest; aan hem hebben eenige
nuttige instellingen haar ontstaan te danken gehad. Hij was secretaris van het
Zeemanshuis, 1854 - medeoprichter van de Vrijdagsche vereeniging en van Handel
en nijverheid (debating-club), medeoprichter van Handwerksnijverheid, later
overgegaan in de Maatschappij van Nijverheid; medeoprichter van het Leeskabinet
't Vosje op het Rokin; lid van het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen, 1857 - lid van het Bestuur van het Staatkundig en Staathuishoudkundig
jaarboekje, 1857. Hij werd tot candidaat voor de Tweede Kamer gesteld, maar
bedankte, 1858 - was directeur der Credietvereeniging, 1863 - lid van het Bestuur
der Kanaalmaatschappij, 1865 - lid van den gemeenteraad, 1864-75 en lid der
Provinciale Staten van Noord-Holland, 1868 - medeoprichter en commissaris der
Kasvereeniging, 1858 - lid der Rijkscommissie voor het Internationaal Congres voor
Statistiek, 1868 - lid van het Bestuur van het Vondelpark, 1874 - lid der
Rijkscommissie der Tentoonstelling van Nederlandsche kunst en nijverheid, 1877 president der Vereeniging Suriname, 1877 - lid der Rijkscommissie voor de
internationale Tentoonstelling te Melbourne, 1879, - medeoprichter en commissaris
der Koloniale Bank, 1881, - medeoprichter van den West-Indischen maildienst 1882.
Hij werd tot lid der Eerste Kamer gekozen, maar bedankte, 1882, en kreeg de
benoeming tot president-commissaris van het Rijksentrepôtdok, 1884, en werd
medeoprichter der Handelsvereeniging Curaçao en commissaris der Surinaamsche
Bank, 1889.
In 1901 werd hij door de Regeering tot ridder in de orde van den Nederlandschen
Leeuw benoemd.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

3
Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap koos hem in '56 tot lid en de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde nam hem in '59 onder hare leden op.
Mullers zelfstandig optreden als koopman in zijne vaderstad viel samen met dien
merkwaardigen omkeer op het gebied van handel, scheepvaart en nijverheid, welke
van het eind der eerste helft van de negentiende eeuw dagteekende (1849). Hij had
de dertig nog niet bereikt, maar zijn scherpen blik was het geenszins ontgaan, hoe
met het jaar '50 een oude orde van zaken afgesloten was en een nieuwe zich geopend
had op het terrein van den voortbrengenden arbeid en in de wijze van uitoefening
der verschillende bedrijven. ‘De toepassing van het stelsel van vrijheid van verkeer:
dat was - schreef Muller - de talisman, waarmede wij de verborgenste schatten weten
te ontdekken, omdat wij niet langer afhankelijk zijn van de gunsten eens grilligen
weldoeners, die ons heden de eereplaats aan zijn disch aanwijst, om ons morgen als
een bedelaar uit te stooten, en omdat nu alleen in eigen arbeid en in eigen kennis en
in eigen ondernemingsgeest de middelen moeten gezocht worden, die ons tot welvaart
kunnen leiden.’ Het stelsel van bescherming - tegenover vrijhandel - vond dan ook
in hem een even onvermoeiden als hartgrondigen bestrijder.
Behalve op het gebied van handel, scheepvaart en nijverheid heeft hij met zijne
altijd vaardige pen tal van opstellen geschreven op dat van Staathuishoudkunde. Hij
was een der bekwaamste en ijverigste medewerkers aan het tijdschrift ‘De Economist’
(1854-70), door Mr. J.L. de Bruyn Kops gesticht (1852) en ‘De Volksvlijt’, onder
redactie van prof. S. Bleekrode, Mr. J.A. van Eyk, Dr. S. Sarphati en Dr. W.C.H.
Staring. Van 1854 tot 1880 was hij lid der redactie van ‘De Gids’ en bleef
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daarna nog medewerker tot 1889. Met zijn vriend en mederedacteur Joh. C.
Zimmerman behoorde hij tot de intimi van E.J. Potgieter. In dit tijdschrift zijn behalve
zijne handelsstudiën vele opstellen op het gebied van vreemde en eigen letteren
verschenen. Bovendien schreef hij een paar honderd boekbeoordeelingen.
Evenals de geniale Potgieter zijn leven lang in dicht en ondicht heeft geijverd voor
de herleving onzer letteren uit de gouden eeuw, was de talentvolle Muller een wel
sprekend pleitbezorger voor de energie onzer vaderen voor handel en scheepvaart
uit ditzelfde tijdperk.
Met onbezweken moed heeft hij gestreden voor den vooruitgang en den bloei
zijner vaderstad. ‘Amsterdam - schreef hij - moet niet in naam, maar in waarheid op
handelsgebied de eerste zijn onder de steden des lands. Van haar ga een bezielende
kracht uit. Zij strekke tot voorbeeld. Zij toone het, dat arbeid en kennis hechter
grondslagen zijn van nationale grootheid en welvaart dan tijdelijke winsten even snel
gewonnen als geronnen.’
Bij zulke oprecht gemeende wenschen moest het een man als Muller wel somber
stemmen te zien, hoe in Amsterdam als de grootste havenstad van ons land, de groote
handelshuizen niet toenamen. Bij een vergelijking met onze gouden eeuw mocht hij
vragen: ‘Rust het oog gestadig op die aloude historische namen van hen, die ons
Vaderland in die jaren tot den eersten handesstaat der wereld hebben opgevoerd?
Ach, hoe schaars treft men hunne namen op de lijst onzer handelshuizen aan! Niet
in den handel worden hunne namen meer gevonden en zij verkonden niet meer aan
vreemde volken, dat Nederland, hoe klein in grondgebied, groot en machtig is door
zijne wakkere ingezetenen, die nog van 't zelfde metaal zijn als hunne eens de zee
beheerschende voorvaderen.’
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In gelijken geest ijverde hij voor den bloei onzer Koloniën in Oost en West.
Mullers laatste twee uitvoerige opstellen geschreven voor het Amsterdamsch
jaarboekje voor Geschiedenis en Letteren - 1890 en 1901 - hadden tot onderwerp:
‘Amsterdam-wereldstad’ en ‘o Amsterdam, gij groote stad.’
Geen waardiger hulde is aan dezen onvermoeiden strijder voor de belangen van
zijne vaderstad, zijn vaderland en zijne koloniale bezittingen reeds bij zijn leven
bewezen dan in hetgeen een van Amstels coryfeën op handelsgebied schreef, den
21sten October 1889:
‘De toekomstige schrijver van de geschiedenis van den handel van Nederland in
onze eeuw zal, als hij zijn werk goed doet, rekening moeten houden met den naam
van Muller. Als hij Darwiniaan is, zal hij er bij voegen: Vreemd genoeg was het niet
een geslacht van kooplieden, waarin de handelsgeest van voorvader op ouder was
overgeplant, maar stamde het af van een geleerde en nog wel een godgeleerde, den
hoogleeraar S. Muller van de vereenigde Amsterdamsche Doopsgezinde gemeente.
Slechts in dit opzicht was het stempel van hun oorsprong op hen afgedrukt: zij
gevoelden zich even behagelijk op hun studeervertrek als op de beurs.’
Als schrijver onderteekende hij zijne stukken meestal met zijn vollen naam, ook
met P.N.M. - M. - drie kruisjes of Ex-armverzorger. Sommige zijn ongeteekend. Het
is mij niet gelukt van alle bijdragen op te sporen waar en wanneer zij geplaatst zijn.
Een vraagteeken tusschen haakjes wijst die onzekerheid aan.
Alle mij bekende schriften zijn zooveel mogelijk naar tijdsorde gerangschikt. Met
hoofdletters zijn de tijdschriften en een enkel dagblad aangewezen:
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E

voor de Economist en Bijblad van den
Economist.

V

voor de Volksvlijt.

VB

voor het Volksblad (door den Vriend van
Armen en Rijken).

G

voor de Gids. Hoofdartikelen.

GB

voor de Gids. Boekbeoordeelingen.

N

voor Nutsalmanak.

en H

voor het Algemeen Handelsblad.
1851

Corntrade in Holland. The
Economist, 9 Sept. Imports of corn from
Holland.

1853

Iets over de broodzetting.
- Nederlands handel en
scheepvaart. - Duurte van
levensmiddelen (het
laatstgenoemde, bl. 342,
wordt in de inhoudsopgave
gemist).

1854

Nieuwe Rotterdamsche
Courant, 25 Sept. Daarin
teekende Muller protest
aan tegen de combinatie
der vier groote
makelaarskantoren in de
koffie-veilingen der
Nederlandsche
Handel-Maatschappij [niet
vermeld in mijne Levensen karakterschets].

E

1854

Handelsopvoeding. Scheepvaart-vrachten in
Noord Amerika.

V

1854

Eene waarschuwende stem
uit Californië. - De handel
op Rusland in het
tegenwoordig
Tijdsgewricht. - De
vestiging eener
katoenmarkt in Nederland

E
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door de Nederlandsche
Handelmaatschappij. Eene bemoedigende stem
uit Australië. - Uitvoer van
granen van Californië. Gebrek aan middelen van
bestaan in Nederland.
G

1855

Iets over de graankwestie
in Nederland. - De
Zondsche tol. - Bijbelsche
Staathuishoudkunde en de
Accijnskwestie.

VB

1855

De matigheids-apostel
Vader Mathew (No 45).

H

1855

26 Jan. Russophilie. - 19
en 25 Sept. Plaatselijke
accijns. Gemaal.
Amsterdam.

E

1856

Een dringend woord over
levensmiddelen.

V

1856

Graanprijzen en
graanuitvoeren van den
Donau. - Concurrentie.

G

1856

Moderne Alchymie. - Felix
Meritis.-Het
vrijhandel-congres te
Brussel 22, 23, 24 en 25
September 1856. I en II.

VB

1856

Overdreven klagers (7
Nov.).

1856

‘Zeemanshuizen’ in
Nederland en de
Nederlanders in de XIXde
eeuw, geschetst in de
werken van verdienstelijke
mannen en in
beschrijvingen der
voornaamste gebouwen en
gedenkteekenen.
Amsterdam, P.N. van
Kampen.

[na '56?]

Het Zeemanshuis te
Amsterdam en te
Rotterdam. Amsterdam,
W.H. Kirberger.
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1856

De vrije vaart door den
Sond (verkort naar zijn
opstel in de Gids van 1855)
in ‘Verhandelingen en
Berichten betreffende het
zeewezen en de
zeevaartkunde enz.’

1856

De verteringen van weelde
en het loon van arbeid. Uit
het Hoogduitsch vertaald
door P.N. Muller.
Amsterdam. J.H. Gebhard
& Co.

1856

Aanmerking Tweede
Kamer, 19 Dec.

1856

Douanen congres te
Brussel. (Enschedésche
Courant, 20 Aug.) - Lage
loonen bij duurte van
levensmiddelen. Idem.

E

1857

De crediet-vereeniging te
Amsterdam.

V

1857

Losse gedachten over
vrijheid van verkeer.

G

1857

Volkslectuur - Losse
reisschetsen I en II.

1857

Handelscrisis.
(Enschedésche Courant.)

1857

Een voermanspraatje.
Losse blaadjes No 34.

1857

De Java Koffij-veilingen
der Nederlandsche
Handelmaatschappij
beschouwd door een
koopman. Amsterdam,
Gebroeders Kraay.

H

N

[Door een vergissing werd het door mij geschrevene over deze belangrijke brochure
niet in mijne ‘Levensschets’ opgenomen. Voor den belangstellenden lezer herinner
ik daarom te dezer plaatse dat Muller zich geroepen achtte de handelwijze der
Regeering te veroordeelen. Deze had, nadat de eerste veiling te Rotterdam (31 Aug.)
gehouden was, van de volgende te Amsterdam (3 Sept.) de helft opgehouden, omdat
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men aldaar weigerde de geheele aangeboden hoeveelheid in de verhouding der
Rotterdamsche prijzen te betalen, terwijl de derde veiling, te Middelburg (8 Sept.),
geheel werd ingetrokken. Korten tijd daarna verklaarde de N.H.M., dat zij al het
opgehoudene en bloc tot de opgehoudene prijzen en het te Middelburg niet geveilde
in die verhouding wilde verkoopen of wel partijen van 100,000 balen met 1/2 cent
en kleinere partijen met 1 cent verhooging.
Muller laakte beide handelwijzen als noodlottig voor den handel. Daaruit toch
ontstond eene onzekerheid in den koffiehandel, welke de eigenlijke marktwaarde
van het artikel te noemen was. Daardoor ontstond een geheele stremming in den
koffiehandel, nu niemand met juistheid bepalen kon tot welken prijs hij koopen of
verkoopen moest, zonder dat kooper of verkooper benadeeld werden. En die
onzekerheid was nog te grooter, omdat nu een aanzienlijke hoeveelheid koffie,
waarvan de verkoop in de veiling door een ieder als zeker ondersteld werd, onverkocht
gebleven was].
E

1858

Handelsstudiën I-IV. - De
Handelsschool te
Amsterdam. - Nog iets
over handelsscholen. Klachten van Engelsche
reeders. - De
Credietvereeniging te
Amsterdam (Bijblad).

V

1858

Klachten der
scheepstimmerlieden (8
Dec.).

G

1858

De handelscrisis van 1857.

E

1859

De Credietvereeniging te
Amsterdam.
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V

1859

Engelsche scheepsreeders
en het stelsel van
reciprociteit.

G

1859

Spoorwegen.

H

1859

26 Jan., 5 Febr. en 19 Febr.
Openstelling O.I. havens.
- 8 Maart.
Java-Koffie-veilingen
Nederlandsche
Handelmaatschappij. - 19
Maart. De waterweg van
Amsterdam en Rotterdam.
- 17 Mei. De verwerping
van het Tarief door de
Eerste Kamer. - 15 Juni.
Industrieschool in
Twenthe. - 6 Juli. De
Eerste Kamer en het Tarief.
- 13 Oct. Handelsutopie. 22 Oct. De
Kamper-courant en het
Amsterdamsche
Spoorwegcomité.

1859

Nederland-Fondsenland.
(Enschedésche Courant, 1
Juni 1859.)

E

1860

De Credietvereeniging te
Amsterdam.

V

1860

Handelsstatistiek over
1858.

N

1860

De gierigaard beter burger
dan de man van weelde.

G

1860

De city van Londen. Eene
handelsschets I en II. Help u zelven. - Eene
verdediging van Neêrlands
handelspolitiek. Met
naschrift.

H

1860

31 Jan. en 1 Febr. Frankrijk
en Handelsvrijheid. - 23
Febr. Tariefsherziening. 13 Maart, 25 Oct. en 7
Nov. Koffieveilingen der
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Nederl.
Handelmaatschappij.
1860

Muntkwestie, 17, 24 Oct.
(Enschedésche Courant.)

[?]

Handelsonderwijs.

E

1861

Handelsoverzichten (in het
Bijblad). - Armbezoek. Bescherming. - De
Credietvereeniging
(Bijblad).

G

1861

Nijverheidstentoonstellingen.

H

1861

12 en 13 Dec. De
doorgraving van Holland
op zijn smalst.

E

1862

Handelsoverzicht.

1862

Katoen.

[?]

Doorgraving van Holland
op zijn smalst. Plan Huet.

[?]

Nieuwe Belastingwet.

G

1863

Een handelsroman
(Kimball, Undercurrents).

H

1863

Koffieveilingen.

E

1864

Brief over de
Nederlandsche bank. Handelsoverzicht.

G

1864

De haven van Londen. Whittington en zijn kat. Een handelsverslag. - Beter
onderwijs. - Speculatie.

H

1864

Het nieuwe Parkplan. Vergrooting van
Amsterdam. 23 Jan.

E

1865

Een goed begin.

1865

Australië (Staatkundig en
Staathuishoudkundig
jaarboekje).

1865

Banken en Bankiers, I en
II (naar aanleiding van
Frederik Martins Stories of
Banks and Bankers).

H

V
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G

1865

Richard Cobden. - Een
nieuwe stad.

1865

Wat moeten wij worden? (Bato).

[?]

1865

Middelbaar onderwijs.

E

1866

Richard Cobden. Handelskroniek.

G

1866

Een Engelschman onder de
roovers. - Een industriëel
feest. - Londens
straatgewoel.
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E

1867

Historische handelsgalerij.

G

1867

Margaret's leed. - Nieuw
Amerika I en II. - Fernan
Caballero.

E

1868

Handelskroniek.

G

1868

Franz Michael Felder. Geestelijke huwelijken I en
II.

E

1869

Handelskroniek. - Het
postzegelstelsel toegepast
op de Spoorwegen.

G

1869

Nieuwe lectuur. E. Marlitt,
Goldelse. Das Geheimniss
der alten Mamsell.

1870

Florence van 1200 tot
1345. Eene handelsstudie
I en II.

VB

1870

Nog een enkel woord over
Stuivers-arbeiderstreinen.
- Nog iets over een uniform
spoorwegtarief (No 22). De emancipatie der
vrouwen.

V

1870

De brandweer te Londen,
1833-'65.

1870

Een vergeten vriend
herdacht. - Daniël de Foe,
1661-1731. (Bato).

G

1872

De gouden fontein. Chambers.

G

1874

Een handelsverslag. - Eene
handelsgeschiedenis.

[?]

1874

Vondelspark 1874(?). Ons tarief van
invoerrechten (Staatkundig
en Staathuishoudkundig
Jaarboekje).

G

1875

Joseph Arch.

G

1876

De Scheepvaart-enquête.
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[?]

1876

Een beroep op den
burgemeester. 27 Juni.

E

1876

Handelsfeiten.

G

1877

Amsterdam I en II. - De
toekomst van IJmuiden. Het eeuwfeest der
Maatschappij van
Nijverheid. - Españolismo
of Spanje bovenal. I en II.

G

1878

Salvatore Farina. - Een
handelsverslag.

G

1879

Gloria. - Klein. - Verre
handelsvrienden.

G

1881

Naar de Merwede? - Onze
Oost-Indiëvaarders.

G

1883

In- en uitwendige
grootheid. - In memoriam.
M.E.F. Elout van
Soeterwoude.

E

1883

Burgemeester den Tex. Twee handelsverslagen. Kamers van Koophandel te
Rotterdam en Enschedé. De laatste woorden van
Thomas Carlyle.

[?]

1883

Demping Voorburgwal. 17
Febr.

1883

Sprokkelingen op Britsch
terrein. - Onze grootste
Steden. - Ministeriëele
levensduur. (Staatkundig
en Staathuishoudkundig
Jaarboekje).

1884

Bremen als vrijhaven.

1884

Verfraaiing der stad? 10
Sept. (De Amsterdammer).
Een klaverblad van
gevaren. 23 Sept.

1885

Verre vrienden. - Een
nieuw Koloniaal tijdschrift.

1885

Ernstige tijden. (De
Amsterdammer 9 Juni). Onze ambachtslui.

E

G
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(Amsterd. Dagblad
Bijvoegsel 14 Aug.)
1885

Een Lands- geen
Stadsbelang. (Het Nieuws
van den dag 21 Dec.)
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E

1886

Een handelsverslag. Kamer
van Koophandel te
Rotterdam.

G

1886

Koloniaal gevaar. Potgieter ter beurze.

1886

Ondoordachte plannen
(‘De Amsterdammer’ 14
Jan., 15 Jan., 16 Aug.

G

1887

Mr. J.L. de Bruyn Kops.

G

1888

Onze Consuls. - C.T. Stork.

1888

Mr. S. Vissering (De
Amsterdammer. Weekblad
voor Nederland. 26 Aug.)

E

1889

Een belangrijk boek voor
onzen landbouw. Mr. N.P.
van den Berg: De
graanhandel in
Britsch-Indië. - Visserings
laatste boek.

G

1889

Anglomanie.

1889

Het nut der dubbele Ceel.
(Themis. Rechtsgeleerd
Tijdschrift).

1890

‘o Amsterdam, gij groote
Stad’ enz. (Amsterdamsch
Jaarboekje voor
Geschiedenis en Letteren).

1891

Suriname, 24 Dec.

1896

Begeerlijke cijfers. (De
Amsterdammer. 5 Jan.
***) - De toekomst van
Amsterdam. 30 April 1896.
- Water in Amsterdam. 6
Juni 1896.

1896

Over bouwen en nog wat.
22 Aug.

[?]

[?]

Zonderlinge juichkreet.
*** Een vraag aan den
gemeenteraad van
Amsterdam. -
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Amsterdamsche
toestanden. 20 Oct.
1897

Tariefsherziening. 28 Sept.

1898

Twee verrassingen. 18 Jan.
- Handelsbelangen.

[?]

Handelsbelangen. Zondag
5 Maart.

[?]

Suriname - Vermogens- en
successiebelasting.
1899

Amstels weeklacht,
geschreven onder den
indruk van het verdwijnen
van Oud-Diemen; alleen
het voorlaatste der 24
coupletten vinde hier een
plaats:

‘En alles in Oud Amstels wal
Betreurde nu Oud Diemens val,
En met een aaklig rouwgeklag
Zuchtte alles om den zwaren slag,
Wee over Amsterdamme!’
(De Amsterdammer 1 Jan.)

[?]

1899

De Havenwerken van
Amsterdam door W.
Toose, 5 Nov. (Eigen
Haard). - Een
oudejaarsklacht, 31 Dec. Handelsbelangen, 1 Oct.

1900

Te wapen, te wapen! 18
Febr. - De stalling van
Amsterdam. (Amsterd.
Courant 26 April).

[?]

Nationale Arbeid, 19 Aug.
- Het tarief van
invoerrechten, 2 Dec.
1901

[?]

Amsterdam - Wereldstad?
(Amsterdamsch
jaarboekje).
Brochure Jos. Jacobson,
Een ernstig woord tot zijne
landgenooten, 25 Febr. Voorheen en thans. Bouwtoezicht (na 1898).
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[?]

1902

Suriname, (Algemeen
Handelsblad). - Jacob van
Lennep, (Herinnering aan
zijn geboortedag, 21 Maart
1802, na 100 jaar), (De
Amsterdamsche Courant).

[?]

1904

Dierenmishandeling, 7 Oct.

[?]

1905

Hondenmishandeling, 4
Sept. - Mishandeling van
dieren, 10 Sept.Straatmisbruik en
dierenmishandeling, 12
Oct.

Behalve deze opstellen van grooter en kleiner omvang schreef Muller tal van
boekaankondigingen, vooral in de Gids.
E

1854

Recensie van De Practische
Volksalmanak.

GB

1854

De wet op de bieren in de
Nederlandsche brouwerijen
door B.M. Perk. - H.J.
Koenen. Voorlezingen over
Handel, - over
Scheepvaart. Handelsgeschiedenis.

E

1855

Rec. Pract. Volksalm. Overzicht Nederlands
Handel en Scheepvaart I en
II. - Spreken en Schrijven.

GB

1855

Rijk en arm door Mevrouw
Marcet. - Over publieken
geest. Voorlezing van Mr.
A. van Delden. - De
Nederlandsche wetgeving
op de vreemde
geldligtingen. door R.V.
Heyliger. - Geschiedenis
van Neerland's koophandel
(enz.) door K.K. van der
Krap. - De vrijheid van
Handel en Scheepvaart en
haar invloed op nijverheid
en volkswelvaart, door H.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

Dunkley. - G.P.R. James.
De valsche erfgename.
GB

1856

H.A. Wijnne. Waarde, geld
en crediet in den
Wereldhandel, volgens de
beginselen van John Stuart
Mill. - Practische
Volksalmanak, 1856. G.A. van Limburg
Brouwer, Opmerkingen
over Armen-Verzorging. G.K. van Hogendorp.
Bijdragen tot de
huishouding van Staat in
het Koningrijk der
Nederlanden, 2de uitgave.
- E.H. von Baumhauer,
Voorlezingen over de
Nederlandsche Nijverheid
enz. - E. van Voorthuyzen.
Voorlezingen over de
duurte der levensmiddelen.
- J.T. Buijs. Voorlezingen
over de Circulatie-banken,
meer bijzonder in
Frankrijk, enz. - J.W.
Tydeman en I.C. Reesse,
Jr. Statuten eener op te
richten onderlinge
Handel-Waarborg-Maatschappij.
- Cruickshank. Achttien
jaren aan de Goudkust. Brandtz Mayer. Twintig
jaren uit het leven van een
slavenhandelaar. - De
belastingen in Nederland.
- Leesmuseum (enz.) onder
red. van L.C. Cnopius. 5de
jaarg. - Zeemansleven en
zeemansrecht. Ervaringen
en beschouwingen van een
Zeeman.

GB

1857

B.M. Perk. Proeve eener
Wet, houdende belasting
op de Bieren. - J.L. de
Bruyn Kops.
Handelscijfers, Overzicht
van den in- uit- en
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doorvoer der
Nederlandsche
handelsartikelen van
1846-1855. - E. Testa,
Notice statistique et
commerciale sur la
Régence de Tripoli et
Barbarie. - De kleine
Rothschild of aanwijzing
voor kooplieden en
zeevarenden, hoe door
handel en scheepvaart
rijkdommen te verkrijgen
zijn. - Nuttig allerlei.
Almanak voor het kantoor
en de huiskamer.
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E

D.H. Cordes. Doorgraving
van Holland op zijn smalst.

GB

1858

J.G.W. Fijnje. Bijdrage tot
de kennis van het belang
der Nederlandsche
Spoorwegen. - Spoorwegen
in Oost-Nederland.
Voorstel van de Raden der
Gemeenten Arnhem enz. Handel en nijverheid. Het
Tarief. - F.A.A. Mignet.
Een man uit het volk
(enz.). - G. Freytag. Soll
und Haben. - De
Handelsleer, of praktische
theorie van den
koophandel. - Lizzie Leigh.
Het Pensionaat en andere
verhalen. - H. Mayhew.
Brieven uit de kostschool.
- H. Scherer. Algemeene
Geschiedenis van den
wereldhandel. - Elise van
Calcar, geb. Schiötling.
Tabitha. Armoede en
Weldadigheid
[onderteekend: Een
ex-Armverzorger].

E

1859

Rec. Practische
Volksalmanak.

GB

1859

J.J.A. Santhagans.
Verhandeling over de
Assurantie tegen de
gevaren ter zee. - J.
Kneppelhout. Mijne
zondagen in het
Vereenigde Koningrijk. Wetenschappelijke Bladen.

GB

1860

Praktische Volks-Almanak
voor 1860. - Staatskrediet
en Partikulierkrediet.
Viertal brieven over de
financiële kwestiën van
den dag. - De volken van
onzen tijd. -
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Groot-Brittanniën in zijn
staatkundigen en
maatschappelijken
toestand. - De Grondwet.
Overzicht der staatkundige
gebeurtenissen. - T.J.
Stieltjes. Eenige
beschouwingen over
Spoorwegen in Nederland.
- Triumphs of Steam or
Stories from the lives of
Watt, Arkwright and
Stephenson. - Nieuw
tijdschrift gewijd aan alle
takken van volksvlijt enz.
onder red. van S.
Bleekrode. Oostenrijksche fondsen.
GB

1862

De Nederlandsche
Industriëel. Weekblad voor
Nijverheid, enz. - Verslag
van den handel, de
scheepvaart en de
nijverheid van Amsterdam,
over 1861. - Wordt
Amsterdam alléén gebaat
door de doorgraving van
Holland op zijn smalst? R.G.B. de Vaynes van
Brakell. Amsterdam weder
eene zeestad - ΡΕΟΣ.
Eenige aanmerkingen
aangaande verschillende
plannen tot daarstelling
eener zeehaven aan de
Noordzeekust (enz.). - Jhr.
P. Opperdoes Alewijn.
Kort betoog tegen de
doorgraving van Holland
op zijn smalst.

E

1863

Rec. Wekelijksch
Handelsoverzicht.

GB

1863

Deutsche
Handels-Correspondenz. Wekelijksch
Handelsoverzicht 1862. L. Enault. Reis door
Middel- en Zuid-Amerika.
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- Verslag van den Handel,
de Scheepvaart en de
Nijverheid 1862.
GB

1864

Statistiek van den Handel
en de Scheepvaart van het
Koningrijk der
Nederlanden, Jan.-Aug.
1864. - S. Smiles, George
Stephenson.

GB

1865

Nouette-Delorme. Le
Crédit Mobilier et ses
Valeurs. Histoire de douze
ans. - De Maandbode voor
den Handel. - Verslag van
den Handel, de Nijverheid
en de Scheepvaart van
Amsterdam 1864. Verzameling van
Konsulaire Berichten en
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Verslagen over Nijverheid,
Handel en Scheepvaart.
Eerste Jaargang. E.B.A.M. Gresnich,
Redenen, waarom zoo vele
studiën op het gebied der
vreemde talen mislukken.
- E.C. Mackay. Het leven
van Richard Cobden, den
Apostel van vrijen handel.
- The Bubbles of Finance
(enz.) By a Cityman.
GB

1866

Bato. Tijdschrift voor
Jongens. Uitgegeven door
W. Marten Westerman. Verslag over den toestand
van Handel, Scheepvaart
en Nijverheid te
Amsterdam in 1865. - The
Profits of Panics.
Revelations of a Cityman.

GB

1867

Verslag over den toestand
van Handel, Scheepvaart
en Nijverheid te
Amsterdam in 1866. - F.
Caballero's Werken.
Clemencia. - De Meeuw. La Gaviota. - Lucas Garcia.
- Lagrimas. - Spaansche
novellen. In het
Nederlandsch vertaald. Consulaire
handelsberichten
(Jaarboekje).

GB

1868

J.J.A. Goeverneur. In den
Tuin en op het Veld. - In 't
Priëel. - Wörterbuch der
Handels- und
Geschäftssprache. - Karl
von Scherzer.
Statistisch-Commerziëlle
Ergebnisse einer Reise um
die Erde, 1857-1859.

GB

1869

Verzameling der
Consulaire en andere
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Berichten en Verslagen
over Nijverheid enz., over
1868. - B. Auerbach. Das
Landhaus am Rhein. - B.
Vignon. De Idealen van
Dominé van Beek. - A.
Hope. Onze Jongens. James Greenwood. Londen
van de schaduwzijden
bekeken door een
onsentimenteelen reiziger.
- B. Vignon. Ongelijk maar
niet ongelukkig. - M.H.
Jansen, Een brug over de
Oceaan. Stoomvaart op
Amerika. - F. Spielhagen.
Binnen de Perken. - Jules
Verne. De kinderen van
Kapitein Grant. - Christine
Muller. Lief en Leed uit
eene kleine wereld. - J.J.
Weeveringh. Algemeene
geschiedenis der
Staatsfinanciën: I. De
financiën en de financiëele
Geschiedenis van de
Vereenigde Staten van
Noord-Amerika Buitenlandsche handel en
scheepvaart 1861-65, 69.
Jaarboekje.
GB

1870

Directe Stoomvaart op Java
door het Suez-Kanaal. Gödel-Lannoy. Notizen zur
Orientirung in den durch
den Suez-Kanal
erschlossenen
West-Asiatischen und
Ost-Afrikanischen
Handelsgebieten. - M.W.
Scheltema Ezn.
Bibliotheek van
Volksvoordrachten. - H.C.
Rogge. Algemeene
Bibliotheek. - Daniël de
Foe. Het leven en de
lotgevallen van Robinson
Crusoë. - A. Pisemski.
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Tausend Seelen. - A.
Trollope. Phineas Finn. N.J. den Tex. Egypte en het
Suez-Kanaal. - C.A. Jeekel.
De doorgraving der
landengte van Suez. - A.G.
Bosch. De Scheepvaart
door het Suez-Kanaal. Jhr. H.J.L. de Vaynes van
Brake]. Zestien zeereizeu.
Herinneringen uit een
veertigjarige loopbaan bij
de Nederlandsche Marine.
- W. Collins. Man en
Vrouw. - Prins Salm-Salm.
Queretaro. Bladen uit
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mijn dagboek in Mexico. Jules Verne. Onderzeesche
reis om de aarde. Schetsen en Verhalen van
Christelijk leven. - F.G.
Burnand. Gelukkige
invallen. - C. Schmid. De
werken van. - Richard B.
Kimball. Jong Amerika. Amelia Godin. Een roman.
- Bibliotheek van
Volksvoordrachten. - H. de
Veer. Frans Holster.
GB

1872

Murk's Twaalfde. - Miss
Poole. Zonder Getuigen. Florence Montgomery.
Verkeerd begrepen. Differentiëele Rechten in
Nederlandsch Indië, door
een Amsterdamsch
Koopman. - Een woord aan
allen, die belang stellen in
den bloei onzer Koloniën,
in verband met onzen
handel en onze industrie. Bow Bells. Tegen stroom
of Paul de Vagebond. Statistiek van den Handel
en de Scheepvaart van het
Koningrijk der
Nederlanden 1864-1872. Mijne ervaringen in de
Londensche achterbuurt. J.J. Putman. Cervantes Reis
naar den Parnassus. Bibliotheek van
Volksvoordrachten. Algemeene Bibliotheek. Florence Montgomery.
Thrown together. - Dr. Jan
ten Brink. Haagsche
bespiegelingen uit den
oorlogstijd, 1870-1871. John Halifax. Hanna. Florence Marryat. Haar
Heer en Meester.
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Een beroep op Amstels
Jufferschap. (De
Amsterdammer).
GB

1873

Mr. T.M.C. Asser. Schets
van het Nederlandsche
Handelsrecht. - L.
Kompert. Uit het leven der
Duitsche Joden. - Louise
M. Alcott. Onde en Nieuwe
Zeden. - Jules Verne. Twee
Tochten over den Oceaan.
- J. de Bosch Kemper.
Schetsen uit en voor het
volksleven. - M.W.
Scheltema Ezn. Een
nieuwe bundel Schetsen. Hoe Jaapje Splatten door
de wereld kwam. Gebroeders Klimop. Algemeene Bibliotheek. Verslag der Algemeene
Vergadering van de
Vereeniging ter
bevordering van Fabrieksen Handwerksnijverheid
1872. - Catharina F. van
Rees. Een Koningin zonder
Kroon. - De Spaansche
Broeders. Een verhaal uit
de zestiende eeuw. - Victor
Cherbuliez. De vergelding
van Joseph Noirel.

GB

1874

E.G. Bulwer Lytton,
Biografie en Kritiek, door
Dr. Jan ten Brink. - J.J. van
Oosterzee. Op reis. Bladen
uit de Portefeuille. - Emma
Jane Worboise. Chrystabel.
- Joachim Mähl. Uit de
Oude Doos. I. Ziguner
Mieke. - Florence
Montgomery.
Gedwarsboomd. - E.
Marlitt. De Tweede
Vrouw. - B. Auerbach.
Walfried. - De Jonker van
Adrichem. - G. van den
Berg. 1572. - Mrs. Ellis.
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Plicht en Roeping der
Vrouw. - Miss Thackeray.
Old Kensington. - Louise
van François. De laatste
van haar Geslacht. Herman Schmid. De
Beijersche Hiezel en Noord
en Zuid. - H.
Koorders-Boeke. Ons
eigen Boek. - Algemeene
Bibliotheek.
GB

1875

De handel van Nederland
in de laatste 25 jaren,
1847-71. - Handelsfeiten.
- Arbeiderswoningen.
Homes of the London
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Poor by Octavia Hill. Pietro Fanfani. Cecco
d'Ascoli. - Miss Rhoda
Broughton. Met Vuur
gespeeld. - C.M. Yonge.
De Weezen van den
Predikant. - Mrs. May
Agnes Fleming. Wie is zij?
- Louise M. Alcott. De
Hand aan den Ploeg. Rosalie en Virginie
Loveling. Novellen. - Miss
Mulock. Mijne Moeder en
ik. - A. Werumeus Buning.
De erfenis van den
Burgemeester. - Gustave
Droz. Een lastige Vrouw.
- D. Marvel. Droomen en
Fantasiën uit de
jaargetijden des levens. Samarow's Europeesche
Mijnen en Tegenmijnen.
GB

1876

Het Hooger Onderwijs te
Amsterdam. Een woord
van den Handel. - W.
Black. Een Prinses van
Thule. - Florence Marryat.
Vrouwenliefde en
Vrouwenarmoede. - M.A.
Fleming. Het ontzettende
Geheim. - W.H.
Ainsworth. De vrouw van
den Goudsmid. - Mrs.
Oliphant. Een Juniroos. A.L. Poelman. Toen ik nog
een kind was. - Fromont en
Risler door Alphonse
Daudet. - J.A.C. van
Leeuwen. Neêrland's
Jongelingschap en
Neêrland's Handel. - M.
van Walcheren. Van Kind
tot Vrouw. - Marlitt. In het
Huis van den Handelsraad.
- William Black. De
lotgevallen van een
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Phaëton. - Edward Jenkins.
Klein Duimpje. Verzameling der consulaire
berichten en verslagen over
nijverheid, handel en
scheepvaart, 1874, 1875.
Jaarboekje.
GB

1877

B. Auerbach. Nach dreissig
Jahren. - H. Sander. Das
Leben Felders, des Bauers,
Dichters und Volksmannes.
- Zes dochters. Eene
familiegeschiedenis. - E.
Jenkins. De Duivelsketen.
- Algemeene Bibliotheek.
- H.F. Chappuis. Renée.
Een verhaal. - I.
Turgenjew. Neu-Land.
Roman. - C.W. Margadant.
Wetten en Besluiten tot
regeling van of in verband
staande met het consulaat
der Nederlanden verzameld
en toegelicht. - Henriette
van Oosterzee. Frieda de
Montigny. - Christine
Muller. Wilmerdonck. - H.
de Veer. Toen en nu.

GB

1878

D. van Hasselt. Mevrouw
Holtings vrienden.

GB

1879

Henriëtte Voorhoeve. De
Linde. - A. Vespucci. Dal
mio giornale. - G.J. van der
Hoeve. Een zonnetje in
huis. - Salvatore Farina.
Prima che nascesse. - Le
tre Nutrici. - Volksalmanak
1879. Tot Nut van 't
Algemeen. - Henriëtte
Voorhoeve. De Linde. Florence Montgomery. De
Familie Seaforth. - Arno.
In Engen Kring. Josephine Giese.
Lentestormen. - G.J. van
der Hoeve. Het vervloekte
Huis. - Justus van Maurik
Jr. Uit het volk. - Johanna
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van Woude. Hare roeping
getrouw. - M. van
Walcheren. Zijn Zuster. Mevrouw van Westhreene.
Benijd en Beklaagd. - Ed.
Swarth. André. - W.E. van
Groenendaal. Een Verhaal
zonder titel. - Salvatore
Farina. Eer hij geboren
werd. - De drie Minnen. Verborgen Goud. Schetsen en Verhalen. Mrs. Edwardes. Daphne. W.N. Wolterink. In Vuur
en Stormwind. -
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Salvatore Farina. Mio
Figlio s'innamora.
Coraggio e avanti. - M.W.
Maclaine Pont. Verborgen
Schuld. - Jan ten Brink. De
Familie Muller Belmonte.
- Handelsarchief of
Consulaire Verslagen?
Jaarboekje.
E

1882

Onze ambachtslieden. 1882, 83, 84, 88 en 89. De
Nederlandsche Naamlooze
Vennootschappen door Mr.
A.H. van Nierop en Mr. E.
Baak.

GB

1882

Antoinette. Gure Lente.
Heideroosje. - Salvatore
Farina. Ons Kroost. - Il
signor Io. Roux e Favale. Overzicht der
Vennootschappen
(Jaarboekje).

E

1885

Vliegende blaadjes.
Leaflets of the Cobden
Club, I-XXIII. - Een paar
goede geschriften. Kamer
van Koophandel te
Enschedé en Naamlooze
Vennootschappen Mr. van
Nierop en Mr. Baak.

1887

Twee onmisbare boeken.
Naamlooze
Vennootschappen v.N. en
B. - Dingers overzicht der
Effecten.

1888

Handelsverslagen.
Amsterdam, Rotterdam,
Enschedé en Hengelo.

Deze meer dan 450 titels van zijne grootere en kleinere geschriften zijn wel de
beste toelichting om den onverpoosd en onvermoeid werkzamen geest te leeren
kennen, die Mullers deel mocht blijven, totdat hij ruim tachtig jaren oud was
geworden. Op velerlei gebied heeft hij zich bewogen: handel, scheepvaart en
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nijverheid, staathuishoudkunde en statistiek, onderwijs en opvoeding,
volksgeschriften, zeewezen, land- en volkenkunde, vreemde en eigen letteren.
Wel had hij recht bij een terugblik op zijn leven te spreken van zijne ‘62 galeijaren.’
Verbeteringen en toelichtingen bij mijne levens- en karakterschets:
Bl.

9 r. 10 v.b. '69 lees '66

Bl.

11 r. 9 v.o. Muller werd lid van den
gemeenteraad in 1864.

Bl.

13 r. 16 v.o. was lees: waren

Bl.

14 r. 14 v.b. Fhemis lees: Themis

Bl.

17, 20 en 99 komt de naam C.F. Stork
voor. Men verbetere C.T. Stork.

Bl.

18 r. 5 v.b. maar - lees: en
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Bl.

18 r. 7 v.o. (noot) 1856 lees: 1865

Bl.

23 r. 8 v.b. 1853 lees: 1852

Bl.

34 r. 10 v.b. twee dagen lees: ruim
anderhalf jaar

Bl.

69 leze men r. 13 vv. ‘toen een
telegraphische depêche uit Nederland
naar een der naburige Engelsche
Koloniën in de West moest worden
overgebracht om vandaar met een
zeilschip of een toevallig aankomende
stoomboot in onze kolonie te komen’.

Bl.

82 r. 8 v.b. komt een woord van Potgieter
voor, dat ik uit het geheugen aanhaalde.
Naar de letter luidt het - zie zijn brief aan
Cd. Busken Huet, dl. I, bl. 314, ‘Ondanks de familiekwaal der
overdrijving is er zooveel flinks in zijn
karakter, dat de oude sympathie voor hem
meest van allen is weergekeerd’. Nov.
1868.

Bl.

88 verzuimde ik onder de mannen van
naam uit Mullers tijd op te nemen zijn
vriend Jos. A. Alberdingk Thijm. Met
hem, H. de Veer, A.F. van Gendt en ruim
1700 ingezetenen van Amsterdam heeft
Muller in 1873 geijverd om het Paleis op
den Dam aan zijne oorspronkelijke
bestemming als Raadhuis terug te geven.
Geestig schreef Thijm in die dagen aan
Muller: ‘Is het geen ellendige épicierstoestand, dat eene stad van bijna 300.000
inwoners er in berust, dat zijn
hoofdgebouw, om het quartier de burgers
en vreemdelingen in de ooren klingelt:
‘ik ben niets; ik ben geen paleis, en geen
stadhuis; ik ben het 8ste wereldwonder der
XVIIde eeuw, maar de burgerij berust er
in, dat ik kadaver blijve, en eens in 't jaar
7 dagen lang galvaniesch tot zotte
sprongen gedwongen worde’. Wat zou
een Engelschman, wat ook maar een Belg
van zulk een toestand zeggen? - Te lang
heeft dit schandaal aangehouden. Laten
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wy doen wat wy kunnen om het wech te
nemen’
Uw vriend
ALB. TH.
Bl.

93 r. 10 v.b. medeminnaars lees:
medeminnares.

Betreffende Mullers bibliotheek, die hij aan de Amsterdamsche Universiteit
legateerde, zij herinnerd hetgeen Dr. C.P. Burger Jr. als bibliothecaris in zijn verslag
over 1908 openbaar maakt:
‘Groot was altijd Mullers liefde voor boeken geweest - dit was, zooals hij zelf
gaarne vertelde eene erfelijke eigenaardigheid in de familie - en de door hem jaren
lang bijeengebrachte verzameling brengt nu tengevolge van eene door hem gemaakte
beschikking eene belangrijke aanvulling van onzen boekenschat. Vooral zijn het
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letterkundige werken, maar ook geschiedenis, economie en handel zijn sterk
vertegenwoordigd. Engelsche boeken vormen de meerderheid maar bijna alle
Europeesche talen, ook Spaansch en Italiaansch, vindt men in deze rijke
boekenverzameling’.
15 Nov. 1909.
Dr. JOH. DYSERINCK.
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Levensbericht van Armand Prosper Theodore Sassen.
Het is niet zonder eenigen schroom dat ik, bezweken voor den herhaalden
vriendelijken aandrang van het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, mij heb neergezet om eenige woorden te wijden aan een harer gestorven
leden, aan den man, wiens naam in het opschrift dezer regelen is vermeld.
Verre is het van mij te meenen, dat ik hiermede een volledig beeld zou kunnen
schetsen van zijne veelzijdige werkzaamheid, eene levensbeschrijving zou kunnen
geven, welke zijn karakter en zijne persoonlijkheden naar eisch typeert.
Ik acht mij daartoe geenszins tot de meest bevoegden.
Bij elk gemis aan stellige gegevens uit zijn besten tijd, toen hij reeds werd
beschouwd als een der baanbrekers van de vooruitstrevende richting op politiek en
sociaal gebied, is veel van wat omtrent hem gezegd zal worden ontleend aan
persoonlijken omgang en langdurige samenwerking, waarbij menige herinnering uit
zijn verleden werd vernomen, en zijn de openbaarmakingen omtrent zijn doen en
laten van den lateren tijd getoetst aan eigen waarnemingen.
Armand Sassen, gelijk men hem in het dagelijksch
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leven noemde, werd den 9den September 1844 te Roermond geboren, waar hij de
lagere school heeft doorloopen. Zijne verdere opleiding genoot hij aan het
bisschoppelijk college te Weert en daarna aan het Koninklijk Athenaeum te
Maastricht, terwijl zijne overige vorming aan eigen werkkracht was overgelaten.
Aanvankelijk gevoelde hij zich tot den geestelijken stand aangetrokken, doch al
spoedig veranderde hij van neiging. Vermoedelijk waren aan deze frontverandering
niet vreemd: zijne geprononceerd vrijzinnige denkbeelden. Ook zal zijne zuidelijke
hartstochtelijkheid, wars ook als hij was van elken dwang, waardoor hij zich moeilijk
in een bepaald gareel kon schikken, veel tot verandering van roeping hebben
bijgedragen.
In 1864 trad hij in dienst als surnumerair bij het vak der Registratie en Domeinen.
Jaren lang bleef hij belangstellen in de wetgeving op dat gebied, getuigen zijne
daaraan gewijde geschriften. Zoo verschenen in de Economist van 1873 en 1879
eenige artikelen van zijne hand o.a. ‘Eenige beschouwingen over ‘onze
registratie-belasting’ en ‘onze mutatie-rechten’ aan welke artikelen door deskundige
mannen van naam hulde werd gebracht. Onderscheidene opstellen van zijne hand
zijn in dag- en weekbladen verspreid, o.m. in het Weekblad voor het notaris-ambt
en Registratie, waarvan hij een tijd lang mede-redacteur is geweest. In het tijdschrift
‘Recht en Wet’ dat hij een paar jaar, na het vertrek van Mr. Sprenger van Eyk naar
Indië, redigeerde, verschenen eene serie artikelen over het ‘Pruisisch
Grondboekstelsel’ die in verschillende vakbladen bijval oogstten. In 1867 verwierf
hij het diploma van candidaat-notaris, in 1869 de akte M.O. in de staatswetenschappen.
In datzelfde jaar trad hij uit het registratievak en verkreeg toen het
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ambt van leeraar in de staatswetenschappen aan de Rijks-Hoogere Burgerschool
Willem II te Tilburg, terwijl hij voor die vakken ook als docent aan de gemeentelijke
Hoogere Burgerschool te Breda werd verbonden. In 1871 verkreeg hij het diploma
voor Handelswetenschappen, terwijl hij in dien tusschentijd ook het examen voor
commies bij den Raad van State met goed gevolg had afgelegd.
Sassen heeft zich ook onledig gehouden met de studie van het Romeinsch en
hedendaagsch Recht met het oogmerk den door hem begeerden titel van doctor te
verkrijgen, en het was voor hem eene wreede teleurstelling niet te hebben kunnen
slagen in zijn pogen om vrijstelling van admissie- en propaedeutisch examen te
erlangen, waarop hem door Minister Thorbecke in 1872 uitzicht schijnt te zijn
geopend; die staatsman stierf echter vóór Sassen's studiën waren voltooid, terwijl de
opvolgende Minister, de heer Mr. J. Heemskerk A.zn. zich principieel verzette tegen
het verleenen van dergelijke dispensaties. Zijn desideratum, ter bereiking waarvan
hij zich veel inspanning had getroost, bleef dus onvervuld, een feit, waarover hij in
lateren tijd menigmaal nog spijtgevoel liet blijken.
De heer Sassen vond ook nog gelegenheid om tot de behartiging van algemeene
belangen mede te werken.
In 1875 zien we hem opgetreden als Algemeen Secretaris van de Maatschappij
van Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt in het arrondissement Breda en omstreken,
in welke hoedanigheid door hem o.a. een pleidooi werd gehouden voor het nemen
van maatregelen tegen het ontzaglijk nadeel dat door den eekhoorn in die streken
aan den landbouw en vooral aan den boschbouw werd toegebracht. Ook de pogingen
destijds aangewend tot het
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openen van een' cursus voor hulpwetenschappen voor den landbouw en van dien tot
oprichting eener algemeene Maatschappij van Landbouw voor Noord-Brabant, vonden
in hem een warm bepleiter.
In Januari 1879 werd, ter aanvulling van het in Nederlandsch-Indië aanwezige
ambtenaarspersoneel, door den Gouverneur-Generaal de uitzending verlangd van
eenige ambtenaren, die hier te lande kennis van eene deugdelijke financieele
administratie hadden opgedaan ten einde te worden benoemd tot bestaande of nieuw
te scheppen comptabele betrekkingen en in afwachting daarvan, zoo noodig, tijdelijk
werkzaam te worden gesteld. De heer Sassen, op wien de aandacht van den Minister
van Bosse gevestigd was, werd daartoe aangezocht, doch wegens gezondheidsredenen
meende hij dat aanbod om in Indischen dienst te treden niet te kunnen aanvaarden.
In 1888 deed hij zijn intrede in den Amsterdamschen gemeenteraad. Tijdgenooten
zullen zich herinneren, hoe hij dáár, met het Raadslid Willeumier, in Dec. 1889 eene
scherpe critiek uitoefende op het gedrag van een gemeentearts, door wien eene
Israëlitische vrouw, die door een winkelbrand wonden had opgeloopen en deswege
aan het Binnengasthuis zich aanmeldde, na lang wachten in een onverwarmd vertrek
onvolledig werd behandeld en zonder verband, zonder voldoende dekking, in een
sneeuwstorm weder werd op straat gelaten.
Sassen drong op diens ontslag aan. In 1891 wenschte hij, bij zijne periodieke aftreding, voor eene herkiezing niet in
aanmerking te komen. In 1892 koos men hem tot lid der Provinciale Staten van
Noord-Holland, welke functie hij tot aan zijn dood vervulde.
Sassen heeft ook deel genomen aan internationalen arbeid. Zoo had hij in 1893
ons land vertegenwoordigd
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op het ‘Kongress deutscher Volkswirthe’ te Weenen, in 1879 op het ‘Congrès
international de Géographie commerciale’ te Brussel en in 1900 werd hij door de
Regeering afgevaardigd naar het ‘Congrès de l'association internationale de
prévoyance’ te Parijs.
De heer Sassen had een tijd lang zitting in het College van Directeuren der
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid en was daardoor in
staat, bekend te geraken met de denkbeelden, de wenschen en de verwachtingen der
industrieelen.
Een octrooiwet was het stokpaardje, dat hij gaarne bereed, en als hij het met zijn
zwager Dr. Gleuns, die daaromtrent eene tegenovergestelde meening was toegedaan,
aan het discuteeren ging, kon het tusschen beiden wel eens spannen.
In het Handelsblad trok de heer Sassen te velde tegen wat hij noemde ‘Een
betreurenswaardig feit’, daarmede bestempelende het besluit van den gemeenteraad
van Amsterdam betrekkelijk de gunning der levering van electrische motorwagens.
Het feit kwam hierop neer: Na eene aanbesteding met zeer beperkte deelneming te
hebben uitgeschreven droeg de gemeenteraad niet geheel maar slechts voor een derde
de levering op aan die firma, wier financieele eisch het geringste was; de levering
van het overige gunnende aan eene andere, wier eisch met betrekking tot dat deel in
totaal ruim 33-duizend gulden meer beliep. De heer Sassen ontwikkelde tegen dit
standpunt gewichtige bezwaren, hetgeen een polemiek uitlokte met een der
Bestuursleden van de Maatschappij tot Bevordering der Nijverheid.
Toch was hij niet iemand, die zwoer bij het beginsel ‘vrijhandel’ en elke overtreding
daarvan als eene groote fout aanzag.
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Hij, die aldus denken en spreken mocht, zou zich vergissen. ‘Nimmer’ - zoo schreef
hij - ‘behoorde ik tot de steile doctrinairen op dit gebied, nooit was het principe
vrijhandel mij een steeds en overal geldend dogma, waarvoor ik in aanbidding
nederknielde. Altijd werd dat beginsel door mij beschouwd als van uiterst practischen
aard. Steeds oordeelde ik dat voor een bepaald volk in een bepaald tijdperk onder
bepaalde omstandigheden de afwijking er van aanbevelenswaardig, heilzaam kan
wezen’.
Op het XXXste Nijverheids-Congres gehouden te Purmerend in 1887 leidde hij de
beraadslagingen in over het vraagpunt: ‘Staatsinmenging op sociaal gebied, in verband
met de aanvankelijke uitkomsten onzer Parlementaire enquête’. (Zie: ‘Tijdschrift,
orgaan der Nederl. Mij. tot bevordering van Nijverheid’, Nov. 1890, het artikel van
zijne hand onder het hoofd: Nationale arbeidswetgeving, in verband met de conferentie
te Berlijn).
In de politiek was Sassen de liberale richting toegedaan en het was meer in het
bijzonder de schoolstrijd, die hem aantrok; in zijne jeugdige jaren heeft hij dan ook
meermalen den handschoen opgenomen voor degelijk volksonderwijs, vrij van
sectarische invloeden.
Zijn lijden en strijden voor dat onderwijs - gelijk hij zich veelal met welgevallen
uitdrukte - zijn deswege in bepaalde kringen spreekwoordelijk geworden.
Volksverlichting en volksonderwijs moesten, volgens hem, er tegen waken, dat de
Kerk zich meester maakt van de school, moesten een bolwerk vormen tegen de
aanmatiging der kerkelijken, die de school in hunne hand en onder hun toezicht
wenschen te zien geplaatst.
Indien het Openbaar Onderwijs onder den voet werd gehaald, dan zou, gelijk in
vroegeren tijd, de Kerk zich
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opnieuw met de opvoeding der volksjeugd belasten, en de groote belangen der
beschaving verwaarloozen.
Voor de Kerk beschouwde hij den godsdienst, het geloof, het éénig noodige, het
licht der kennis, de ontwikkeling des verstands, slechts bijzaak. Sassen, hoewel
Katholiek gebleven, bekommerde zich weinig om kerkdienst, doch liet recht
wedervaren aan een oprecht gemeend geloof in al zijn schakeeringen, smaalde nimmer
op de godsdienstige gevoelens van anderen; het kwam hem onbegrijpelijk voor, ja
hij ergerde er zich aan als renegaten hunne vroegere geloofsleer veeltijds hielpen
bestrijden.
Zelf democratisch aangelegd, was het bedrijf der demagogen hem toch niet in alle
opzichten sympathiek.
Zijn blik zag scherp de fouten in het publieke leven door anderen begaan, maar
bij het navorschen der drijfveeren vergat hij nooit den klemtoon te leggen op hetgeen
ter vergoelijking kon worden bijgebracht.
Sassen was bewonderaar van Mr. Thorbecke, wiens uitspraken hij gaarne citeerde.
Gedachtig aan het spreekwoord ‘Qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son’
vroeg hij niet naar richting en kleur als er in zijn oog iets goeds werd beoogd. Hij
snuffelde veel in boeken, schrifturen en dagbladen en verzamelde alles wat van het
geschrevene op het gebied van politiek, economie en kunst hem interessant toescheen;
ook de in couranten los daarheen geworpen gedachten en beschouwingen, belangrijke
onderwerpen rakende, zoodoende kostbaar materiaal opeenhoopende om het te zijner
tijd op handige wijze te pas te brengen, en daarmede zijn geheugen te scherpen. Zijne
waardevolle collecties van dien aard werden, jammer genoeg, door zijne huishoudster
vernietigd.
Sassen bezat een eigenaardigen, wijdloopenden schrijf-
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trant en bezigde veel tusschenhaaksche zinnen, hetgeen niet altijd viel te bewonderen,
was overigens kwistig met zinteekens. Een overleden minister over hem sprekende,
duidde hem eens aan als de man met de komma's. Ook had hij eene bijzondere manier
van spreken bij de behandeling van zijn overigens goed doordacht onderwerp. Er zat
ietwat pathetisch in toon en voordracht, wat mij nog is bijgebleven uit den tijd, toen
hij met zijne vrienden Voûte en Jolles deel uitmaakte van de kiesvereeniging
‘Burgerplicht’ en hij zich, ter zake der verkiezingen, nog al eens roerde.
De heer Sassen heeft ook aan de journalistiek gedaan. Het dagteekent uit zijn
Brabantschen tijd, toen hij - ik meen in het district Zevenbergen - door de Vrijzinnigen
werd candidaat gesteld voor het Lidmaatschap der Tweede Kamer tegenover mr.
Van der Werk, en hij optrad als Hoofdredacteur van de Bredasche Courant, welk
blad daardoor ophield neutraal te zijn. Vooral ook uit die dagen van voorheen, toen
in de jonge vereeniging tot bespreking van sociale quaesties ook de
Rijkspostspaarbank op het tapijt kwam.
In die vereeniging zaten allerlei min of meer vooruitstrevende mannen onder wie
Sassen. En er was een theoloog van zalvenden betoogtrant, zich onderscheidend door
bijzonder vooruitstrevende denkbeelden. Die theoloog heette F. Domela Nieuwenhuis.
In dien tijd kregen de denkbeelden omtrent eene Postspaarbank, na veel redetwisten,
vasten vorm. Eene kleine schets van de wording dier instelling, wier beheer al spoedig
na hare oprichting den heer Sassen werd toevertrouwd, en dat hij 28 jaar lang voerde,
ga aan de bespreking van dat beheer hier vooraf. Toen in 1861 de Postspaarbank in Engeland was in-
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gevoerd, en deze instelling terstond met veel succes werkzaam was, werd in de
Nederlandsche spaarbankliteratuur van die dagen herhaaldelijk de wenschelijkheid
bepleit van een spaarbankwezen van staatswege, zij het dan in den vorm van
Staatsspaarbanken, van een centrale spaarbank of van eene postspaarbank met behoud
van de particuliere spaarbanken, welke geheel vrij en onafhankelijk zouden blijven.
Ook lieten zich enkele stemmen hooren ten gunste van staatsinmenging op het gebied
van het particuliere spaarbankwezen, hetgeen echter door de meesten krachtig werd
bestreden.
Nadat in en buiten de Tweede Kamer der Staten-Generaal door wijlen Mr. G.A.
Fokker en anderen reeds veel was verricht dat strekte tot voorbereiding van de
vestiging eener Rijkspostspaarbank ten onzent, werd eene eerste, zwakke en
onbeduidende schrede in 1875 door Minister van der Heim verder gedaan, die, bij
Koninklijk besluit, de postkantoren liet aanwijzen als bemiddelaars tusschen de
inleggers van gelden en de particuliere spaarbanken. Deze poging leed deerlijk
schipbreuk. De zaak was slecht georganiseerd, doch aan het rollen gebracht.
In den winter van 1878/79 ontving de Hoofddirecteur der Posterijen, wijlen de
heer J.P. Hofstede, van den toenmaligen Minister van Waterstaat, Handel en
Nijverheid, Mr. P.J. Tak van Poortvliet de opdracht, het voor de oprichting dier
instelling noodige wetsontwerp met Memorie van Toelichting in gereedheid te
brengen. Dit geschiedde met den bijstand van Jhr. Mr. G. de Bosch Kemper en den
toenmaligen Administrateur der Generale Thesaurie Mr. D. Ribbe.
Toen de wet was aangenomen werd eerstgenoemde aangezocht, Directeur der
Bank te worden, doch, wegens redenen van huiselijken aard, meende deze voor het
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aanvaarden dier betrekking te moeten bedanken. Hij bleef echter de organisatie
voorbereiden en trad op in de zaken der Rijkspostspaarbank als 's Ministers adviseur.
Benoemd den 1sten Juli 1880 tot Referendaris aan het Departement van Waterstaat,
Handel en Nijverheid was hij in die hoedanigheid de ontwerper van het Koninklijk
besluit, ter uitvoering van art. 5 der spaarbankwet.
Inmiddels was er tusschen den heer Hofstede en den heer de Bosch Kemper,
wegens verschil van gevoelen omtrent hunne hiërarchische verhouding, allengs
eenige wrijving ontstaan, die eerstgenoemde aanleiding gaf, aan den heer B.J.R.
Engelbregt (destijds met den titel van Directeur gedetacheerd aan het Hoofdbestuur
der Posterijen, thans Inspecteur der Posterijen en Telegrafie in de Inspectie-afdeeling
's-Gravenhage om den Hoofddirecteur van dat dienstvak terzijde te staan in de
voorbereiding van de herziening der postwetten en postvoorschriften) op te dragen:
de voortzetting der taak, welke tot dusver door den heer de Bosch Kemper was
vervuld. Terwijl de heer Engelbregt zich onledig hield met de uitvoering dier opdracht,
bracht de heer Hofstede hem in kennis met den heer Kerdijk, wiens benoeming tot
Directeur der instelling volgde, en droeg hem op met dezen alles voortebereiden,
wat voor de invoering van den spaarbankdienst noodig was. Kerdijk ging te Londen de moederinrichting bestudeeren en gaf zich gaarne aan
den verderen regelingsarbeid der instelling, welke hij tot in alle onderdeelen zelf ter
hand nam.
Het mag als bekend worden verondersteld dat, toen de heer Kerdijk reeds zéér
kort na zijn optreden als Directeur der Rijkspostspaarbank, die betrekking verwisselde
met die van Secretaris van de MIJ. tot Nut
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van 't Algemeen, vacant gekomen door het aftreden van den heer van Hees, hij in
eerstgenoemde hoedanigheid werd opgevolgd door den heer Armand Sassen.
Deze zette de organisatie dier instelling, door zijn voorganger zoo voortreffelijk
begonnen, doch toen nog in de praktijk van weinig omvang, voort, evenals diens
propageeren, waardoor hij de Rijkspostspaarbank in klimmende mate wist te
populariseeren. Daartoe ondernam hij o.a. in de onderscheidene provinciën
dienstreizen tot het houden van besprekingen, vooral ten plattelande, met de
invloedrijkste personen en colleges aldáár.
De snelle en reusachtige vlucht, welke de instelling in den loop van haar bestaan
heeft genomen, vorderde van haren Beheerder een nauwgezet inzicht in het
administratief, vrij ingewikkeld raderwerk, door een voortdurend grooter wordend
personeel gedreven, veel moeite, tijd en overwegingen om met vermijding van
bureaucratische omslachtigheid het publiek op de meest geriefelijke wijze tot de
instelling te brengen.
Hij wist zich daarbij van eene welwillende pers te verzekeren, door wie hij bij
zijne propaganda dan ook steeds krachtig werd gesteund.
Eerst wanneer men gezien heeft dat legioen van cijfers, kan men zich een flauw
denkbeeld vormen van wat er aan eene instelling als deze vastzit.
Het aantal inleggers steeg gedurende het tijdsverloop van haar bestaan van 22831
met een saldo-tegoed van f 858.622.85 1/2 in 1881 tot 1401670 inleggers en een
saldotegoed van f 151.638.334.74 1/2 in 1908.
Deze zich zelf gevormd hebbende man van veelzijdige studie en groote belezenheid,
wien de omstandigheden echter zéér zijn medegeloopen, was geen bureaucraat,
theoreticus, meer handig dan practisch aangelegd. Bij den
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bij hem bestaanden drang om de weldaden der onder zijn beheer staande instelling
breed uit te meten, verviel hij nog al eens in overdrijving.
In ‘de Economist’ van 1885/87 schreef hij zijn spaarbankkroniek onder het hoofd
‘Spaarbankzaken, mededeelingen uit Binnen- en Buitenland’, waarvan de bouwstoffen
meestal aan vakbladen waren ontleend.
In het laatste 8-tal jaren verminderden energie en werkkracht gaandeweg zéér
zichtbaar, en werd aan hem bewaarheid het gezegde van Franklin: ‘L'oisiveté, comme
la rouille, ronge plus vite que le travail n'use.’
In waarheid, de heer Sassen was langzamerhand vervallen in een periode van
lusteloosheid en werkeloosheid, hetgeen naar veler meening, niet weinig tot zijne
spoedig opgekomen verstramming heeft bijgedragen.
De belangstelling in hetgeen hem weleer boeide, verflauwde opmerkelijk en slechts
sporadisch zag men hem dan ook daar, waar zijn ambt hem riep, terwijl de stelregel
van het ‘laisser-faire, laisser-passer’ menigen nuttigen ja noodigen maatregel op
spaarbankgebied tegenhield.
Van iemand, wiens maatschappelijke positie mij ontschoten is, doch die tot een
der hooggeplaatsten behoorde, las ik ergens in de Revue des deux mondes: ‘Il passait
sa vie à agiter les questions sans les résoudre, à discuter sans conclure; cherchant
sans cesse sa volonté, il avait besoin que d'autres l'aidassent à la trouver et qu'on lui
épargnât la fatigue de décider’.
Dat is het zuivere beeld van Sassen in zijn lateren tijd. Grootendeels voortspruitende
uit zijne karakteristieke eigenschappen, deels wellicht ook uit den ziekelijken toestand,
waarin hij geruimen tijd verkeerde.
Een voortdurend weifelen in het nemen eener beslissing,
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zelfs waar het beuzelingen gold, was schering en inslag, vaak ten nadeele van een
geregelden gang van zaken, aan hem toevertrouwd.
Sassen behoorde tot de personen, die in opbruisenden toon hunne woorden niet
wikken en wegen, en toch vaak zachtmoediger van aard zijn dan anderen, wier
woorden koel, afgemeten en scherp overwogen blijken.
De bedoeling om te kwetsen was bij hem echter ver verwijderd. Strijdlustig van
aard, sloot dit bij hem geene vredelievende gezindheid uit.
In het leven, werken en streven der menschen - heeft professor Quack eens gezegd
- zijn twee sferen waar te nemen: de individueele sfeer, steunend op eigen ikheid,
op de rustelooze zucht om van zich te doen hooren, zoekend naar eigen grootheid,
en de sociale sfeer, waarin op den voorgrond staat dat het leven een samenleven en
samenwerken is, waarin het begrip gemeenschapszin zijn kracht ontwikkelt.
Sassen bezat een groot gevoel van eigenwaarde en bewoog zich ambtelijk dan ook
het liefst in eerstgenoemden kring.
Tot zekere hoogte kan eerzucht in onze maatschappij niet gemist worden. Maar
het ijdelheids-duiveltje kwam bij hem nog al eens om het hoekje kijken, en dreef
hem dan naar een onbillijk oordeel over den arbeid van anderen. Zoo was het hem
een gruwel als iemand buiten hem het waagde in publieke geschriften beschouwingen
te leveren, rakende de door hem beheerde instelling, waartoe hij zich schijnbaar
alleen gerechtigd achtte.
Het verkondigen eener meening, op welk gebied ook, niet strookende met de zijne,
was in staat in een ommezien den anders zoo zachtzinnigen man in een opgewonden
nurk te veranderen. Ruwe uitvallen, meerendeels om nietigheden, waren hem niet
vreemd. En als hij dan
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weldra tot bezinning was gekomen, trachtte hij veeltijds den indruk van zijn
hartstochtelijk optreden door eene minzame tegemoetkoming te verzachten of door
de hand toe te reiken, te doen alsof er niets gebeurd ware. En toch, met zijne zuidelijke
levendigheid kon hij ook eene plooizame voorkomendheid aan den dag leggen; vooral
tegenover hen, die hem in zijne qualiteit van Directeur der Rijkspostspaarbank
kwamen spreken, was hij vaak gezellig en innemend. Dan dwaalde hij door zijn
causeeren echter in hooge mate af van het onderwerp der bespreking en wist hij door
zijne uitgebreide kennis van allerlei aard, door zijne bereisdheid, veeltijds te boeien,
al ging ook de bezoeker dikwerf onverrichter zake heen.
In de laatste jaren maakte zich van hem meester een gevoel van melancholie,
gepaard met geestelijk onvermogen, waarvan de draagkracht hem ontging, doch dat
maar al te duidelijk werd opgemerkt door hen, die hem van nabij konden gadeslaan.
In den zomer van 1905 waren de aanvallen van geestelijke machteloosheid en
zware gedruktheid zóó fel, dat hij zich liet opnemen in het zenuwlijders-gesticht
Berkenoord te Nijmegen.
Voor zijne gemoedsrust was het te betreuren dat hij, een jaar daarna niet geheel
hersteld uit dat gesticht teruggekomen, toen niet is afgetreden, dat hij met groote
zelfverblindheid zich nog steeds, hoewel ondermijnd naar lichaam en geest, bleef
vastklampen aan zijn ambt, voor het langer bekleeden waarvan hij, in een staat van
apathie vervallen, niet meer ten volle berekend bleek.
Een man echter als Sassen met zulk een hoogstaand gevoel van eigenwaarde moest
het zwaar vallen, de ijzeren wet der noodzakelijkheid te gevoelen, die hem onvrijwillig
naar abdicatie dreef.
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De heer Sassen was Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, welke
vereerende onderscheiding hem was verleend niet op voordracht van den Minister,
onder wien hij ressorteerde, doch op die van den hem goed gezinden oud-Minister
den heer Mr. Sprenger van Eyk, eene omstandigheid, welke hem verdroot.
Hij stierf op ruim 64-jarigen leeftijd, den 20sten, Januari 1909, aan de gevolgen
eener beroerte.
Wegens hetgeen hij in zijne beste jaren tot de verdere ontwikkeling van de
Rijkspostspaarbank heeft bijgedragen, zal zijn naam aan die instelling verbonden
blijven.
A m s t e r d a m , 5 November 1909.
P.J.F. DU BOIS.
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Levensbericht van M.J. de Goeje.
Michaël Jan de Goeje werd den 13den Augustus 1836 te Dronrijp geboren. Zijne
ouders waren Pieter de Goeje en Wilhelmina Bernardina (von) Schilling. Zijn vader,
geb. 4 Juni 1806, studeerde te Groningen in de Theologie en legde zich aldaar, wat
misschien voor de loopbaan van den zoon niet geheel zonder beteekenis is geweest,
met ijver op de studie der Oostersche Letteren toe, zoodat eene door hem geschreven
verhandeling op de prijsvraag: Exponantur praecepta Corani, de officiis hominum
erga Deum, erga semet ipsos et erga alios bekroond en in de Annalen der Groningsche
Hoogeschool van 1827-1828 opgenomen werd, zooals toen placht te geschieden. Na
volbrachte studiën werd hij Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente, eerst te
Lippenhuizen, daarna te Dronrijp (8 Maart 1836) en eindelijk te Heerenveen (10
Nov. 1839), alwaar hij na eene korte doch hevige ongesteldheid overleed, den 8sten
Januari 18541.

1

Vg. het bericht van zijn overlijden in de Boekzaal der geleerde wereld van 1854, blz. 112.
Zijn ambtgenoot Ds. J. Wassenaar van Nijehaske hield den daarop volgenden Zondag (15
Januari) eene gedachtenisrede, die ten voordeele van de nagelaten betrekkingen van den
overledene werd uitgegeven. (Tekst: Matth. 24, 42).
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Wat de afkomst van de familie de Goeje betreft, volgens mij door den Heer J.W. de
Goeje, Arts te Hippolitushoef op Wieringen welwillend verstrekte inlichtingen, was
Pieter de Goeje de eenige zoon van Michiel de Goeje, koopman in verfwaren in
Enkhuizen1. Diens vader Jan de Goeje oefende aldaar hetzelfde beroep uit, maar had
zich eerst later te Enkhuizen gevestigd; hij was afkomstig van Oldemarkt. Uit
laatstgenoemde streek, het Noorden van Overijssel schijnt dus dit geslacht afkomstig,
want een nog ouder familielid moet te Steenwijkerwold gewoond hebben.
De moeder van den Hoogleeraar was eene afstammeling van den Freiherr von
Schilling. Prof. H. van Herwerden te Utrecht, wiens moeder eene zuster van haar
was, had de goedheid mij omtrent haar het volgende mede te deelen: ‘Zij was een
klein, mollig vrouwtje met donkerbruine roode wangen en groote bijkans zwarte
oogen, maar vol licht. Zij was in hooge mate goedhartig en beminnelijk. Een geboren
huismoedertje wist zij in vaak moeilijke finantieele omstandigheden haar steeds
toenemend kroost behoorlijk boven water te houden en daarbij altijd blijmoedig te
blijven. Ook in latere dagen, nadat door het overlijden van haar echtgenoot en velen
harer kinderen haar slag op slag getroffen had, bleef zij moed houden en bereidde
den overgeblevenen een genoegelijk tehuis. Van dit niet zeer begaafde, maar door
en door gemoedelijke en brave vrouwtje heeft vermoedelijk Prof. Jan het karakter
gëerfd, gelijk de talenten van zijn vader, terwijl zijn gestalte ook meer aan den laatste

1

Deze had buitendien 4 dochters: Aaltje, gehuwd met H. Heering; Aagje, gehuwd met G.P.
Nijhoff; Lammina, gehuwd met P. Gast en Jannetje, gehuwd met G. Gast.
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herinnerde1, die echter kleiner, magerder en slanker was’. Tot zoover Prof. van
Herwerden, aan wiens karakterschets wij alleen nog toevoegen, dat zij haar man vele
jaren overleefde en in 1872 te Leiden overleed. Behalve onzen Michaël Jan,
gewoonlijk Jan genoemd, die haar derde kind was, schonk zij haren man nog 4 zoons
en 4 dochters, wier namen in eene noot hierbij genoemd worden2 met eenige
bijzonderheden. Ongetwijfeld had de Goeje echter zeer veel te danken aan zijn vader,
die de opvoeding zijner kinderen met de meeste zorg behartigde en hem van zijn 8ste
levensjaar af onderricht gaf, zoowel in het Nederlandsch en andere moderne talen,
als later ook in het Latijn en Grieksch. Zooals namelijk uit het getuigenis van Prof.
van Herwerden en uit dat van zijn ambtgenoot Wassenaar blijkt, was hij een man
van niet geringe bekwaamheden, die zijne plichten met nauwgezetheid en met strengen
ernst waarnam. In zijne theologische opvattingen stond hij geheel op het standpunt
der oude Groningsche school en was het hem vooral om een praktisch Christendom
te doen, dat hij ook bij zijne kinderen zocht aan te kweeken. Het was hem, helaas!
niet vergund de vrucht van zijn streven te zien,

1

2

Er bestaan van de Goeje verscheidene portretten op verschillenden leeftijd, bijv. in den
Leidschen Studenten-Almanak van 1882, in Eigen Haard, Jaargang 1891, bladz. 644 (= Ned.
Almanak 1910), in het Internationales Archiv für Ethnographie XIX, tegenover bladz. 49
en elders. Bijzondere vermelding verdient het portret in het Jaarboek Minerva, 6de Jaargang,
naar de schilderij van Th. Schwartze.
Reinoudina († 1893), als schrijfster bekend onder den naam Agatha; Bernard Elias († 1856),
gestorven als student in de Letteren te Leiden; Elizabeth Wilhelmina († 1906), echtgenoote
van Prof. H. Oort; Anna Catharina Elizabeth († 1859); Pieter jong gestorven; Claudius
Henricus († 1901), in leven Directeur der Kweekschool voor Zeevaart te Leiden; Lambertus
Johannes († 1867) en Maria Anna Suzanna Sara, leerares aan de Hoogere Burgerschool voor
Meisjes te Rotterdam.
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maar wij meenen gerust te mogen aannemen, dat het latere succes van zijne kinderen
voor een goed deel te danken is aan de verstandige leiding van een zoo voortreffelijken
vader. Overigens bezocht Jan ook de lagere school bij Meester Westra, evenals later
de zoogenaamde Fransche school van den Heer Schepers, totdat hij een leeftijd
bereikt had, waarop het noodzakelijk werd zich langzamerhand voor eene toekomstige
levensbetrekking voor te bereiden. Om verschillende reden viel de keuze op eene
opleiding tot apotheker en werd hij als leerling geplaatst bij den apotheker P. Peaux,
maar nadat hij eenigen tijd zich geoefend had in het pillendraaien en dergelijke nuttige
werkzaamheden, die den knaap weinig schenen te behagen, werd besloten hem de
Latijnsche school te Enkhuizen te laten bezoeken. Zoo verliet hij op 16-jarigen leeftijd
de ouderlijke woning, maar vond te Enkhuizen een gezellig tehuis bij zijn oom G.
Gast. De studie aan de Latijnsche school, waar toenmaals D.J. Jurrjens Rector was,
liep glad van stapel behalve dat, toen hij nog slechts korten tijd aldaar geweest was,
zijn vader hem door den dood ontviel. Voor de weduwe met haar talrijk gezin was
het een groote slag, want de familie de Goeje was onbemiddeld. Maar door den steun
van bloedverwanten en vrienden werd in den financieelen nood voorzien en de
weduwe besloot, ook om het haar beide oudste zoons Bernard en Jan mogelijk te
maken hunne studie aan de Akademie te voltooien, naar Leiden te verhuizen.
Zoo vinden wij dan nog in hetzelfde jaar 1854 de geheele familie te Leiden
gevestigd, want de beide oudste zoons waren inmiddels tot de akademische lessen
bevorderd. Jan, die te Enkhuizen bij den bekenden Doopsgezinden Predikant D.
Harting onderricht in het He-
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breeuwsch ontvangen had, zoude in de Theologie, zijn oudere broeder in de Letteren
studeeren. Deze, die voor bijzonder begaafd gold, kwam echter reeds in 1856 te
overlijden en Jan, die eigenlijk niet de minste roeping gevoelde om later als Predikant
op te treden, legde wel het propaedeutisch examen voor de Theologie met den
hoogsten lof af, maar ging daarna in de Faculteit van Letteren over. Toch waren het
inzonderheid de Oostersche Letteren, toenmaals door Juynboll onderwezen, die hem
aantrokken, maar daar de studie daarvan voor de toekomst weinig beloofde, achtte
hij zich verplicht den gebruikelijken weg, die hem eenmaal den titel en de
bevoegdheden van een Phil. Theor. Magister Litt. Human. Doctor kon doen bereiken,
te volgen, al was het ook met het vaste voornemen om de studie van het Oostersch,
met name van het Arabisch, met alle kracht voort te zetten. Dat voornemen vorderde
inderdaad geen geringe krachtsinspanning, want de studie der klassieke Letteren was
op zich zelve reeds zeer omvangrijk en, al ware het nu niet onmogelijk om bij wijze
van liefhebberij nog iets anders daarbij te doen, het zoude van de Goeje spoedig
blijken, dat om in de taaie studie van het Arabisch werkelijk eenige vordering van
beteekenis te maken met liefhebberen niets te bereiken was. Hij zelf heeft in veel
later jaren ons dit medegedeeld in het door hem gestelde Levensbericht1 van R.P.A.
Dozy, met de volgende woorden: ‘In mijne twee eerste studiejaren had ik bij Juynboll
Arabisch geleerd, aan het einde van het tweede jaar kreeg ik van hem zelven den
raad, mij tot Dozy te wenden om voortgezet onderwijs. Reeds lang had ik dit

1

Jaarboek Kon. Akad. van Wetenschappen 1883 blad. 22 vg.
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gewenscht, daar ik van mijn vriend Engelmann, die met de Hartog reeds twee jaar
bij Dozy geleerd had, genoeg gehoord had om dit vurig te wenschen. De raad was
mij dus zeer welkom, en ik had er Juynboll, die voor mij zoolang hij leefde als een
vader gezorgd heeft, des te liever om. Maar ik begreep, dat ik de bereidwilligheid
van Dozy nog moest verdienen. Ik geloof niet dat ik ooit van Mei tot September zoo
hard gewerkt heb als in dat jaar. In September 1856 waagde ik mijn verzoek te doen.’
De Goeje verhaalt dan verder, hoe Dozy aanvankelijk bezwaar maakte, maar nadat
hem het bewijs geleverd was, dat de leergierige jongeling reeds heel wat van het
Arabisch wist, er in toestemde dat hij met de beide reeds genoemde oudere leerlingen
bij hem mocht komen. Eenmaal 's weeks waren zij anderhalf uur bij hem en lazen
meest handschriften. Weldra was de Goeje de eenig overgeblevene van het drietal,
want de Hartog, later Hoogleeraar in het Staatsrecht te Amsterdam, werd jurist en
Engelmann promoveerde in 1858.
Labor omnia vincit improbus; de Goeje legde al zijne examina met den hoogsten
graad af en promoveerde den 12den Oct. 1860 op een Proefschrift getiteld: Specimen
literarium inaugurale exhibens descriptionem al Magribi sumtam e libro Regionum
al Jaqubii versione et annotatione illustratam. Het zal niemand bevreemden, dat bij
zoo ingespannen arbeid de Goeje weinig gelegenbeid vond om deel te nemen aan
het eigenlijke studentenleven, maar men moet daarbij in het oog houden, dat een
student-Leidenaar, die een gezellig tehuis heeft en veel in professorale kringen
verkeert - wij hoorden van hem zelven welke hartelijke verhouding er tusschen hem
en zijne leermeesters Juynboll en Dozy bestond, om niet te gewagen van andere
Hoogleeraren, die hem gaarne in
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huis ontvingen - niet de meeste behoefte gevoelt aan de genoegens van het
studentenleven. Toch ontbrak het hem allerminst aan vrienden, met wie hij min of
meer vertrouwelijk omging. Als zoodanig werden mij genoemd: H. Oort, A. van
Oven, A.C. Duker, D.J. Mom Visch, P. Heering en anderen. Ook dateert uit deze
periode zijne kennismaking met den Duitschen Semitist Th. Nöldeke, die in 1857-58
eenigen tijd in Leiden kwam studeeren. Met hem werd de Goeje aanstonds hartelijk
bevriend, eene vriendschap, die tot aan het einde zijns levens duurde en met de jaren
in hechtheid en innigheid toenam.
De richting, die de Goeje's studiën genomen hadden, wees reeds van te voren zijne
toekomstige loopbaan aan, indien geen tegenspoed en onvoorziene omstandigheden
tusschenbeide kwamen. Het was dus een allergelukkigste gedachte van den
Hoogleeraar Juynboll, dat hij de Goeje reeds vóór zijne promotie verbonden had aan
het Legatum Warnerianum (1859), als tweeden Adjutor, naast wijlen P. de Jong, den
lateren Utrechtschen Hoogleeraar, die reeds vroeger als eerste Adjutor was aangesteld.
Het werk dezen Adjutoren opgedragen was het bewerken van een wetenschappelijken
Catalogus van die zeldzaam rijke en schoone verzameling Oostersche handschriften,
op welker bezit de Leidsche Bibliotheek zoo terecht trotsch is. Dit werk had reeds
een lange voorgeschiedenis, die het hier niet de plaats is te verhalen. Wij brengen
dus alleen in herinnering dat Dozy twee deelen van dien Catalogus in het licht had
gegeven, dat daarop Kuenen de bewerking had voortgezet, spoedig afgelost door de
Jong, met wie de Goeje thans zoude samenwerken (1859-1866). Vrucht dier
samenwerking was het derde deel van dien Catalogus,
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verschenen in 1865, gevolgd door het vierde in 18661.
Evenwel de arbeid aan den Catalogus nam in geenen deele allen tijd van de
Adjutoren in beslag. Wat in het bijzonder de Goeje betreft, die door zijne dissertatie
bewezen had bijzondere voorliefde en geschiktheid te hebben voor het bewerken
van geographische teksten, hij was door Dozy aangezocht om met den Franschen
Arabist Defrémery en Engelmann en natuurlijk Dozy zelf eene uitgave te bezorgen
van het beroemde geographische werk van den Arabischen Ptolomaeus, Edrīsī2. De
daarvoor te Leiden door hen gemaakte afschriften moesten nog gecollationeerd
worden met de hss. van Oxford en de Goeje verkreeg de vereerende en voor hem
zeer aanlokkelijke opdracht om op lands kosten eene reis naar Engeland te maken
en het vereischte werk te verrichten (1862). Het behoeft wel niet gezegd te worden
dat deze reis ook voor de Goeje persoonlijk rijke vruchten afwierp en dat hij in
Engeland kennis maakte met menige beroemdheid op Oostersch gebied, o.a. met den
bekenden Max Müller en den beminnelijken Semitist Prof. W. Wright, met wien hij
sedert dien tijd in nauwe vriendschapsbetrekking stond3. Ik herinner mij, hoe de

1

2

3

Het vijfde deel bewerkt door de Goeje verscheen in 1873, later werd aan Schrijver dezes
opgedragen daarbij een Index te maken (verschenen 1877), terwijl in 1888 het eerste deel
van eene nieuwe bewerking, nu alleen van de Arabische handschriften werd uitgegeven, daar
de verzameling inmiddels met ongeveer 700 nummers was verrijkt.
Vg. Levensbericht van Dozy, bladz. 28, Daar is ook medegedeeld dat het voorgenomen plan
slechts voor een klein gedeelte tot uitvoering gekomen is door de publicatie van: Edrisi,
Description de l' Afrique et de l' Espagne, bezorgd (1866) door Dozy en de Goeje. Wij
bezitten ook nu (1910) nog geen behoorlijke uitgave en vertaling van dit hoogst belangrijke
werk.
Wright was ook zeer bevriend met Dozy, op wiens voorstel de Senaat der Leidsche
Hoogeschool hem in 1853 het Doctoraat honoris causa had aangeboden. Hij overleed 22
Mei 1889 en de Goeje wijdde een warm woord aan zijne nagedachtenis in het Journal
Asiatique 1889 I, 522-529 en in den Ned. Spectator van dat jaar No. 22.
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Goeje, toen ik pas bij hem colleges volgde, dikwijls van die reis placht te vertellen
en er groot behagen in schepte te verhalen, hoe de bekende Duitsche Theoloog H.
Ewald, die toenmaals eveneens in Engeland vertoefde, hem een schitterende loopbaan
als Oriëntalist voorspeld had, eene voorspelling die beter is uitgekomen, dan
gemeenlijk het geval pleegt te zijn.
De band, die de Goeje in 1859 aan het Legatum Warnerianum verbond, was de
duurzaamste van alle, die hem in zijn levensloop hebben verbonden. Toen namelijk
de Jong in 1868 naar Utrecht vertrok, werd de Goeje benoemd tot Interpres Legati
Warneriani en hij is dat gebleven tot aan zijn dood toe. Hoewel de titel kan doen
vermoeden dat men met een eerepost te doen heeft, temeer omdat daaraan geen
bezoldiging verbonden is, de Goeje zag daarin niet alleen een hoogen eeretitel, maar
bovenal eene ernstige verplichting. Steeds was hij in de bres om de verzameling, die
onder zijn beheer stond, door aankoop of op andere wijze te verrijken, om hare
schatten door verbeterde Catalogi meer bekend te maken, om binnen- en
buitenlandsche geleerden het gebruik ervan te vergemakkelijken. Zijn ijver in dit
opzicht was onbegrensd en heeft twee malen op verschillende wijze eene schitterende
belooning gevonden. De eerste maal, toen gedurende het Leidsche
Oriëntalistencongres in 1883, door de vrijgevigheid van Minister Heemskerk eene
hoogst belangrijke verzameling Arabische handschriften voor een aanzienlijk bedrag
werd aangekocht. De tweede maal, toen een Engelsch collega, Prof. E.G. Browne,
publiek bekend maakte1, dat hij bij uiterste

1

Vg. Persian historical textx V, Preface, p. IX.
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wilsbeschikking zijne handschriften vermaakte aan de Universiteits-bibliotheek van
Cambridge, op voorwaarde dat zij ten allen tijde ten dienste der geleerden zouden
gesteld worden, ook buiten het gebouw der Bibliotheek en dat, zoo ooit deze
voorwaarde niet mocht worden in acht genomen, de handschriften ‘shall revert to
the Library of the University of Leyden in the kingdom of Holland’. Voorwaar eene
welsprekende hulde aan de liberale beginselen, die zoowel in het algemeen door het
Bibliotheekbestuur, als ook inzonderheid door de Goeje als Bestuurder van het
Warneriaansch Legaat werden in toepassing gebracht. Trouwens welke Arabist heeft
in de laatste 25 jaren een tekst publiek gemaakt zonder in de meest vleiende
bewoordingen hulde gebracht te hebben aan de voorkomendheid en hulpvaardigheid
van den Interpres Legati Warneriani!
Ofschoon wij, indien wij de gebeurtenissen in de Goeje's leven in streng
chronologische orde wilden berichten, thans eerst gewag zouden moeten maken van
zijne benoeming tot Schoolopziener in het 3de Distrikt van Zuid-Holland (1862),
zullen wij liever eerst de wetenschappelijke loopbaan van de Goeje vervolgen. Men
kan het thans vreemd vinden dat een man als hij, die zoowel door zijne
wetenschappelijke verdiensten, als door zijne beminnelijke persoonlijke
hoedanigheden bij verschillende invloedrijke leden der toenmalige Literarische
Faculteit hoog stond aangeschreven, niet aanstonds na het overlijden van Juynboll
(1862) als diens opvolger werd voorgedragen. Maar daarvoor bestond een zeer
bijzondere reden. De Faculteit wenschte vóór alles Dr. Kern als Hoogleeraar in het
Sanskrit aan de Leidsche Hoogeschool te verbinden en daar het in dien tijd niet zoo
gemakkelijk ging om nieuwe professoraten te vestigen, besloot men de be-
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noeming van een opvolger van Juynboll voorloopig te laten rusten en het onderwijs
in de aan dezen opgedragen vakken tijdelijk aan Dozy en Rutgers over te dragen.
Was eerst de Hoogleeraar in het Sanskrit benoemd, dan hoopte men deze tijdelijke
opdracht door de aanstelling van de Goeje te vervangen. Intusschen, het duurde nog
eenige jaren, voordat de wensch der Faculteit vervuld werd en eerst daarna (1866)
volgde de benoeming van de Goeje tot buitengewoon Hoogleeraar. Den 6den October
van dat jaar aanvaardde hij zijn ambt met het houden van eene redevoering over ‘de
belangrijkheid van de beoefening der Arabische taal en letterkunde’. Drie jaren later
(1869) werd het buitengewoon in een gewoon Professoraat veranderd.
Het aan de Goeje opgedragen Professoraat beantwoordde geheel aan zijn eigen
wenschen en talenten, in zoover daarbij de nadruk lag op de wetenschappelijke
beoefening der hem opgedragen vakken. De praktische zijde ervan was van
ondergeschikte beteekenis, want zijne colleges behoefden slechts gevolgd te worden
door de studenten in de Theologie, die een testimonium moesten overleggen, dat zij
niet zonder vrucht de lessen in het Arabisch, Syrisch en Chaldeeuwsch hadden
bijgewoond. Ieder, die die oude testimonium-colleges nog gekend heeft, weet wat
dat te beteekenen had. Zelfs met den besten wil konden de Hoogleeraren niet al te
moeilijk zijn met het verleenen van dat getuigschrift; velen stelden zich zelfs in
dergelijk geval tevreden met het bewijs dat men de verschuldigde collegegelden had
voldaan. Zoover ging nu de Goeje wel niet, maar voor een niet bijzonder groot aantal,
meestal onverschillige, toehoorders college te geven over talen, waarvan zij hoogstens
het letterschrift kenden, was noch zeer opwekkend, noch bijzonder vruchtdragend.
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Daarbij kwam dat hij niet de gaven had, welke iemand tot een voortreffelijk docent
maken. Hij bezat noch de gave des woords, noch ook kon hij zich genoeg op het
standpunt zijner toehoorders verplaatsen om duidelijk en methodisch uiteen te zetten
wat zij noodig hadden. Toch wist hij enkelen zijner toehoorders uit te lokken tot het
volgen van een zoogenaamd privatissimum voor Arabisch en wie eens onder de
bekoring kwam van den altijd even vriendelijken en geduldigen leermeester, zooals
hij zich dáár voordeed, moest wel tot verdubbelden ijver worden aangespoord. Zoo
heeft de Goeje toch de voldoening gehad een klein aantal leerlingen te vormen, die
langzamerhand den meester beter leerden waardeeren en zijne trouwe en hartelijke
vriendschap op prijs stellen.
Bij de invoering der gewijzigde wet op het Hooger Onderwijs in 1877 werd dit
eenigszins anders. De testimonium-colleges werden afgeschaft en de Goeje werd
ontheven van het onderwijs in het Syrisch en (zoogenaamd) Chaldeeuwsch, om
voortaan officieel alleen als Hoogleeraar in het Arabisch te fungeeren. In plaats van
de studenten in de Theologie, kwamen thans, behalve enkelen, die de door de nieuwe
wet ingestelde doctoraten in de Semietische letterkunde en in de taal- en letterkunde
van den Oost-Indischen Archipel begeerden, zij, die bestemd waren voor den
Indischen dienst, zijne lessen bijwonen. Overigens valt van de Goeje's ambtelijke
werkzaamheid nog te berichten, dat hij op zijne beurt van 1881-1882 Rector
Magnificus was en in die qualiteit op den dies der Universiteit eene rede hield over:
Het Vaderland der Semietische Volken. In 1891 herdacht hij zijn 25-jarig Professoraat,
bij welke gelegenheid hem een passend geschenk werd aangeboden, terwijl een
zevental zijner meer bijzondere
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leerlingen hem een feestbundel wijdden1. Reeds toen kwam het uit, hoe hoog de
Goeje stond aangeschreven bij zijne vakgenooten in het Binnen- en Buitenland, want
bijna allen hadden eene bijdrage gezonden om hem hulde te brengen. Maar nog in
het oog vallender waren de bewijzen van hoogachting en toegenegenheid, toen hij
in 1906, ingevolge de bepalingen der wet, zijn ambt neerlegde. Toen bereikten de
bijdragen een zoo aanzienlijk bedrag dat eene stichting kon worden in het leven
geroepen, die onder den naam van de Goeje-fonds de herinnering aan den naam van
den jubilaris zoude bewaren tot in lengte van dagen en tevens dienstbaar zoude zijn
aan den bloei der door hem met zooveel geluk beoefende studiën.
Men begrijpt licht dat dit buitengewone succes nog aan iets anders te danken was,
dan aan de verdiensten, die de Goeje zich bij het vervullen van zijne ambtsplichten
verworven had. Inderdaad waren daarvoor nog twee geheel andere oorzaken, namelijk
zijne verdiensten als beoefenaar der wetenschap en zijne persoonlijke bekendheid
met bijna alle vakgenooten over de geheele wereld. Beide zaken moeten hier
eenigermate in het licht gesteld worden, al spreekt het van zelf dat binnen de grenzen
van dit Levensbericht de wetenschappelijke werkzaamheid van de Goeje slechts in
groote trekken kan worden geteekend2.

1

2

De titel is: Feestbundel aan Prof. M.J. de Goeje op den 6den October 1891 aangeboden
door eenige oud-leerlingen. Leiden, E.J. Brill 1891. Terzelfder tijd nam het Tijdschrift Eigen
Haard, bladz. 644 een portret van de Goeje op met een bijschrift van mijne hand.
Ik heb het overbodig geacht daaraan eene volledige lijst van de door de Goeje gedrukte
uitgaven en opstellen toe te voegen, daar mij bekend was, dat eene zoodanige lijst, bewerkt
door den Heer Dr. Th. W. Juynboll, Adjutor Interpretis Legati Warneriani te Leiden, zoude
worden toegevoegd aan het door Prof. C. Snouck Hurgronje voor het Jaarboek der Koninklijke
Akademie (1909) geschreven Levensbericht van de Goeje, zoodat ik de vrijheid neem den
belangstellenden lezer daarnaar te verwijzen.
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De Goeje is begonnen, toen hij in 1860 promoveerde, met de uitgave van een
geographischen tekst en het laatste door hem bezorgde werk van grooteren omvang
was wederom een geographisch boek, te weten het reisverhaal van den Spaanschen
Muslim, ibn Djubair, waarvan hij in 1907 den tweeden druk publiek maakte. In de
jaren, tusschen deze twee jaartallen verloopen, gaf hij de 8 deelen van zijne
Bibliotheca geographorum arabicorum uit, eene ware mijn van allerlei gegevens
voor de kennis van de middeleeuwsche geographie van het Oosten. Maar naast de
geographie was het de oude geschiedenis der Arabieren, die zijne bijzondere
belangstelling trok, en ook op dit gebied heeft hij meer dan één belangrijken tekst
bewerkt en uitgegeven. Bepaaldelijk is aan hem de uitgave te danken van de groote
kroniek van Tabari in 20 deelen, een reuzenwerk, waarvan het eerste deel in 1879,
het laatste in 1901 het licht zag. Wel is waar heeft hij bij de bewerking de hulp gehad
van een aantal vakgenooten, maar het geheele plan der uitgave en het toezicht op de
uitvoering is het werk van de Goeje. Welke moeilijkheden te overwinnen waren,
alvorens aan de uitvoering kon gedacht worden, te weten het opsporen van de overal
verspreide, naar men meende slechts gedeeltelijk bewaard gebleven handschriften,
het verkrijgen van de noodige geldmiddelen om een zoo omvangrijk werk te doen
drukken enz., daaromtrent heeft de Goeje eenige mededeelingen gedaan in de
Voorrede bij het werk. Zij die, gelijk schrijver dezes, gedurende dien tijd van
voorbereiding gelegenheid hadden veel met de Goeje te ver-
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keeren, weten dat slechts door onuitputtelijk geduld en ijzeren volharding het
gewenschte resultaat verkregen is.
Het ware overbodig hier, waar naar geene volledigheid gestreefd wordt, de overige
teksten te noemen, die buiten de reeds genoemde door de Goeje zijn bewerkt en
uitgegeven. Het gezegde zal reeds voldoende zijn om vast te stellen, dat de Goeje
allereerst als u i t g e v e r v a n o o r s p r o n k e l i j k e t e k s t e n , die algemeen als
modellen van nauwkeurigheid gelden, der wetenschap onschatbare diensten heeft
bewezen.
In de tweede plaats heeft hij onze kennis der Arabische taal een eind verder gebracht
door zijne l e x i c o l o g i s c h e s t u d i ë n , neergelegd in de Glossariën, die steeds
aan zijne uitgaven toegevoegd zijn. Alle in zijne teksten voorkomende, in de bestaande
woordenboeken niet of onvolledig verklaarde woorden en uitdrukkingen zijn daarin
opgeteekend en zooveel noodig opgehelderd. Door de rijke hulpmiddelen van het
Warneriaansch Legaat, meer nog door zijne groote belezenheid in de Arabische
literatuur, soms geholpen door den raad van vakgenooten, heeft de Goeje dezen
hoogst nuttigen arbeid kunnen volbrengen. Slechts is het te betreuren dat deze
verschillende Glossariën niet in één groot Supplement op het Arabisch woordenboek
zijn samengevat, daar men thans een tiental boeken moet raadplegen om te weten,
of het gezochte woord soms reeds door de Goeje verklaard is.
In de derde plaats eindelijk heeft de Goeje in verschillende monographieën en
afzonderlijke opstellen1 verschillende

1

De belangrijkste daarvan zijn zijne Mémoires d' histoire et de géographie, voor het eerst
uitgegeven 1862-1865 en voor de tweede maal, geheel omgewerkt 1900-1903. Verder zijne
verhandelingen gehouden in de Vergaderingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen
en enkele opstellen in de ‘Gids’. Voor onze Maatschappij schreef hij de Levensberichten
van P. de Jong, G.A. Wilken (deze beide oorspronkelijk voor de Levensberichten der Kon.
Akad.), G.v. Vloten en F. de Stoppelaar benevens eenige korte bijdragen voor de
‘Mededeelingen’, o.a. tot de Geschiedenis der Reinaertsage (Jaarg. 1878-1879).
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h i s t o r i s c h e e n g e o g r a p h i s c h e v r a a g s t u k k e n , zoo niet opgelost, dan
toch d e r o p l o s s i n g n a d e r g e b r a c h t . Zonder te uitvoerig te worden kan dit
hier niet in bijzonderheden worden aangetoond. Onze waardeering van het door hem
geleverde is er niet minder om, indien wij ook hier den wensch voelen opkomen, dat
de uitnemende kenner van de Arabische geschiedenis en aardrijkskunde in een
samenvattend werk deze materie mocht behandeld hebben.
Hiermede heb ik het voornaamste genoemd, waardoor de Goeje zich bij zijne
vakgenooten een grooten naam heeft verworven, maar het is er verre vandaan dat
daarmede alles gezegd is. Bepaaldelijk heeft hij tal van werken door zijne vakgenooten
uitgegeven in proef nagezien en den uitgevers zijne op- en aanmerkingen
medegedeeld. Uit de vleiende wijze, waarop deze laatsten daarvoor dank betuigen
in een inleidend woord bij hun werk moge voldoende blijken met welke
nauwgezetheid de Goeje dergelijk werk placht te verrichten. Ook in de zeer talrijke
kritische aankondigingen van zijne hand valt diezelfde nauwkeurigheid waar te
nemen, zoodat zij vooral bij min of meer slordig bewerkte uitgaven steeds met vrucht
kunnen geraadpleegd worden.
Maar hoe groot de Goeje's wetenschappelijke verdiensten ook mogen zijn, zij
verklaren nog niet geheel de vele en daaronder gansch bijzondere onderscheidingen,
die hem als 't ware overstelpt hebben. Wij willen de lange lijst daarvan hier
mededeelen, na voorop gesteld te hebben, dat onze Maatschappij, die hem het eerst
van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

50
allen, namelijk reeds in 1863, het lidmaatschap aanbood, daartoe het voorbeeld
gegeven heeft. Nog in hetzelfde jaar werd hij lid van het Zeeuwsch Genootschap; in
1869 lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen; in 1872
correspondeerend, in 1888 buitenlandsch lid van de Kön. Gesells. te Göttingen; in
1878 eerelid van de American Oriental Society, Hartford, Conn. en correspondeerend
lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; in 1881 lid
van het Prov. Utrechtsch Genootschap van dienzelfden naam; in 1882 buitenlandsch
lid der Ungar. Akadem. der Wissenschaften te Budapest en eerelid van de Deutsche
Morgenländische Gesellschaft; in 1885 eveneens eerelid van de Royal Asiatic Society
te Londen; in 1886 correspondeerend, in 1900 buitenlandsch lid van het Institut de
France1 en correspondeerend lid der Kais. Akademie te St. Petersburg; in 1890 lid
der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem; in 1894 lid der Kon.
Akademie te Kopenhagen; in 1895 correspondeerend lid der Kais. Akad. te Weenen;
in 1896 doctor honoris causa van de Universiteit te Cambridge; in 1897 eerelid van
het Archaeologisch Genootschap te St. Petersburg en van het Nederl. Aardrijkskundig
Genootschap2; in 1904 correspondeerend lid van de British Academy en van de
Asiatic Society of Bengal; in 1905 correspondeerend

1

2

Aan deze hooge onderscheiding - er zijn in het geheel slechts 8 buitenlandsche leden van
het Institut! - is, zooals men weet, de verplichting verbonden dat de nieuw benoemde zijn
voorganger in eene rede herdenkt. De Goeje's voorganger was de beroemde linguist en
Sanskritist Max Müller. Hij kweet zich van den plicht op even taktvolle als gelukkige wijze
in zijn Notice sur la vie et les travaux de M. Müller, voorgelezen in de zitting van 25 April
1902.
In de vroegere jaren had de Goeje herhaaldelijk zitting in het Bestuur van dit Genootschap.
Ook was hij correspondeerend lid van de Società Geografica Italiana en van de Société de
Géographie te Parijs.
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lid der Kön. Akad. van Bayern en lid van de Société Asiatique te Parijs.
Verder was de Goeje: Ridder 3de van de Medjidië orde van Turkije (sedert 1882);
Ridder 2de klasse van de gelijknamige orde van Egypte (sedert 1889); Commandeur
van de Poolster van Zweden (sedert 1889); Ridder van den Nederlandschen Leeuw
sedert 1891 en Commandeur dierzelfde orde sedert 1906; Ridder van de Pruisische
orde ‘pour le mérite’ (sedert 1895); Officier van het Legioen van Eer (sedert (1896);
Officier de l'Instruction publique (sedert 1906).
Al deze eerbewijzen waren ongetwijfeld bedoeld als eene hulde aan den geleerde,
maar de kwistige wijze, waarop zij aan de Goeje werden toegedeeld, had ook hare
oorzaak in de algemeene bekendheid en bemindheid van zijn persoon. Hij dankte
die, behalve aan zijne persoonlijke eigenschappen, eerst aan zijne positie als Interpres
Legati Warneriani, die hem in staat stelde aan menigen vakgenoot belangrijke diensten
te bewijzen, verder aan de omstandigheid dat hij herhaaldelijk, hetzij door de
Nederlandsche Regeering, hetzij door eenige geleerde Instelling werd afgevaardigd
als officieel Vertegenwoordiger bij congressen, eeuwfeesten en dergelijke
samenkomsten. Zoo vertegenwoordigde hij als Rector Magnificus de Leidsche
Universiteit bij het 200-jarig eeuwfeest der Universiteit te Würzburg. Met van der
Wijck werd hij in 1900 door de Letterkundige Afdeeling der Koninklijke Akademie
te Amsterdam afgevaardigd naar het eeuwfeest der Kon. Akademie te Berlijn. Op
bijna alle internationale congressen van Oriëntalisten vertegenwoordigde hij de
Nederlandsche Regeering, ja zelfs in 1908 liet hij zich nog afvaardigen tot het congres
te Kopenhagen, niettegenstaande den toen reeds slechten
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staat van zijne gezondheid, die hem dan ook dwong ten slotte van het voorgenomen
bezoek af te zien. Evenzoo vertegenwoordigde hij de Kon. Akademie van
Wetenschappen in de vergaderingen der Association internationale des Académies.
Kortom altijd en overal zag men de door ieder gekende figuur van de Goeje en nam
hij eene in het oog vallende plaats in, zonder dat hij eenige moeite behoefde te doen
om zich op den voorgrond te dringen. Hij sprak, waar het noodig was, behaalde
nimmer een buitengewoon succes, maar bleef de gevierde persoonlijkheid, omdat
hij nu eenmaal de Goeje was. Het is mij dan ook niet bekend, dat hij ooit met een
zijner vakgenooten in eene minder aangename verhouding is geraakt; hij kon het
met allen vinden en telde onder hen vele warme vrienden. Slechts in het begin van
zijn wetenschappelijk optreden maakte hij zich boos over de kritiek van den
toenmaligen Heidelberger Hoogleeraar G. Weil en antwoordde daarop op vinnige
wijze in de Inleiding vóór het 2de deel van de door hem uitgegeven Fragmenta
historicorum arabicorum. Een grof antwoord volgde en sedert dien tijd heeft de
Goeje zich nimmer door op- of aanmerkingen tegen zijn werk tot polemiek laten
verlokken.
Niet minder gelukkig dan in zijn wetenschappelijke loopbaan was hij in zijne
overige levensomstandigheden. Zijn publiek optreden valt in den tijd dat in ons
vaderland de oud-conservatieve partij zoo goed als afgedaan had en de liberale
beginselen naar het scheen voor goed het pleit gewonnen hadden. De later zoo
machtige kerkelijke partijen waren nog niet georganiseerd om den strijd daartegen
aan te binden en gingen voornamelijk op in den strijd tegen de neutrale volkschool,
het troetelkind, om zoo te zeggen, van de Liberalen. IJveren voor
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die school was het zekerste middel om bij de leiders der bovendrijvende partij bekend
en in aanzien te geraken en het ambt van schoolopziener werd een zeer begeerd
baantje, dat den gelukkigen titularis zeker deed zijn van zijne carrière. Welnu wij
vermeldden reeds dat de Goeje kort na zijne promotie tot distrikts-schoolopziener
werd benoemd, waaruit men reeds kan opmaken dat hij, wat inderdaad het geval
was, geacht werd een man te zijn van beslist liberale overtuiging en een warm vriend
van de volkschool. Dat is hij ook altijd gebleven; hij heeft niet behoord tot degenen,
die later hun ‘draai’ genomen hebben, en zich niet kunnen verzoenen met de richting,
die na het optreden der liberale Unie in de liberale partij den boventoon voerde. Het
schrijven van het Bestuur dier Unie aan de liberale kiesvereenigingen brandmerkte
hij in een ingezonden stuk in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 1894 als eene
poging tot demoraliseering der liberale kiezers. Hij was toen sinds lang geen
schoolopziener meer, want hij had reeds in 1879 daarvoor bedankt, bij welke
gelegenheid hem door het onderwijzend personeel eene warme ovatie werd gebracht.
Ook in deze kringen toch had hij zich, gelijk overal, bemind weten te maken en hij
scheidde noode van het ambt, dat hem lief geworden was. Maar die scheiding
beteekende niet dat de Goeje thans van de school genoeg had. Integendeel hij bleef
in andere betrekking een even warm voorstander daarvan, want nauwelijks was hij
als schoolopziener afgetreden, of hij werd benoemd tot lid van de plaatselijke
Schoolcommissie te Leiden en tevens door zijne medeburgers tot lid van den
Gemeenteraad verkozen. Van eerstgenoemde Commissie werd hij later Voorzitter
en bleef dit tot in het jaar vóór zijn overlijden (1908) en ook het mandaat als lid van
den Gemeenteraad werd
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telkens weder hernieuwd, totdat zijne ongesteldheid hem dwong het neer te leggen.
Buitendien stond hij voortdurend met onderwijsbelangen in betrekking als Bestuurslid
van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix (sedert 1864), als Commissaris,
later President van den Raad van Commissarissen voor de Kweekschool voor
Zeevaart, waarvan tot 1901 zijn broeder Claudius Direkteur was, als Bestuurder der
praktische Ambachtschool (sedert 1882) en van de School tot opleiding van
Bewaarschoolhouderessen. Men ziet uit deze bloote opsomming reeds dat de Goeje
in Leiden voor eene specialiteit op het gebied van het Onderwijs gold en van zijnen
kant gaarne bereid was zijne medeburgers met zijne ervaring op dit gebied van dienst
te zijn. Maar wat daaruit niet blijkt en toch, naar mij werd verzekerd, het geval
geweest is, dat is, dat de Goeje in al deze betrekkingen zich zeer wezenlijke
verdiensten verworven heeft, al ben ik niet in staat de verbeteringen op te noemen
door zijn initiatief of althans door zijne actieve medewerking tot stand gebracht. Zoo
is het ook met zijn lidmaatschap van den Raad, waarin hij, zooals wij zagen, bijna
30 jaren lang onafgebroken zitting had en reeds daardoor een zeker prestige genoot,
althans in de latere jaren, een prestige trouwens, dat hij wegens zijne erkende
rechtschapenheid en zijne ervaring in onderwijsvragen allerminst behoefde. Toch
was hij dáár niet wat men noemt eene leidende figuur of iemand van veel initiatief,
maar wel een man van invloed, wiens advies in onderwijs-aangelegenheden zwaar
gewicht in de schaal legde en naar wien men gaarne hoorde, als de discussie wat te
warm dreigde te worden. Alleen meen ik te weten dat hij een groot aandeel gehad
heeft in het Besluit van den Raad (1885) tot de oprichting van eene gemeentelijke
Inrichting tot
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opleiding van Oost-Indische Ambtenaren, van welke inrichting, die echter na een
kwijnend bestaan reeds in 1891 weder werd opgeheven, hij tot Curator benoemd
werd.
Van zijnen kant was ook de Goeje zeer aan de stad zijner inwoning gehecht; hij
kon van Leiden geen kwaad hooren en was er altijd op uit inrichtingen, die tot den
bloei der gemeente konden bijbrengen, dáár gevestigd te krijgen, of als zij reeds
aanwezig waren, voor Leiden te behouden. Het ergerde hem dan ook buitenmate,
dat er pogingen in het werk gesteld werden om het Ethnographisch Museum van
Leiden naar elders te verplaatsen en dat de Regeering naliet deze instelling behoorlijk
te huisvesten, in afwachting van eene beslissing omtrent de plaats, waar zij behoorde
gevestigd te zijn. Benoemd tot lid eener Staatscommissie om de Regeering ten dezen
van advies te dienen, gaf hij, toen de zoo dringend noodige beslissing uitbleef, aan
zijne verontwaardiging lucht in eene eenigszins heftige brochure, die den titel: Waar
blijft de waardigheid? voerde.
Ook buiten akademische en andere officieele kringen was de Goeje eene gevierde
persoonlijkheid. Zoo had hij zitting in de Besturen van de Leidsche Afdeelingen van
de Zuid-Afrikaansche Vereeniging, van het Roode Kruis, van de Maatschappij tot
Bevordering der Toonkunst.
Bijzondere vermelding verdient nog zijne verhouding tot de beroemde Drukkerij
van E.J. Brill. De heeren A.P.M. van Oordt en F. de Stoppelaar, die na het overlijden
van Brill in 1872 aan het hoofd dezer zaak stonden, behoorden tot de Goeje's beste
vrienden en, toen de zaak in 1896 eene naamlooze vennootschap was geworden,
werd de Goeje een der Commissarissen. Het was inderdaad tragisch dat de Stoppelaar,
die eene diepe vereering voor de Goeje koesterde en zich uiterst veel moeite gegeven
had voor de
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stichting van het de Goeje-fonds in 1906, juist eenige dagen voor den dag, waarop
dit aan den aftredenden Hoogleeraar zoude worden ter hand gesteld, kwam te
overlijden. De Goeje was er diep door getroffen en wijdde een warm woord aan de
nagedachtenis van zijn betreurden vriend in de Levensberichten van onze
Maatschappij.
Eenvoudig in zijn uiterlijk optreden, gemakkelijk toegankelijk voor ieder, die zijn
raad of hulp noodig had, geduldig aanhoorende wat hij te zeggen had, alsof zijne
bezigheden hem tot alles den tijd gunden, nooit zijn onwil toonende, veel minder
nog zich door de heftigheid van zijn bezoeker van zijn stuk latende brengen, steeds
voorkomend en vriendelijk was hij een meester in de kunst om met menschen om te
gaan en wist hij het ieder naar den zin te maken. Wie hartstochtelijk was aangelegd
kwam na een onderhoud met hem gekalmeerd terug, wie zich diep ongelukkig voelde
schepte door de bloote tegenwoordigheid van dezen gelukkigen sterveling weder
levensmoed. Een treffend voorbeeld van het laatste deelde een zijner vrienden mede
in een woord aan zijne nagedachtenis gewijd, op den dag van zijn overlijden
opgenomen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Zoo is hij velen ten zegen geweest
en heeft menigeen weder op het rechte spoor gebracht, den trage wakker geschud,
den eerzuchtige een moeilijk te bereiken doel voor oogen gesteld. Voorzeker ook hij
had, gelijk ieder onzer, zijne gebreken, maar zij lagen niet aan de oppervlakte en
benevelden niet de billijkheid en helderheid van zijn oordeel over personen en zaken;
daarenboven was hij een trouw vriend voor hem, wien hij eens zijne vriendschap
geschonken had.
Ons blijft nu nog over enkele bijzonderheden mede te deelen over zijn huiselijk
leven. Tot zijne gehechtheid
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aan Leiden droeg ook bij dat hij door zijn huwelijk met Wilhelmina Henriette
Leembruggen (27 Juni 1867), die uit eene aanzienlijke familie van Leidsche
Fabrikanten ontsproten was, met verscheidene oud-Leidsche familiën in betrekking
kwam. Hij mocht zijne vrouw 33 jaren lang behouden - Mevrouw de Goeje overleed
den 22en Juni 1900 - en rekende deze jaren tot de gelukkigste zijns levens. Uit dezen
echt werden vijf kinderen geboren, waarvan twee zoons en eene dochter in leven
bleven1. De Goeje beleefde het voorrecht dat hij ze allen gevestigd en gehuwd mocht
zien. En toen zijn huis met den fraaien tuin aan de stille Vliet te Leiden dreigde te
vereenzamen kwam de weduwe van zijn broeder Claudius met hare ongehuwde
dochter Elizabeth Henriette bij hem inwonen en scheen de oude gezelligheid daarin
teruggekeerd, vooral wanneer de kinderen af en toe het ouderlijke huis opzochten
en de kleinkinderen medebrachten.
Op die wijze brak voor de Goeje de oude dag aan zonder de verschrikkingen, die
dezen dikwijls begeleiden. Altijd in het bezit eener goede gezondheid scheen de
verwachting gerechtvaardigd, dat hij ook nog na zijn aftreden als Hoogleeraar vele
jaren gespaard mocht blijven en zelfs zijne studiën nog zoude kunnen voortzetten.
Inderdaad heeft hij ook na 1906 verschillende werken door den druk publiek gemaakt,
maar reeds in het volgende jaar openbaarden zich de verschijnselen van eene slepende
kwaal, die gaandeweg erger werden. Mocht aanvankelijk nog hoop op genezing
bestaan, in den loop

1

Hunne namen zijn: Jan Willem, thans Arts te Hippolitushoef, Wilhelmina Margaretha Agatha,
gehuwd met den heer G.J. Woltman te Heerenveen en Claudius Henricus, Luitenant ter zee
2de klasse, thans Adjunct Inspecteur van de scheepvaart in Nederlandsch Indië.
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van het jaar 1908 was het voor niemand een geheim meer dat zijne levensdagen ten
einde liepen. Den 17den Mei 1909 bezweek hij en den 21sten daaraanvolgende werd
zijn stoffelijk overschot in het familiegraf aan de Groenesteeg bijgezet.
Overeenkomstig zijn wensch werd aan het graf alleen gesproken door zijn opvolger,
Prof. C. Snouck Hurgronje, maar een breede kring van belangstellenden uit Leiden
zelf en van elders daartoe overgekomen legde getuigenis af van de vereering, die
men den geliefden doode bij zijn leven had toegedragen.
Ik eindig met de woorden, die over een anderen veel betreurden doode geschreven,
maar ook op de Goeje toepasselijk zijn: Mourir entouré non seulement de la tendre
et respectueuse affection des siens, mais pleuré de toute une ville, comme l'un de ses
meilleurs et plus glorieux enfants; laisser derrière soi, avec une réputation universelle,
sanctionnée par maints témoignages honorifiques, une foule de travaux dont plusieurs
resteront classiques et dont quelques uns ont déjà produit des résultats effectifs; n'est
ce pas admirable?
M. TH. HOUTSMA.
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Na het overlijden van de Goeje plaatsten verschillende Nienwsbladen en Tijdschriften
een korter of langer In memoriam om den betreurden geleerde te huldigen. Ofschoon
ik niet durf verzekeren dat al die artikelen ter mijner kennis zijn gekomen, zal men
het misschien nuttig oordeelen, indien ik hier datgene wat mij bekend geworden is
vermeld. Zoo vindt men de Goeje's nagedachtenis gehuldigd in:
De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 17 Mei 1909.
Het Algemeen Handelsblad van 18 Mei 1909.
Neue freie Presse van 23 Mei 1909.
Athenaeum 5 Juni 1909.
Bulletin de l'Académie Impériale de St. Pétersbourg Juni 1909.
Journal of the Royal Asiatic Society July 1909.
Journal of the Gypsy Lore Society July 1909.
Journal des Savants Sept. 1909.
Journal Asiatique 10e série n. 14 p. 191.
Internationales Archiv für Ethnographie Band XIX, Heft 3.
Jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1909.
Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 1910.
Nederlandsche Almanak 1910, p. 55.
Hans Untersweg, Michael Jan de Goeje, eine biogragraphische Skizze. Graz 1909.
Buitendien zal o.a. nog in de Comptes rendus de l' Académie des inscriptions et
belles-lettres de gebruikelijke lofrede op de Goeje door het in zijne plaats gekozen
lid verschijnen.
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Levensbericht van Dr. E. van der Ven. 1833-1909.
Wie de pen ter hand neemt om een levensbericht te schrijven van een' afgestorvene,
ziet hem in zijn gedachten weer vóór zich gelijk hij hem in zijn leven zoo vaak
ontmoet heeft; het beeld dat voor zijn geestesoog verrijst, is geheel gelijk aan de
werkelijkheid, misschien is het - eigenaardige trek in 's menschen karakter - soms
iets anders, niet in hoofdzaken maar in bijzaken, en dan altijd naar de richting van
het hoogere, het betere heen. In de volgende regelen wil ik trachten dat beeld, het
zooveel mogelijk juiste, zooveel mogelijk juist te schetsen; maar waar men van mij
een levensbericht vraagt dat de voornaamste lotgevallen van den afgestorvene
vermeldt, doet zich het bezwaar voor dat onze persoonlijke kennismaking dateert
van ongeveer twintig jaar geleden, dat ik dus slechts van het laatste tijdperk van het
leven van Dr. Van der Ven mijn persoonlijke ervaringen vermelden, eigen
herinneringen spreken laten kan.
Maar van verschillende zijden werd mij de meeste welwillendheid betoond bij
mijn verzoek om inlichtingen. Zoo dank ik de kennis van eenige bijzonderheden uit
de
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eerste levensjaren van Van der Ven aan de vriendelijkheid van den Heer W.J. Tuyn,
wethouder der gemeente Edam en uitnemend kenner van de geschiedenis van de stad
zijner inwoning; omtrent het leven en werken van Van der Ven in Leiden was ik zoo
gelukkig allerlei bijzonderheden te mogen vernemen van den Hoogleeraar P. van
Geer, wien ik hier voor zijn uitvoerig schrijven mijn beleefden dank aanbied;
gedurende langen tijd van het verblijf in Haarlem waren wij stadgenooten, en
bovendien is Mevrouw Van der Ven zoo goed geweest mij nog allerlei data te noemen,
waarop gebeurtenissen hebben plaats gevonden die voor het leven van haren
echtgenoot van beteekenis geweest zijn.

Edam 1833-1853.
Uit den aard der zaak zijn weinig belangrijke mededeelingen te geven van het verblijf
in deze plaats. Immers, de eerste twintig levensjaren zijn gewoonlijk niet rijk aan
gebeurtenissen die waard zijn in de herinnering van komende geslachten bewaard te
blijven. Ik moet mij dus hier bepalen tot de vermelding van enkele bijzonderheden
omtrent Van der Ven, toen hij nog was in den opgang van het leven.
In 1806 werd tot predikant bij de Ned. Hervormde Gemeente te Edam beroepen
Ds. Cornelis van der Ven van Mijdrecht. Hij nam dit beroep aan en werkte in het
stille stadje aan de Zuiderzee tot 1830, toen hij daar overleed. Uit zijn huwelijk met
Christina Cornelia van Seldam was geboren Elisa van der Ven, die in 1829 op
vierentwintigjarigen leeftijd te Edam huwde met Fokelina Christina Tichelaar. Hij
was toen waagmeester, maar werd weldra secretaris der stad. Reeds in 1833 overleed
hij, nalatende zijne weduwe en een dochtertje. Beiden
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werden daar opgenomen in het gezin van de weduwe Tichelaar, en ongeveer zeven
weken na den dood zijns vaders, op 5 October 1833, werd Elisa van der Ven geboren.
Moeder en grootmoeder verzorgden den jonggeborene op uitnemende wijze, en toen
zijne moeder hertrouwde met den apotheker Johannes Volgraaf, hebben zij en zijn
stiefvader den jongen een opvoeding gegeven die hem heel zijn volgend leven ten
zegen is geweest. Hij bleek vlug van begrip te zijn, leergierig en vol belangstelling
voor de natuur om hem heen, maar tevens ook een echte Hollandsche jongen; dit
laatste toonde hij in den omgang met zijn schoolmakkers, in zijn spel, in zijn
liefhebberijen. Hij was onder zijn kennissen gezocht en werd in hun kring gaarne
gezien; geen wonder ook, want toen hij nog jong was bezat hij reeds de gave nu en
dan aardig, geestig soms, voor den dag te komen, en onder het spel allen hartelijk te
doen lachen. Nu nog herinneren ouden van dagen in Edam zich het volgende voorval:
eenige dagen vóór St. Nicolaas staat een zijner schoolkameraden, die den naam van
den beroemden Erasmus draagt, met begeerige oogen te turen naar al de heerlijkheden
die zijn uitgestald achter het raam van een koek- en banketbakkerswinkel. Elisa ziet
hem en wijst hem aan eenige voorbijgangers aan met de navolgende variatie op het
bekende rijmpje, betrekking hebbende op het standbeeld van Desiderius Erasmus te
Rotterdam:
Erasmus, schrander en geleerd,
Door heel Edam bemind, geëerd,
Staat hier in vleesch en been geklonken,
Diep in de lekkernij verzonken.

Dat bij den jongen Van der Ven, met zijne geschiktheid voor verstandelijke
ontwikkeling, de lust tot studie
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opkwam verwondert ons niet. In de apotheek van zijn vader kwam hij dagelijks in
aanraking met allerlei merkwaardige praeparaten, aan plantenrijk of dierenrijk
ontleend. Buiten zijn woonplaats had hij de vrije natuur om zich heen, hier de zee,
daar het land, wel niet rijk aan natuurschoon, maar daarom niet minder belangrijk
voor wie een open oog heeft voor zoo onnoemelijk veel schoons en merkwaardigs,
als ook de ‘gewone’ dieren en planten ons te zien geven; en was hij 's avonds buiten,
dan genoot hij, met zijn ontvankelijk gemoed, van de pracht van den sterrenhemel.
Wij, stedelingen, zien daarvan zoo weinig, te weinig in onze omgeving waar gas- en
electrisch licht den nacht tot een dag maken, en waar ons nooit de gelegenheid wordt
geboden meer dan een klein stukje van het uitspansel te zien, met enkele sterren van
de eerste grootte er in. Daar in en buiten Edam zullen, ruim 70 jaar geleden, geen
straatlantaarns of een helder licht, uit de winkelruiten naar buiten komende, het vrije
uitzicht hebben belemmerd. Wat voor ons een betrekkelijk zeldzaam genot is, maar
een genot zeker, om eens den helderen hemel te overzien van het zenith tot den
horizon door niets aan het oog onttrokken in geen enkele richting, dat genot kende
Van der Ven, dat zocht hij omdat het hem zoo bijzonder sterk aantrok. Zijn lust voor
wiskunde en voor astronomie werd ook aangewakkerd door zijn omgang met den
destijds in Edam gevestigden geneesheer Dr. Petrus Isaäc Hollman, die hem zeer
waarschijnlijk ook behulpzaam is geweest bij zijn studie van de oude talen. Dus werd
besloten dat de jonge Van der Ven zou gaan studeeren in Leiden, en in 1853 toog
hij daarheen.
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Leiden 1853-1864.
Op 7 Juni 1853 werd Elisa van der Ven als student bij de faculteit der wis- en
natuurkunde aan de Leidsche Universiteit ingeschreven door den rector magnificus
Prof. Juynboll. Reeds drie jaren later, in September 1856, werd Van der Ven benoemd
tot tweeden leeraar in de wis- kunde, natuurkunde en cosmographie aan het
gymnasium daar ter stede. Hij was nog candidaat (phil. nat. cand.), maar had reeds
de aandacht op zich gevestigd door de beantwoording van een prijsvraag over de
veranderlijke sterren. Een bekroning met goud was de belooning voor zijn ernstigen
en degelijken arbeid, en was ook de reden dat men hem aan het Leidsch gymnasium
wenschte te verbinden. Later heeft hij nogmaals te Leiden een gouden medaille
behaald, voor een wiskundige prijsvraag over de potentiaalfunctie van Gauss, en een
deel van dat bekroonde werk werd omgewerkt tot dissertatie, getiteld: ‘Eenige
beschouwingen over de potentiaalfunctie’, waarop hij 15 Mei 1858 promoveerde tot
doctor in de wis- en natuurkundige wetenschappen. ‘Aldus op jeugdigen leeftijd tot
leeraar aan het gymnasium te Leiden aangesteld’ - het zij mij vergund hier en nu en
dan op volgende bladzijden aan Prof. Van Geer zelf het woord te geven - ‘vond hij
daar een voortreffelijk doceerend personeel. Rector was Dr. W.H.D. Suringar, toen
nog in zijn volle kracht, voor het latijn; nog vele jaren zou hij daarna aan het hoofd
van het gymnasium blijven. Conrector: Dr. Pluygers, later hoogleeraar aan de Leidsche
Universiteit. Praeceptor: Dr. Rinkes, een man van wien men groote verwachtingen
had doch jong gestorven. Leeraar in de geschiedenis en aardrijkskunde: Dr. R. Fruin,
de welbekende geschiedvorscher, in 1860 hoogleeraar te Leiden. Leeraar in
Nederlandsche taal en letterkunde:

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

65
Dr. L.A. te Winkel, de man van het woordenboek. In de duitsche taal en letterkunde:
Dr. Sicherer, een leeraar vol vereering voor de duitsche dichters, o.a. voor zijn
landgenoot Uhland, wiens gedichten door alle leerlingen uit het hoofd moesten
geleerd worden’.
Eerste leeraar in de wiskunde was Dr. J. de Vlaar, bekend onder de studenten als
repetitor voor het kleinen groot-mathesisexamen, en als tweede leeraar kwam nu
Van der Ven naast hem, de jonge man, vol vuur voor de studie van de door hem met
zulk een gelukkigen uitslag beoefende vakken. De klassen waren toen nog klein en,
zoo schrijft Prof. Van Geer, ‘en zoo bevond ik mij alleen in afdeeling IIIB en ontving
dus zoo goed als privaatles. Hij wist mijne belangstelling voor de studie der
mathematische wetenschappen optewekken, en zoo ging ik, onder zijn invloed, over
van de studie der letteren tot die der wis- en natuurkunde, mij Van der Ven als
navolgenswaardig voorbeeld voorstellende. Toen hij de uren, die voor zijn onderwijs
waren bestemd, niet voldoende vond om de taak behoorlijk aftewerken, gaf hij
extra-lessen op zijn kamer in het Noordeinde. Daar heb ik vele uren doorgebracht
onder zijn leiding; steeds was hij een opwekkend leermeester en voorganger, geen
moeite was hem te veel. Daarbij verzuimde hij zijn eigen studie niet, zooals wel
hieruit blijkt dat hij in dien tijd de tweede prijsvraag bewerkte, zijn doctoraal examen
deed en promoveerde. Die promotie in het groot-auditorium mocht ik bijwonen; nog
zie ik hem staan in den kleinen katheder, met vuur zijn dissertatie en de daarbij
behoorende stellingen verdedigende tegen de aanvallen van hoog- en minder
hooggeleerden. De promotie geschiedde dan ook volgens de geijkte formule dier
dagen: summa cum laude’. Wat de stellingen betreft, door hem zóó
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verdedigd dat hij ‘met den hoogsten lof’ zich den eeretitel van ‘doctor’ verwierf, het
aantal er van was slechts twaalf, maar zij hadden niet alleen betrekking op de wisen natuurkunde, maar ook op meteorologie, astronomie, physiologie, chemie en
botanie. De namen van zooveel wetenschappen lezende, vraagt men zich onwillekeurig
af hoe het mogelijk is dat een jonge man op het gebied van elk van deze een stelling
verdedigen kan? Vroeger geschiedde de keuze der stellingen in dier voege bij een
promotie, en nu moge het waar wezen dat toen elk der genoemde vakken veel minder
uitgebreid was dan nu, de eisch was toch wel wat al te zwaar om in elk dier
verschillende onderdeelen der wis- en natuurkundige wetenschappen een stelling
goed te kunnen verdedigen. Ruim vijfentwintig jaar geleden is hierin dan ook
verandering gekomen, en sedert kan hij, die den doctorstitel wenscht te verkrijgen,
zich bij het kiezen zijner stellingen meer bepalen tot zijn eigen vak. Men ziet het
gemakkelijk in dat dit een noodzakelijk gevolg moest worden van den steeds
toenemenden omvang van de wetenschap, maar in het tijdperk van overgang gaf die
keuze van de stellingen ook wel eens tot moeielijkheden aanleiding. Zoo gebeurde
het aan de Universiteit van Amsterdam dat een harer zonen promoveerde tot doctor
in de plant- en dierkunde, die onder zijn stellingen er geen had gekozen over een
zuiver wiskundig onderwerp. De hoogleeraar in die wetenschap vroeg den jongen
man of daarin een bewijs gezien moest worden, dat de aanstaande doctor de wiskunde
als van geen waarde beschouwde? Deze had kunnen antwoorden dat hij gekomen
was om te verdedigen wat er stond en niet wat er niet stond, maar in ieder geval heeft
zijn voorbeeld den stoot gegeven tot een gewenschte en noodige verandering.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

67
Belangstelling en liefde voor zijn werk aan het gymnasium, belangstelling en liefde
ook voor zijn leerlingen en oud-leerlingen, het zijn van die uitnemende eigenschappen
in een leeraar, die onmisbaar zijn om hem tot een g o e d leeraar te maken, en deze
eigenschappen bezat Van der Ven in hooge mate. Zoo duidelijk blijkt dat ook wanneer
wij lezen wat Prof. Van Geer schrijft:
‘Slechts twee jaren mocht ik aan het gymnasium zijn onderwijs en leiding genieten,
toen ging ik naar de Universiteit. Doch zijn belangstelling verminderde niet;
herhaaldelijk kwam ik tot hem in zijn woning op de Breestraat, want hij was na zijn
promotie gehuwd. Zoo woonde hij in October 1862 mijne promotie bij aan de
Leidsche Universiteit, en nam deel aan de oppositie tegen een der stellingen, gelijk
hij verklaarde als blijk van belangstelling tegenover een oud-leerling. Reeds was ik
toen in zijn plaats aan het gymnasium aangesteld, terwijl hij als eerste leeraar, na het
aftreden van Dr. De Vlaar, was opgetreden. Zoo werkten wij nog eenigen tijd samen,
en was mijn eenig streven hem als leermeester te evenaren. Ik trachtte hem daarin
natevolgen, door de liefde voor het vak bij de leerlingen optewekken. Zoover ik
hierin toen en later mocht geslaagd zijn, heb ik het hem te danken; dit is mij thans
nog een aangename herinnering.
Lang duurde de samenwerking aan het Leidsche gymnasium niet. Eerst werd ik
tot andere werkzaamheid geroepen en vertrok in het voorjaar van 1863. Hij bleef
nog te Leiden tot 1864, waar hij ook tot schoolopziener was benoemd. Toen ging hij
naar Haarlem, waar hij zijn verder leven zou doorbrengen en werkzaam blijven’.
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Haarlem 1864-1909.
2 Mei 1863 is de dag waarop de wet op het Middelbaar Onderwijs in werking trad,
de wet van Thorbecke, die van zooveel beteekenis is geweest en nog is voor de
ontwikkeling van ons volk. Welke bezwaren men moge aanvoeren tegen ons
Middelbaar Onderwijs, tegen onze Hoogere Burgerscholen, aan duizenden en
duizenden in den lande is het daar ontvangen onderwijs tot grooten zegen geweest.
Op verschillende plaatsen werden scholen voor Middelbaar Onderwijs gesticht, die
toen natuurlijk voor haar personeel alle beschikbare krachten tot zich trokken; Dr.
Van Geer werd benoemd in Delft, Dr. Van der Ven tot directeur en leeraar in Haarlem,
waar hij zich in 1864 vestigde. Met groote opgewektheid vervulde hij zijne betrekking,
en dat het hem niet ontbrak aan werkkracht maar ook niet aan werklust, blijkt hieruit
dat hij in 1870 ook benoemd werd tot directeur der Burgeravondschool, welke beide
betrekkingen hij acht jaar lang waarnam en zoo getrouw mogelijk behartigde. In
1878 werd hij benoemd tot conservator aan Teyler's physisch kabinet, en nam hij
ontslag als directeur en leeraar aan de H.B.S., om opgevolgd te worden door Dr. H.
Brongersma. Aan de B.A.S. bleef hij nog werkzaam tot 1895 en zag toen in zijn
plaats zijn leeraar den Heer Herman J. de Vries benoemd worden.
In den beginne voelde Van der Ven zich tot de studie der wiskunde meer
aangetrokken dan tot die der natuurkunde; dat blijkt uit wat ik boven schreef en ook
daaruit, dat hij, nog te Leiden vertoevende, deelnam aan de beantwoording van een
prijsvraag over het theorema van Sturm, uitgeschreven door de Academie van
Wetenschappen te Brussel. Hoewel hem geen bekroning ten deel viel, gaf hij toch
de ingezonden verhandeling in
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druk, die bij Sijthoff verscheen; dit was, in 1863, zijn laatste arbeid op zuiver
mathematisch gebied. Aan geschikte leerboeken voor het nieuwe Middelbaar
Onderwijs bestond in den eersten tijd groote behoefte; natuurlijk dat een bekwaam
en voortvarend man als Dr. Van der Ven zich aan den arbeid zette, zoodat in 1868
zijn leerboek verscheen over de beginselen der cosmographie, nadat in 1864 een
leerboek over de hoogere algebra en in 1867 een over de beginselen der theoretische
en toegepaste mechanica het licht hadden gezien. Na dien tijd echter is zijn liefde
voor de wiskunde minder geworden en trok hem blijkbaar de natuurkunde meer aan.
Geen wonder dus dat zijn benoeming aan Teyler hem van harte welkom was, en geen
wonder ook dat de proefondervindelijke natuurkunde nu al zijn belangstelling en
aandacht trok, zijn volle toewijding kreeg, en dat een man met zulk een helderen
geest zich in staat achtte zich spoedig in zijn nieuwe waardigheid intewerken. Dat
deed hij dan ook en weldra kreeg het kabinet van Teyler een groote bekendheid,
zoowel om de merkwaardige oude instrumenten als om de keurige verzameling
nieuwere toestellen, alles uitstekend gerangschikt en onderhouden, die den man van
studie in de gelegenheid stellen het nieuwste te zien wat de wetenschap kent. Na een
inzending van Teyler's instrumenten op een tentoonstelling in Parijs, volgde dan ook
in 1881 de benoeming van den conservator tot ridder in het Legioen van Eer.
Tot de zooeven genoemde mindere belangstelling voor de eigenlijke wiskunde
kan een gebeurtenis in Van der Ven's leven hebben bijgedragen, die hem een groote
teleurstelling is geweest, waarover hij zich moeielijk heeft kunnen heenzetten. In het
najaar van 1866 overleed Prof. G.J. Verdam; reeds had deze naast zich gekregen
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als buitengewoon hoogleeraar Dr. D. Bierens de Haan, die nu tot gewoon hoogleeraar
werd bevorderd. Zoo moest nu diens plaats van buitengewoon hoogleeraar worden
vervuld. Het was nog vóór de invoering der wet, waarbij een voordracht der faculteit
is voorgeschreven. Curatoren der Universiteit maakten zelf de voordracht na
informatie. Op Van der Ven werd hun aandacht gevestigd, waarbij men de
onvoorzichtigheid beging hem dit medetedeelen in zulk een vorm, dat hij den vasten
indruk kreeg benoemd te zullen worden. Toch werd een ander verkozen. ‘Of de keuze
goed is geweest, moet ik in het midden laten. Voor Van der Ven was het een groote
teleurstelling! Hij had toen ontegenzeggelijk meer rechten dan zijn jeugdige
mededinger en oud-leerling, die trouwens buiten alles was gelaten en door de
benoeming werd overvallen’. Deze tusschen aanhalingsteekens geplaatste regelen
nam ik weer over uit het schrijven van den hoogleeraar Van Geer; hunne beteekenis
wordt duidelijker als men weet dat Dr. Van Geer de opvolger werd van Prof. Bierens
de Haan.
Van de groote werkzaamheid van Van der Ven getuigen, behalve bovengenoemde
door hem geschreven boeken, ook tal van kleinere geschriften, waarvan men de titels
achter dit levensbericht vermeld vindt. L'Institut scientifique et littéraire de la
fondation Teyler heeft sedert 1881 de Archives du Musée Teyler uitgegeven onder
redactie van Dr. Van der Ven, en daarin treffen wij telkens bijdragen van hem aan,
bij voorkeur over een onderwerp uit het gebied der electriciteit. Bijzonder trok hem
aan: le transport des liquides par le courant électrique, en de uitkomsten van zijn
studie over dat onderwerp vindt men dan ook in bovengenoemde Archives. Gaarne
schreef hij ook in populairen vorm over allerlei, hierachter
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genoemde, onderwerpen, en in het ‘Album der Natuur’, van welks redactie hij deel
uitmaakte, kwam menig artikel van hem over planeten, over verduisteringen, over
X-stralen. In 1908 behandelde hij in dat Tijdschrift de vraag ‘hoe de electrische
stroom vloeistoffen door een poreuzen wand drijft’, en dat opstel bevatte toen
‘resultaten van een zooveel mogelijk volledige behandeling van een tot heden, naar
zijn oordeel zonder reden, verwaarloosd onderdeel der werking van den electrischen
stroom’, gelijk de schrijver zelf opmerkt. Tot veertien dagen vóór zijn dood heeft
Van der Ven daaraan gewerkt, en bleven ook andere onderwerpen nog steeds zijn
belangstelling trekken. In het wetenschappelijk bijblad van het ‘Album der Natuur’
verzorgde hij sinds 1898 de rubriek sterrekunde; in de laatste Januari-aflevering
vinden wij een en ander van zijn hand over een van noten voorziene uitgave van
Newton's ‘Principia’, en in de Juniaflevering van 1909 nog verschillende
mededeelingen, terwijl enkele stukken, voor periodieken bestemd, nog in manuscript
door hem zijn nagelaten.
Schrijvende over zijn werkzaamheid op wetenschappelijk gebied, mag ik niet
zwijgen over de voordrachten, door hem van 1880-1899 in Teyler's gehoorzaal
gehouden; dikwijls koos hij zijn onderwerp uit de sterrekunde, en besprak Mars of
Saturnus of een andere planeet, soms ook gaven zijn natuurkundige studiën hem
gelegenheid zijn gehoor te boeien door het doen van belangrijke mededeelingen of
het laten zien van proeven, met de instrumenten uit Teyler's rijk kabinet. Was er iets
nieuws op natuurkundig gebied, Van der Ven zorgde dat Teyler's bezoekers volledig
werden ingelicht, o.a. na de uitvinding van den telefoon, van de draadlooze telegrafie,
enz. Wie zich zijn laatste voordracht over dat onderwerp in 1899
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nog herinnert, en aan de toen genomen proeven denkt, herinnert zich ook nog dat
spannend oogenblik toen er draadloos getelegrafeerd zou worden van den eenen hoek
van de gehoorzaal naar den andere. Van der Ven had ons duidelijk gemaakt hoe door
ethertrillingen telegrafeeren zonder draad mogelijk moest wezen, en had op zijn
demonstreertafel een toestel geplaatst, en in het uiteinde van de zaal een volkomen
gelijk en gelijk gestemd tweede toestel. Onder ademlooze stilte werd nu afgewacht
of de proef gelukken zou; wij hoorden het tik-tik van het eene toestel onmiddellijk
gevolgd worden door een tik-tik van het andere, en opeens weerklonk door de zaal
een luid applaus, want nu konden wij het gelooven en begrijpen, nu hadden wij het
gezien en gehoord dat het bijna onmogelijke mogelijk bleek.
Niet alleen als beoefenaar der wetenschap, ook als mensch was Van der Ven in
ruimen kring zeer gezocht om zijn uitnemend karakter, zijn groote werkkracht, en
zijn belangstelling in het leven zijner stadgenooten en in de dingen die hem waren
toevertrouwd. Dat blijkt uit allerlei betrekkingen, tijdens zijn leven vervuld.
Gedurende 13 jaren is hij schoolopziener geweest, van 1894-1900 voor het
arrondissement Haarlem. In godsdienst en kerk stelde hij groot belang, was kerkvoogd
bij de Hervormde gemeente tot zijn dood toe, en vroeger lid van het classicaal bestuur
van Haarlem en van het provinciaal kerkbestuur van Noord-Holland, ook lid van de
Synode.
Is het wonder dat zulk een man, gekomen uit dezelfde stad waarin Jan
Nieuwenhuyzen gewoond heeft, een groote belangstelling toonde in het streven der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen? Acht en dertig jaar lang is Van der Ven lid
geweest van het bestuur van het departe-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

73
ment Haarlem, 24 jaar lang medebestuurder van de Nutsspaarbank, en van de
Kweekschool voor Onderwijzeressen is hij een der oprichters en jaren lang voorzitter
geweest, enz.
In Juni gevoelde de werkzame, maar in de laatste jaren lichamelijk minder krachtige
man zich vermoeid en afgemat, waarom besloten werd tijdelijk naar Zandvoort te
verhuizen, in de hoop dat de zeelucht versterking geven zou. Maar dit geschiedde
niet, en op 27 Juni 1909 stierf hij. Op den 1sten van Julimaand werd zijn stoffelijk
overschot op het kerkhof bij Haarlem begraven, en de door velen aan zijn graf
gesproken woorden getuigden alle van dankbaarheid voor wat door Dr. Elisa van
der Ven is gedaan, van vereering ook van zijn uitnemende hoedanigheden als mensch.
Daarvan getuigen ook de woorden waarmede Prof. Van Geer zijn schrijven eindigt,
en die ik hier gaarne overneem omdat zij, komende uit de pen van zulk een man, zoo
aangenaam aandoen: ‘Met dankbaarheid blijf ik gedenken hoe hij mijne eerste
schreden op mathematisch gebied heeft geleid en mij liefde voor de exacte
wetenschappen wist inteboezemen. Met hem is mijn laatste leermeester heengegaan;
daarom kon ik niet nalaten deze herinnering aan zijn opwekkende lessen hier
neerteschrijven’.
Wie na zijn dood zóó zijn werk gewaardeerd ziet, heeft niet te vergeefs geleefd.
H a a r l e m 23 Maart 1910.
H.J. CALKOEN.
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Lijst der gedrukte geschriften van Dr. E. van der Ven.
1. Archives du Musée Teyler.
1883.

Les lampes électriques, dites à
incandescence. Notices sur les fils des
alliages métalliques dits bronze
phosphoreux et bronze silicieux.
Sur le rendement relatif des lampes à
incandescence à des intensités
différentes.
Description et examen de l'instrument
universel de Repsold, de la collection
Teyler. Avec supplément.

1886.

Théorie de la machine
dynamo-électrique.
Notice sur le couple do Lalande et
Chaperon.
Notice sur la manière dont la force
électromotrice de la pile à oxyde de
cuivre varie avec la régime.

1892.

La loi de Boyle-Mariotte, pour les
tensions au-dessous d'une atmosphère. I.
II.

1896.

Sur une méthode pour la détermination
du pouvoir conducteur électrique des
liquides.

1900.

Etude sur la manière dont l'eau conduit
l'électricité. I.

1902.

Etude etc. II.

1904.

Sur le transport des liquides par le courant
électrique. I, II, III.
Sur le transport des liquides par
l'électricité.

1905.

Sur le transport des liquides par le courant
électrique. I, II, III.

1907.

La charge de contact entre une paroi
poreuse et des solutions salines. I, II.

1909.

Sur une relation entre les valeurs k des
solutions salines.
Sur le transport des liquides par le courant
électrique.
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2. Album der Natuur.
1874.

Over de beweging en den physischen
toestand der vaste sterren.

1882.

Teyler's bijdrage tot de tentoonstelling
voor elektriciteit te Parijs.

1886.

De telefoon.
Het telefoneeren.
De jaarlijksche periode van de
windrichting.

1887.

De geleiding der electriciteit door gassen
en dampen.
Over het stijgen van de lichtkracht der
gloeilampen bij toenemend electrisch
arbeidsvermogen.
De veranderingen in de dagelijksche
bewegingen van de komeet van Encke.
Over bliksemafleiders.
De totale zonsverduistering in 1886.
Over het overbrengen van kracht door
middel van een electrischen stroom.
Een bezwaar tegen de lijkverbranding.
De kanalen op de oppervlakte van de
planeet Mars.
De photographie der sterren.

1888.

De elektrische verlichting der
spoorwegrijtuigen.
De automatische batterij van O'Keenan.
Edison's nieuwste vinding.
De electriciteit een der oorzaken van de
aardbevingen.
Het electrisch licht in de Vereenigde
Staten in 1887.
Over elektrische verlichting, van een
centraal station uitgaande.
De werktuigen die bij het electrisch
soldeeren dienst doen, op de
tentoonstelling te Parijs.
Tainter contra Edison.
Het nuttig effect van gloeilampen, bij het
gebruik van wisselstroomen.
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Wimshurst's electriseermachine.
Het droge element van Gassner.
Mechanische pathologie der
spoorwegbruggen.
Accumulateurs.

1890.

Een optisch middel om de vervalschingen
optesporen van eetbare oliën en boter.
De hoogte van het noorderlicht.
Kalkkristallen op de oppervlakte van
kalkcylinders.
Gewalsde buizen.

1891.

De methode Mannesmann. Gewalsde
buizen.
De drie aggregatie-toestanden.
De invloed van spoortreinen op magnetoen electrometers.
Een lamp ten gebruike bij putboringen.
Een parasiet van den meikever.
De physische eigenschappen van eboniet.
Destillatie van kwik in het luchtledige.
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Het congres van sterrekundigen te
München.
Herfstdraden.
1892.

Herman Ludwig Ferdinand von
Helmholtz. Levensschets.
Hoe verbindt een spin twee verwijderde
punten door een draad?
Eene proeve van overbrenging van kracht
door electriciteit.
Armand de Quatrefages.
De bliksemafleider van St. Omer in 1783.
Magnetische storing en noorderlicht.
Naar aanleiding van de nieuwe ster in ‘de
Wagenman’.
De proeven van Tesla.
De variatie in de breedte van plaatsen op
aarde.
Olie als isoleerende stof.
De planeet ‘Mars’ in onze nabijheid.
Het overbrengen van kracht door den
electrischen stroom tusschen Lauffen en
Frankfort.
Een observatorium onder den evenaar.
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De rol, die het toeval in de
proefondervindelijke wetenschap speelt.
De photographische hemelkaart.
Galileo Galilei's jubilaeum.
Werner von Siemens.
Columbus en het kompas.
De ster van Bethlehem.
Jupiter's vijfde satelliet.
Het overbrengen van electrische seinen
zonder verbinding.
De verandering der poolshoogte te
Leiden.
Het jubilaeum van Du Bois-Reymond.
De aardbeving op Zante.
Een Maecenas.
De invloed van de electriciteit op den
plantengroei.
Electrische golven.
Het geleidend vermogen voor den
electrischen stroom bij zeer lage
temperaturen.
Jupiter en zijn wachters.
De gas- en waterleiding als telefonische
verbinding.
Thermometerpeilingen hoog in den
dampkring.
De koolspitsenfabricage te Neurenberg.
De Hondsdagen.

1904.

Jean Daniel Colladon.
De universeele tijd in Australië.
Het Parijsche straatvuil.
Onderzeesche telefonen.
Zwavelzuur-thermometers.
John Tyndall.
De eerste waarnemingen op den top van
den Mont-Blanc.
De kapjes op Auer's gasbranders.
Wilhelm Webers gezamenlijke werken.
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Heinrich Hertz. Levensbericht.
De telautograaf.
De physiologische werking van
oscilleerende ontladingen.
De wachter van ‘Neptunus’.
Een lichtkolom aan den horizon, na
zonsondergang.
De aardbevingen in Griekenland.
‘Mars’ in het najaar van 1894.
Iets over stoomketels.
1905.

Het planetenstelsel.
De zonsverduistering van 30 Aug. 1905.

1906.

Zonnevlekken in haar verband met
verschijnselen op aarde.
Boekbeschouwing (Beknopt leerboek der
Natuurkunde door Dr. Z.P. Bouman).
De zoneclips van 1905.

1907.

De zeeslang.
Syntonische draadlooze telegrafie.
Een buitengewoon muzikaal oor.
De eigen beweging der vaste sterren.

1908.

Mars in oppositie.
De planeet Saturnus.
Hoe de electrische stroom vloeistoffen
door een poreuzen wand drijft.
Als Saturnus in oppositie komt.

1909.

De Oostenrijksche wetgeving betreffende
het gebruik van Röntgenstralen.
De oorsprong der kometen.
Een van noten voorziene uitgave van
Newtons ‘Principia’.

3. Verspreide geschriften, titels van boeken.
(Tot mijn leedwezen is deze opgave onvolledig).
1858.

Eenige beschouwingen over de
potentiaalfunctie. Acad. proefschrift.
Amsterdam.

1860.

De exhaustie-methode. Leiden. Progr.
Gymnasium.
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1863.

Het theorema van Sturm toegepast op
twee vergelijkingen met twee
onbekenden. Leiden. Progr. Gymnasium.

1864.

De theorie en de oplossing van hoogere
magtsvergelijkingen. Leiden. A.W.
Sijthoff.

1865.

Een brief over Middelbaar Onderwijs,
geschreven aan S.A. Naber. Haarlem.
A.C. Kruseman.

1868.

Godsdienstonderwijs en openbaar
onderwijs. Haarlem. Erven F. Bohn.
Beginselen der theoretische en toegepaste
mechanica. Leiden. A.W. Sijthoff. ....
1887. 2e druk.

1869.

Beginselen der kosmographie. Haarlem.
Erven F. Bohn. .... 1885. 3e druk.
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Het Christelijk paedagogisch beginsel in
de wet op het Lager Onderwijs. 's
Hertogenbosch. G.H.v.d. Schuyt.
1871.

Een valsche munter. Een woord naar
aanleiding van het vlugschrift Thorbecke
ten derde male. Haarlem. A.C. Kruseman.

1873.

Onze Hoogere Burgerscholen. Haarlem.
A.C. Kruseman.

1876.

De physische toestand der zon. Haarlem.
Kruseman en Tjeenk Willink.

1877.

Het Zonnestelsel en de Vaste Sterren.
Haarlem. Kruseman en Tjeenk Willink.
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Levensbericht van Mr. Carel Anthony Marchant Jr.
1835-1909.
Carel Anthony Marchant Jr. werd op den 28sten Juli 1835 te Wageningen geboren.
Zijn vader was Mr. Carel Anthony Marchant, van 1829-1849 lid van het Hof van
Justitie in Suriname. Zijn moeder was Jonkvrouwe Wilhelmina Johanna van der
Goes. De familie Marchant was van Fransche afkomst. Zij is evenals zooveel andere
families in de zeventiende eeuw in Nederland zich komen vestigen. Het huwelijk
van bovengemelde ouders werd op den 13den Augustus 1829 te Amsterdam gesloten
en gaf den bekenden dichter, Mr. Willem Bilderdijk, aanleiding tot de volgende
dichterlijke ontboezeming met het oog op het aanstaand vertrek der echtelingen naar
Suriname:
Wat zoekt ge in 't deinzend West op vleugels van de winden
Het vluchtige geluk, zoo wankelziek op de aard?
Ach moogt Gij 't over 't meer op verre stranden vinden,
En zij, indien 't er schuilt, dat goed voor U bewaard.
Doch neen, voer 't met U mee in 't onbevlekt gewisse
Bij 's Hoogsten vleugelen schuts en inspraak in 't gemoed,
En, hoe Zijn wijsheid dan het wufte lot beslisse,
Zoo volge U onze beê door d'ongemeten vloed.

Onze Marchant werd in Nederland geboren tijdens een door zijn vader genoten verlof.
In Januari 1849 moest
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deze tengevolge van zenuwziekte zijn ontslag uit 's lands dienst nemen. Hij vestigde
zich toen met de zijnen te Oosterbeek van waaruit de zoon het Arnhemsche
gymnasium gemakkelijk kon bezoeken, terwijl diens eenige in Suriname geboren
jongere zuster aldaar school ging. In 1852 verhuisde de familie naar Utrecht. De
zoon bezocht ook daar het gymnasium totdat hij in 1854 aan de Utrechtsche
hoogeschool als student in de rechtsgeleerdheid werd ingeschreven. Onze
gemeenschappelijke vriend Mr. J.J. van Geuns, onlangs als President van het
Gerechtshof alhier afgetreden, leerde hem daar kennen en waardeeren. Van dezen
vernam ik, dat Marchant de gymnasiale opleiding te Arnhem hooger stelde dan die
hij te Utrecht genoot. De indruk, dien het onderwijs in enkele klassen van het
Arnhemsche gymnasium bij hem had gemaakt, is hem voor zijn opvolgende studiën
steeds bijgebleven, zoodat het indringen in de beteekenis der classieke schrijvers
zelve het voor hem won van de meer taalkundige opvatting en ontleding, die destijds
bij de Utrechtsche gymnasiale opleiding op den voorgrond werd gesteld. Vandaar
dat hij als student van de oude schrijvers, die hij lief had gekregen, nog meer de
vruchten wilde plukken en zich aanvankelijk op de studie der classieke letteren
toelegde. Zijn vooral onder de hoogleeraren S. Karsten, Rovers en Opzoomer keurig
aangekweekte kennis in oude letteren, geschiedenis en redeneerkunde werd
achtervolgd door het met goed gevolg afleggen van het volledige candidaats-examen
in letteren en wijsbegeerte.
IJverig nam hij deel aan de werkzaamheden van het gezelschap ‘Vondel’, onder
de zinspreuk ‘Konst wy soecken’. In 1856 was hij daarvan secretaris. Zoowel de
uiterlijke welsprekendheid als de studie der Neder-
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landsche dichters en schrijvers werd daar beoefend. Wel toegerust kwam hij tot zijn
rechtsgeleerd vak. Het als stelsel zoo schoon in elkander sluitende Romeinsche recht
trok hem bijzonder aan, terwijl hij bij de beoefening daarvan veel had te danken aan
den hoogleeraar Lintelo de Geer van wien hij een uiterst geliefd leerling was. Doch
grooter nog was vooral na het candidaats-examen in de rechten zijn bewondering
voor en zijn omgang met den hoogleeraar Vreede. Deze geleerde en welwillende
man met uitgebreide kennis in de staats- en strafrechtswetenschap en het zoogenaamde
natuurrecht, tegelijk oprecht Nederlander en van beminnelijke rondborstigheid, heeft
op de studie en het gansche verdere streven van Marchant grooten invloed uitgeoefend.
Zijn aandacht werd van toen af bij voorkeur gericht op de menigvuldige vraagstukken
van strafrecht.
Toen ik, na van 1854 tot 1857 aan het Amsterdamsche Athenaeum te hebben
gestudeerd, in September van laatstgemeld jaar mij als student in de rechtsgeleerdheid
aan de Utrechtsche hoogeschool liet inschrijven en onder de leden van het Utrechtsche
studentencorps was opgenomen, leerde ik hem kennen. Hij was een vriend van mijn
oude schoolkameraden en vrienden Ernst Karsten1 en J.J. van Geuns en werd zulks
al spoedig ook van mij. Onafgebroken gedurende twee en vijftig jaren duurde die
vriendschap. Tot aan zijn dood bleef hij mij trouw, al konden wij in de laatste jaren
elkander niet meer bezoeken. Hij was iemand met wien het mij steeds een genoegen
is geweest vriendschappelijken omgang te hebben. Ik kon met hem over allerlei
onderwerpen praten,

1

Ik heb in mijn kinderjaren, toen mijn ouders nog in Utrecht woonden, daar de lagere school
bezocht. Mr. E.H. Karsten was tot 1 Januari 1909 Vice-president van het Gerechtshof te
Arnhem.
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ook al verschilden wij we] eens van meening. Men behoefde nooit bevreesd te zijn,
dat hij een van het zijne afwijkend gevoelen niet zou waardeeren. Hij behoorde niet
tot de menschen, die meenen de waarheid in pacht te hebben. Hij dacht niet dat hij
in het licht wandelde, terwijl een ander in duisternis rondzwierf. Verre was het van
hem zichzelf als den man van uitsluitende wetenschap te beschouwen en ieder, die
op het een of ander gewichtig onderwerp van zijn gevoelen afweek, daarom als
onwetenschappelijk aan te merken. Hem was het om waarheid te doen. Vandaar zijn
gedurende zijn studententijd voortdurend met studenten uit verschillende faculteiten
zich over aangelegenheden van hun vak en over de hoogste goederen der menschheid
in gesprek begeven. Grondige ontwikkeling was daarbij steeds zijn doel. Ofschoon
hij voor hen die hem voor 't eerst ontmoetten iets stugs had, iets in zich zelven
gekeerds, verdween die teruggetrokkenheid, zoodra het gesprek een richting nam,
die de gevoelens van zijn hart kon openbaren. Daarbinnen toch woonde een warm
hart, een gemoed, dat voor al het ware, goede en schoone, voor kunst en vriendschap
bovenal geopend bleef. Voor muziek en teekenkunst had hij veel gevoel en smaak.
Hij teekende zelfs zeer verdienstelijk, o.a. voor den Utrechtschen Studentenalmanak
van 1856 een fraaie plaat uit de ‘Jongelingsdroomen van Jan van Beers’ en in dien
van 1857 een plaat: ‘Poëzie en Proza in 't leven en Illusie’. In dien almanak, waarvan
hij van 1855 tot en met 1857 een geacht redacteur en ook secretaris is geweest, schreef
hij in 1859 een gevoelvol opstel onder den titel ‘Illusie’. Hij was ook lid en tot in
den loop van 1857 vice-president der commissie voor het concert van het
Studentencorps.
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Hij had, als hij gewild had, ook lid van den Senatus Veteranorum van het
Studentencorps kunnen worden in hoedanigheid van praeses der Juridische faculteit.
Destijds bestond die Senaat uit vier door het corps gekozen dignitarissen: de rector,
de prorector, de abactis en de fiscus en uit drie faculteitspraesides gekozen door de
Theologische, door de Juridisch-Litterarische en door de Medisch-Philosophische
faculteit. Marchant kwam met de beste kansen van welslagen voor het Juridische
praesidiaat in herstemming. Hij bedankte echter, vermoedelijk omdat hij in 1858
voor de corpszaken geen meer of min belangrijk deel van zijn toen doorgaans aan
de studie gewijden tijd beschikbaar wilde stellen.
Marchant deed zijn doctoraal examen later dan ik. Hij hield nog een jaar met
genoegen de colleges van den, in plaats van mijn op 19 Maart 1859 overleden
leermeester Mr. J. van Hall, benoemden hoogleeraar J.A. Fruin. Hij promoveerde
den 21sten Februari 1861, na verdediging van een onder het promotorschap van onzen
leermeester professor Vreede geschreven doorwrochte dissertatie over de herziening
van den Code Pénal in België1. Het gold hier een voor een student daarom lastig
onderwerp, omdat de promovendus daarbij moest doen blijken van kennis der
geschiedenis, der litteratuur en der rechtsvergelijking in betrekking tot een aantal
belangrijke punten van het algemeen en het bijzonder deel van strafrecht. Hij moest
uit den aard der zaak den stand doen kennen van het herzieningswerk van de Belgische
Staatscommissie en het deswege in de Belgische Kamer behandelde. Hij moest een
en ander in verband brengen tot

1

Gelijk men weet is het herzieningswerk eerst afgeloopen in 1867, toen de nieuwe Code Pénal
Belge in werking is getreden.
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de Nederlandsche ontwerp-strafwetboeken, aanvullings- en wijzigingswetten. Hij
slaagde uitmuntend in het volbrengen van die moeielijke taak en betuigde in zijn
voorrede zijn erkentelijkheid aan den Baron de Crassier, lid van het Hof van Cassatie
in België, voor de heuschheid, waarmede hij den jeugdigen student de noodige
bouwstoffen voor zijn arbeid wel had willen verschaffen. Dat hij ook zijn promotor
eenige woorden van diepgevoelden dank wijdde spreekt wel van zelf. Hij sprak
daarbij zijn bewondering uit voor diens ontzaggelijke geleerdheid en gaf uiting aan
zijn gevoel van liefde voor diens edelen reinen zin voor vrijheid, recht en waarheid1.
Die voorrede vereerde den jeugdigen schrijver, gelijk het werk zelf een getuigenis
gaf van groote belezenheid en van een wetenschappelijken zin, veel belovend voor
de toekomst. Het is ongetwijfeld te betreuren, dat een oogziekte, op lateren leeftijd
overgegaan tot volslagen blindheid, hem al spoedig heeft verhinderd zich dermate
aan de studie van het strafrecht te wijden, als hij ongetwijfeld anders zou hebben
gedaan. Het kostte hem al inspanning genoeg zijn ambtstaak naar eisch te vervullen.
Hij heeft slechts weinig studievruchten het licht kunnen doen zien.
Als zoodanig zijn opgenomen in de ‘Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en
Wetgeving’ een opstel over de Wet van 22 April 1864 (Stbl. no. 29), de zoogenaamde
boetewet, in verband met de Wet van 28 Juni 1857 (Stbl. no. 68) tot invoering van
het stelsel van eenzame opsluiting; een opstel over de privaat-aanklacht en een
aankondiging der dissertatie van J.C. Th. Heyligers: De dronkenschap uit een
strafrechtelijk oogpunt beschouwd,

1

Professor Vreede was ook mijn hoogeschatte leermeester en promotor.
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1874. In ‘Onze Tijd’ verscheen van zijn hand een met het oog op de practijk
opmerkelijke, door statistische cijfers gestaafde studie over de voorloopige hechtenis.
Uit al deze opstellen blijkt dat men te doen heeft met een in het strafrecht zeer kundig
en in de practijk daarvan zeer ervaren jurist.
Den 16den Mei 1861 legde Marchant te Amsterdam den eed af als advocaat voor
het Provinciaal Gerechtshof van Noord-Holland. Ik had het voorrecht hem daarbij
als ambtgenoot te begroeten en zijn vriendschappelijken omgang eenigen tijd te
genieten. Zijn ouders hadden zich inmiddels van Utrecht metterwoon naar Amsterdam
verplaatst. Zijn vader was daar enkele jaren een zeer verdienstelijk lid van het
Hoofdbestuur van het Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der
gevangenen en een zeer ijverig bezoeker van de gevangenen. Ik mocht dien waardigen
man in dien werkkring als collega leeren kennen en waardeeren. Hij overleed den
9den Mei 1864 te Amsterdam, zijn weduwe twee jaren later te Utrecht. De zoon bleef
niet lang in het ouderlijke huis, daar hij bij Koninklijk Besluit van 13 September
1862 tot Substituut-Officier van Justitie bij de Arrondissements-Rechtbank te
Gorinchem werd benoemd. Van zijn advocatentijd valt weinig te zeggen. Reeds kort
na zijn eedsaflegging ging hij solliciteeren naar een rechterlijke betrekking en is hij,
als ik mij niet bedrieg, tot zijn voorbereiding daartoe hetzij op een griffie of op een
der parquetten werkzaam geweest. Voor advocaat gevoelde hij weinig roeping en in
't bijzonder niet voor advocaat in strafzaken, en zulks hoewel hij het strafrecht met
voorliefde beoefende. Ik herinner mij nog levendig, dat hij in 1862 als advocaat werd
toegevoegd in een zeer ernstige strafzaak tegen een vader, die beschuldigd werd zijn
twaalfjarigen zoon
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buiten de Weteringpoort te Amsterdam van een bruggetje voorbedachtelijk in het
water te hebben geworpen met doodelijk gevolg en derhalve van moord. Hij vond
het geval zoo gruwelijk, dat zijns inziens de dader de hoogste straf verdiende. Hoewel
de beschuldigde had ontkend, waren er ernstige bezwaren voor zijn schuld aan den
doodslag. Uit de in het Weekblad van het Regt no. 2373 medegedeelde acte van
beschuldiging tegen C. Schuurman kan men intusschen zien, dat althans het bewijs
van het voorbedachtelijke van diens handeling zeer betwistbaar was. Ik had veel
moeite Marchant te overreden in zijn pleidooi den rechter te wijzen op het ontbreken
van dat bewijs. Den doorslag daarvoor gaf mijn argument dat, als de rechter dat
bewijs niet aanwezig zou achten en derhalve den beschuldigde niet ter zake van
moord maar ter zake van opzettelijken doodslag zou veroordeelen, het niet aanvoeren
dier bewijsvraag aan zijn reputatie zou kunnen schaden. Vermits de beschuldigde
ten slotte tegenover den Directeur der gevangenis en den Advocaat-Generaal
Schooneveld een bekentenis aflegde, kon Marchant in zijn pleidooi1 met eenige
opmerkingen daaromtrent volstaan.
Dat het door Marchant aanvankelijk ingenomen standpunt onjuist is, behoeft
eigenlijk geen betoog. Toch zijn er ook onder het publiek een aantal menschen, die
denken dat een advocaat hetzelfde objectieve standpunt moet innemen als een
ambtenaar van het Openbaar Ministerie. Zij verliezen uit het oog dat hij dan soms
als een tweede beschuldiger zou optreden. Ik herinner mij, dat een President der
correctioneele kamer van de Arrondissements-

1

Men zie Weekblad no. 2378. Beschuldigde werd wegens moord ter dood veroordeeld.
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Rechtbank te Amsterdam een verdediger die zulks deed terecht toevoegde: ‘Mijnheer,
gij zijt hier niet om uw cliënt te benadeelen, gij behoort den rechter te wijzen op
hetgeen ten voordeele, niet op hetgeen ten zijnen nadeele kan worden aangevoerd’.
Een advocaat in strafzaken behoort m.i. een subjectief standpunt in te nemen,
zoowel juridiek als feitelijk. Hij behoeft nooit tegen zijn overtuiging voor den rechter
te zeggen, dat zijn cliënt onschuldig is; hij mag, ja moet zoo noodig aanvoeren dat
het bewijs van diens schuld niet is geleverd. In die hoedanigheid is hij geroepen om
de aandacht des rechters te vestigen op de lichtzijden, niet op de schaduwzijden in
betrekking tot zijn cliënt.
Marchant was intusschen een humaan man, verre verwijderd van de meening, dat
een beklaagde door het O.M. voor den rechter zoo zwart mogelijk moest worden
gekleurd. Zoowel op de licht- als op de schaduwzijden werd in iedere zaal door hem
de aandacht gevestigd. Aan het vooral in vroegeren tijd door de ambtenaren van het
O.M. gevolgd stelsel van overvragen bij hun requisitoir maakte hij zich geenszins
schuldig. Hij werd den 25sten December 1866 tot Substituut-Officier van Justitie bij
de Arrondissements-Rechtbank te Deventer benoemd en vervulde die betrekking
met zooveel lof, dat hij den 5den November 1875 tot Officier van Justitie daarbij werd
bevorderd. Slechts korten tijd was hij als zoodanig werkzaam, daar door de Wet van
9 April 1877, Stbl. 74-78 de arrondissementsindeeling van de Wet op de Rechterlijke
Organisatie werd gewijzigd en eenige rechterlijke colleges, waaronder de Rechtbank
te Deventer, werden opgeheven. Hij behield krachtens die wet zijn tractement als
wachtgeld totdat de Regeering over hem voor een gelijke betrekking elders zou
beschikken. Dit kon echter
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helaas! niet geschieden, omdat de toestand zijner oogen het niet toeliet. Hij bleef te
Deventer1 wonen en was daar nog werkzaam als lid van het College van regenten
over de strafgevangenis, totdat hij op zijn verzoek bij Koninklijk Besluit van 16 April
1888 ook uit die betrekking eervol werd ontslagen. Hij behield zijn wachtgeld tot
aan zijn dood.
Het was voor den werkzamen man een bittere beproeving, dat nog op krachtigen
mannelijken leeftijd zijn loopbaan moest worden afgesloten. Hij vond intusschen
een grooten steun in zijn echtgenoote Apollonia Jacoba van der Horst met wie hij
sinds 8 Mei 1863 in een gelukkigen echt vereenigd was. Vier kinderen werden hun
geboren. Tot hun grievende smart verloren zij door den dood een veel belovenden
knaap aan hersenvliesontsteking ten gevolge van een val. De herinnering aan het
zeldame karakter van dien zoon bleef een groote plaats innemen in de gedachten des
vaders. De hoop op het wederzien hiernamaals bleef bij hem levendig. De drie overige
kinderen hebben de ouders overleefd, twee dochters en één zoon, Mr. H.P. Marchant,
advocaat en lid der Tweede Kamer voor het hoofdkiesdistrict Deventer. Wegens de
studies van dien zoon verlieten de ouders in Mei 1888 Deventer, om zich te Leiden
te vestigen. Daar genoot Marchant o.a. van het bijwonen van colleges bij de
hoogleeraren R. Fruin (vaderlandsche geschiedenis), A. Kuenen (Israelitische
godsdienstgeschiedenis) en J. ten Brink (Nederlandsche letterkunde). Zijn
belangstelling voor letteren en letterkundige kringen gaf aanleiding, dat hij in 1891
werd gekozen tot lid van de Maatschappij der

1

Herhaaldelijk heb ik daar zijn vriendschap en gastvrijheid mogen genieten, ook te Leiden
en Velp bezocht ik hem wel eens.
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Nederlandsche Letterkunde te Leiden, wier bijeenkomsten hij getrouw bijwoonde
zoolang hij te Leiden bleef wonen. De gezondheidstoestand zijner oudste dochter
noopte hem nog eenigen tijd vóór de in 1894 plaats gehad hebbende promotie van
zijn zoon Leiden voor Velp te verwisselen. Te Leiden was hij ook nog regent van
het hof Meermansburg, gesticht door Gerrit Meerman en zulks ten gevolge van zijn
verwantschap aan de familie Van der Goes. Hij bleef dit totdat het reizen van Velp
naar Leiden hem moeielijk viel. Zijn zoon werd regent in zijn plaats. Zijn oogziekte
nam eindelijk zoo toe dat hij geheel blind werd. Blijmoedig droeg hij die beproeving;
hij hield zich gelukkig veel bezig met lezen van werken in brailleschrift. Zijn dochter
vond baat bij de luchtverandering en werd voor hem behouden. Dat was hem een
groote vreugde, gelijk ook het succes van zijn zoon. Inmiddels werd zijn trouwe gade
allengs zwakker, totdat zij den 25sten Februari 1909 hem en zijn kinderen door den
dood ontviel. Nu maakte ook hij het niet lang meer. Hij verminderde blijkbaar, leed
meer en meer aan een kwaal en is den 6den November 1909 kalm ontslapen, ruim 74
jaren oud. Onze gemeenschappelijke vriend Mr. J.J. van Geuns kon uit Den Haag
naar Velp reizen om zijn begrafenis bij te wonen. Hij sprak bij zijn graf eenige van
hartelijke vriendschap getuigende woorden van waardeering van den ontslapene, die
aan de Universiteit te Utrecht en in het begin van zijn ambtelijke loopbaan de
schoonste verwachtingen opwekte, doch reeds op even 40-jarigen leeftijd zich door
een oogziekte genoodzaakt zag zijn ambt neder te leggen. Hij prees de volharding
en opgewektheid, welke Marchant ook daarna sierden, waardoor de voortschrijdende
maatschappij voor hem een open boek bleef. Hij achtte het ook een groot
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geluk voor hem, dat zijn levensavond werd verhelderd door de bijzondere talenten
zijner dochters en door de waardeering, welke zijn zoon als lid der
Volksvertegenwoordiging geniet.
Marchant was een rijk begaafd man met een teeder besnaard gemoed; hij heeft
zijn leed voorbeeldig gedragen; hij heeft veel lief gehad; moge hem veel worden
gegeven in die Hoogere gewesten, waar geen leed en geen scheiding meer zijn zal.
's-G r a v e n h a g e April 1910.
J. DOMELA NIEUWENHUIS.
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Levensbericht van Dr. W.A. Terwogt.
Terwogt werd geboren 23 April 1838 te Utrecht, een stad, die misschien het meest
van alle provinciale hoofdplaatsen van ons vaderland de heugenis heeft bewaard der
verschillende gebeurtenissen, die zich in den loop der eeuwen binnen haar muren
hebben afgespeeld.
Om niet te spreken van den Romeinschen oorsprong, die nog in haar naam
voortleeft, kan men zich nog heden te Utrecht, staande voor het Paushuize, of
wandelend door de kloostergangen van den grijzen Dom, verplaatst wanen in den
tijd, dat de bisschoppen hier hun heerschersstaf zwaaiden en den geest der
Middeleeuwen speuren, die tusschen de kruisbogen rondwaart. Maar uit de mystieke
galerijen komende op het Munsterkerkhof, waar het standbeeld van Jan van Nassau
voor het Academiegebouw prijkt, wordt de herinnering aan den strijd met Spanje in
ons opgewekt; terwijl men in de dicht er bij gelegen Voetiussteeg de stem nog hoort
klinken van den zwaar gewapenden kampioen der protestantsche scholastiek, die
daar in de schaduw van zijn geliefd kerkgebouw, naast het wonder van vrouwelijke
geleerdheid, Anne Maria van Schurman, gewoond en geleeraard heeft.
Geheel andere tijden en personen komen ons voor den
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geest als wij staan in de straat, waar Bellamy als student zijn Utrechtsche vrienden
op zijn bovenachterkamer ontving en met zijn contubernaal Ondaatje de maatregelen
besprak, die Utrecht zouden maken tot de stookhaard van het patriottisme.
Later is Utrecht voor een poos de residentie geweest van koning Lodewijk, heeft
het de wachtvuren der Kozakken zien opflikkeren in de Maliebaan, en is het weer
geworden, na een gemoedelijk-rationalistisch overgangstijdperk onder Vader Willem,
het orthodox-aristocratischconservatief bolwerk, van waaruit in de Aprildagen van
1853 het eerst de kreet ‘no popery’ weerklonk.
Waarom ik deze korte karakteristiek laat voorafgaan? Omdat ik geloof, dat de
indrukken, die men ontvangt van de stad, waarin men geboren wordt en zijn jeugd
en jongelingsjaren doorbrengt, den man, werwaarts hij ook gaan moge, zijn leven
lang bijblijven en een beslissenden invloed op zijn doen en laten uitoefenen.
Van 1838 tot 1865 heeft Terwogt in Utrecht gewoond, heeft er op de banken van
de fransche school van meester Riet het eerste onderricht genoten; heeft er op het
gymnasium in de Minnebroederstraat Latijn en Grieksch geleerd van den smaakvollen
dr. A. Ekker en den streng classieken, met oud Romeinsche burgerdeugd dweependen
dr. de Jong, beiden als rector en con-rector jaren lang markante figuren onder de
Utrechtsche paedagogen; heeft er de colleges bezocht van het theologisch klaverblad
Ter Haar - Doedes - Van Oosterzee; maar is er ook, en met grooter geestdrift, onder
het gehoor geweest van den vader der moderne theologie, den welsprekenden prof.
Opzoomer, naar wiens collegezaal in de Lange Nieuwstraat in de 50er jaren de
studenten in dichte drommen heenstroomden.
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Van den tijd, dat Terwogt van knaap tot man opgroeide, is mij, trots zorgvuldige
navraag, zoo goed als niets bekend; maar, in verband met het voorafgaande en met
het oog op zijn geschriften, wil ik een gissing wagen. Ik stel mij voor, dat op den
schanderen knaap, in wien reeds vroeg de historische zin ontwaakt was, als hij de
straten van het oude Utrecht doorwandelde, de herinneringen aan de stad met zijn
vijf kapittel- en zijn vier parochiekerken, de stad der negen kerkhoven, de stad der
kloosters, de stad, waarin bij het afbreken van oude huizen de werklieden altijd
naarstig zoeken naar het graf van den bisschop, die er in ‘vol ornaat’ begraven moet
liggen, veel minder indruk hebben gemaakt dan die van het tijdperk, waarin Jan van
Nassau de bekende Unie heeft gesloten. Want even ijverig Protestant als Terwogt
zijn leven lang geweest is, even beslist was hij anti-Katholiek.
Evenzeer hebben ongetwijfeld de denkbeelden van het democratische Utrecht
weerklank gevonden in de ziel van Terwogt, want in de politiek behoorde hij tot hen,
die Thorbecke beschouwden als den genialen stichter van het liberalisme, dat wortelde
in de beginselen, reeds door de patriotten verkondigd.
Maar hun Oranjehaat heeft hij nooit gedeeld, vurig vereerder als hij was van het
huis Oranje-Nassau, welks edelsten telg hij in zijn ‘Vader des Vaderlands’ heeft
geschetst.
De stormen van het jaar 1848, de grondwetsherziening hebben mogelijk op den
tienjarigen knaap eenigen indruk gemaakt; in de Aprilbeweging van 1853 zullen zijn
vingers misschien hebben gejeukt om ook meê de adressen te mogen teekenen, die
toen in Utrecht huis aan huis werden aangeboden; dieper en blijvender impressie
ontving de aankomende kweekeling van de Alma Mater
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van een andere geestesstrooming, toen hij zijn plaats innam op de collegebanken.
Immers de studententijd van Terwogt (1858-1863) viel ongeveer samen met de
opkomst van de moderne theologie hier te lande.
Reeds in 1846 had Opzoomer, die als student in Leiden anoniem Da Costa's
‘Rekenschap en Gevoelens’ bestreden had, zijn intree-oratie uitgegeven: ‘De
Wijsbegeerte den mensch met zich zelf verzoenende’, een geschrift, dat vele tongen
en pennen in beweging bracht. Zijn talentvolle leerling, Allard Pierson, onder zijn
invloed zich ontworstelende aan de theologie van de mannen van het Réveil, maar
wier vromen zin en innige religieuse opvattingen hij levenslang met de grootste
pieteit heeft vereerd, leidde de wijsbegeerte der Empirische school naar de
binnenkameren der theologie (Richting en Leven, 1863).
Ongeveer tegelijkertijd pasten te Leiden de beroemde geleerden Scholten en
Kuenen de historische critiek toe op de boeken des O. en N. Verbonds, schreef Busken
Huet zijn geruchtmakende ‘Brieven over den Bijbel’, en zong de Genestet zijn
‘Leekedichtjes’, blijkens vele aanhalingen in zijn werken een lievelingsdichter van
Terwogt.
In 1860 richtten ds. Poelman en Hooykaas-Herderschee het
populair-wetenschappelijk tijdschrift: ‘Nieuw en Oud’ op, waaraan ook prof. Kuenen,
prof. Rauwenhoff en ds. van Bell medewerkten; in 1862 gaf Maronier zijn
‘Bibliotheek over moderne theologie’ uit en in 1863 verscheen van de hand van
Réville zijn ‘Manuel d'instruction religieuse’, met het doel het godsdienstonderwijs
te laten profiteeren van de resultaten der theologische en historische wetenschap.
Ik mag er niet aan denken deze dorre chronologie hier verder uit te werken; het
was me er alleen om te doen, aan te duiden in welke geestelijke atmosfeer de
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jonge theoloog ademhaalde. Want het schijnt, dat de scherpzinnige student zich
aanstonds met hart en ziel bij de nieuwe richting aansloot, zonder, zooals vele zijner
vroegere en latere ambtgenooten, zich eerst te hebben moeten ontworstelen aan oude,
overgeleverde overtuigingen.
Uit den mond toch van Terwogt's echtgenoote mocht ik vernemen, dat hij vol
enthousiasme was over het onderwijs van Opzoomer; zijn zwager schreef mij:
‘Terwogt was toen jong, opgewekt en vurig van aard, geestig en gevat, dikwijls de
ziel van het gezelschap. In zijn klein, zwak lichaam, woonde een krachtige geest,
vol idealen, die zich sterk aangetrokken voelde door de nieuwe strooming op
theologisch gebied, bekend onder den naam van moderne theologie en welsprekend
verdedigd door prof. Opzoomer, wiens colleges toen groote bewondering opwekten.
Terwogt is tot zijn dood toe een warm aanhanger van die beginselen gebleven’; - en
een zijner vrienden, mr. W.G. Loeff, meldde mij: ‘In der tijd als student te Utrecht
dweepte hij (Terwogt) zeer met de wijze van preeken van Albert Réville, toen Waalsch
predikant te Rotterdam. - Deze heeft grooten invloed op hem gehad’.
Tegenover deze beslist moderne overtuiging stond die zijner hoogleeraren in de
theologie in scherpe tegenstelling. Want, schoon Ter Haar, noch Doedes, noch van
Oosterzee konden worden gerekend te behooren tot de streng confessioneelen, met
wie zij later zelfs heftigen strijd hadden te voeren, waren zij toch ieder op eigen wijs
welsprekende woordvoerders der apologetisch-orthodoxe richting, die in proza en
poëzie de buiten- en binnenlandsche corypheeën der moderne theologie te lijf gingen
en van welke de beide laatsten met den door Terwogt zoo vereerden Opzoomer in
langdurige en scherpe polemiek gewikkeld waren.
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Toch is mij niet gebleken, dat dit verschil van overtuiging eenige afbreuk heeft gedaan
aan de goede verstandhouding tusschen leeraren en leerling; integendeel, én Ter
Haar1 én van Oosterzee hebben Terwogt een der beste kweekelingen van de
Utrechtsche hoogeschool genoemd, een getuigenis dat blijk geeft van hun groote
gemoedelijkheid, daar de jeugdige, ietwat sarcastisch aangelegde leerling met zijn
scherpe tong zich wel eens vroolijk heeft gemaakt over sommige hunner
eigenaardigheden, in 't bijzonder over van Oosterzee, in wien, volgens zijn
levensbeschrijver Dr. Francken, de knobbel der ijdelheid vrij sterk ontwikkeld was.
Met zijn vriend Loeff, in 1884 als predikant te Gennep overleden, heeft Terwogt
aan de Academie veel en hard gewerkt en het resultaat was, dat hij in 1863
promoveerde tot doctor in de theologie op een dissertatie: ‘Het leven van den
Joodschen geschiedschrijver Flavius Josephus’.
En toen ving voor den jongen doctor een periode aan, door Potgieter zoo geestig
geschetst in zijn opstel: ‘Als een visch op het droge’, een artikel, dat schoon in 1841
geschreven, ook in 1863 voor ‘proponenten zonder plaats’ in vollen nadruk gelden
kon. Maar van de moeilijkheden en tegenspoeden, die Terwogt als prediker op beroep
moge hebben ondervonden, is mij niets ter oore gekomen; zeker heeft die tijd van
beproeving lang genoeg geduurd, want eerst in 1865 werd hij beroepen te Ammerstol,
een

1

In zijn aanbeveling voor ‘De Schoonheden des Bijbels’ schrijft Ter Haar: ‘Dr. Terwogt heeft
gedurende zijn verblijf aan de Utrechtsche Hoogeschool tot de uitstekendste studenten
behoord, die mijne lessen bijwoonden. Onder mijne leiding als Promotor, heeft hij een
Academisch Proefschrift over den Joodschen geschiedschrijver Flavius Josephus geheel
zelfstandig bewerkt en daarmede, na een hoogst loffelijke verdediging, den graad van doctor
in de godgeleerdheid verworven.’
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dorpje in Zuid-Holland, op een uur afstands van Schoonhoven.
In den geest van den bewonderden Réville predikte hij daar het Evangelie, en,
naar het getuigenis van Mr. W.G. Loeff, toen griffier bij het kantongerecht te
Schoonhoven, ‘was het een genot Terwogt te hooren preeken, zoowel om zijn fraaie,
krachtige voordracht, als om den inhoud zijner predicatiën’.
Niet alle gemeenteleden echter waren even ingenomen met hun nieuwen leeraar.
Het orthodoxe gedeelte gaf zijn afkeuring niet alleen in woorden, maar ook in daden
te kennen, zoodat Terwogt in die dagen aan zijn bruid, mejuffrouw A. Spruyt, met
wie hij in 1867 huwde, moest vragen, of zij niet bevreesd was in Ammerstol te komen,
omdat in zijn studeerkamer, terwijl hij bezig was zijn preek op te stEllen, door eenige
malcontenten een ruit was ingegooid.
In deze Ammerstolsche afzondering ving Terwogt in 1867 de ‘Bewerking’ aan
‘van al de werken van Flavius Josephus’, een arbeid van zeer langen adem, die hem
door den Dordtschen uitgever J.P. Revers was opgedragen en waarvoor hij als
schrijver over het leven van Flavius Josephus de aangewezen persoon scheen. Binnen
vier jaren had het boek gereed moeten zijn, maar in een naschrift betuigde de schrijver,
dat het hem ondoenlijk was geweest zijn belofte gestand te doen. Hij heeft er zes
jaren aan besteed. Geen wonder: de vertaling, zooals zij daar ligt, is een lijvige
kwartijn van 779 bladzijden, elk over twee kolommen en voorzien van de noodige
aanteekeningen en ophelderingen.
Het was voor deze ‘Bewerking’, dat prof. van Oosterzee een vleiende aanbeveling
schreef, waarin hij Terwogt een der verdienstelijkste kweekelingen van de Utrechtsche
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hoogeschool noemde, aan wiens volkomen bevoegde hand de uitgever de nieuwe
bearbeiding van dit standaardwerk veilig had kunnen toevertrouwen.
‘In deze Flavius Josephus’, schrijft prof. J.C. Matthes, ‘bewondert men, behalve
de goede vertaling ook de juiste en leerzame aanteekeningen. Het boek zou zeker
meer verkocht zijn geworden ook aan studenten, wien ik het op mijn colleges altijd
aanbeval, als ik gedaan had kunnen krijgen, wat Terwogt ook wilde, dat naast de
groote quarto-uitgave met leelijke platen en groote letters, ook een octavo-uitgave
met kleinere letters en zonder platen verschenen was.’
Edoch door bezwaren van allerhanden aard schijnt het niet tot een dergelijke
uitgave gekomen te zijn.
Terwijl Terwogt dus verdiept was in de ‘Joodsche Oudheden’ en ‘de Joodsche
Oorlogen’, ging de strijd tusschen de rechtzinnigen en de modernen in en buiten de
Nederlandsch Hervormde Kerk onafgebroken voort en stonden de laatsten, met name
de moderne predikanten, die in de N.H. Kerk gebleven waren, niet alleen bloot aan
de verwoede aanvallen der confessioneelen, maar ook en niet minder aan de felle
kritiek van vrijdenkers, Dageraadsmannen en Spectatorianen, als Van Vloten,
Multatuli, v. Limburg Brouwer, Vosmaer enz., voor wie moderne dominees
onuitstaanbaar halfslachtige wezens schenen te zijn. Het was tegen een der laatsten,
dat Terwogt zin brochure: ‘Wij protesteeren’ richten zou.
In December 1871 was aan verschillende niet-geabonneerden het Kerstnummer
toegezonden van het ‘Nieuw Kerkelijk Weekblad’, waarin voorkwamen: ten eerste
een toelichting, dat het Kerstfeest eigenlijk geen christelijk feest was, maar in later
tijd gemaakt; ten tweede een pleitrede, voornl. uit het oogpunt van den arbeider,
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tegen het vieren van twee en drie feestdagen achtereen; en eindelijk een derde artikel:
‘Jezus van Nazareth, een zielkundige proeve.’ Tegen dit Kerstnummer nu verscheen
in den ‘Nederlandschen Spectator’ van 6 Januari 1872 een artikel van de hand van
mr. P.A.S. van Limburg Brouwer, onder den titel: ‘Een Nieuw Kerkelijk (?) Blad’,
waarin hij betoogde: dat het Kerstnummer wel ietwat op een anti-Kerstnummer
geleek; dat het ‘Nieuw Kerkelijk Weekblad’ eigenlijk een ‘Niet Kerkelijk Weekblad’
moest heeten; dat theologen, als de schrijver vein Jezus van Nazareth, die zich den
persoon van Jezus, in den geest van Renan, voorstellen als een weinig onderwezen
socialistisch droomer, ten slotte monomaan, die in onzen tijd wel niet gekruisigd,
maar toch veel kans zou geloopen hebben als de communisten te Parijs gefusilleerd,
voor 't allerminst in een krankzinnigengesticht te worden opgesloten - dat zulke
theologen niet eerlijk waren, als zij op den kansel aan de goê gemeente de blijde
boodschap van het Koninkrijk der Hemelen predikten ... en thuis gekomen voor de
meer verlichten in hun tijdschrift de dwaasheid der kerkelijke traditiën trachtten aan
te toonen; dat zij de kerk niet moesten willen her- of vervormen; dat zij uit de kerk
moesten treden, haar overlatende aan haar langzame verwording en eindelijke
instorting, die bij de rusteloos voortwerkende wetenschap, het natuuronderzoek en
de historische kritiek onvermijdelijk waren.
Tegen dit artikel, tegen de z.i. perfide beschuldiging, dat de moderne predikanten
oneerlijk waren, omdat zij, volgens v.L.B., ongeloovigen als hij, den godsdienst een
dwaasheid achtende alleen maar genietbaar en aanlokkelijk voor de goê gemeente
en daarom de oude kerk en het kunstmatig gebouw der kerkelijke traditiën willende
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afbreken; maar dat zij om dat met succes te doen en om de menigte niet tegen zich
in het harnas te jagen, de kunstgreep gebruikten om in de kerk zoowat in eere te
houden, wat zij buiten de kerk onder kerkelijke vlag bestreden: tegen heel deze
voorstelling protesteerde Terwogt met al het vuur zijner overtuiging. Met
verontwaardigd sarcasme bedankte hij voor de eer bij de ongeloovigen ingedeeld te
worden; in een welsprekende bladzijde gaf hij den inhoud op van de
godsdienstprediking der modernen, wees hij op hun goed recht om op hervormingen
aan te dringen en toonde ten slotte aan, hoe oppervlakkig het oordeel was van hen,
die in hun hooghartig humanisme blind waren voor de gevaren van kerkelijke
heerschzucht en onverdraagzaamheid, die overal het hoofd weêr opstaken.
In September 1873 ontving Terwogt een beroep naar Simonshaven, ruim twee uur
afstands van Brielle, werwaarts hij toog met zijn aangroeiend gezin en waar hij bleef
tot 1875.
Het was daar, dat een plan bij hem oprees, dat, zooals een intiem vriend van hem
mij schreef ‘al zijn zinnen en minnen in beslag nam’, om namelijk ‘De Schoonheden
des Bijbels’ te beschrijven. Hij heeft er heel wat voor gewerkt, maar helaas zijn plan
niet mogen volvoeren.
Het geheel zou hebben moeten bestaan uit 20 afleveringen, elk van 32 bladzijden
druks; het is niet verder gekomen dan tot 3 afleveringen, toen is de uitgave gestaakt,
waarschijnlijk uit gebrek aan inteekenaren.
Ik kan mij begrijpen, dat dit een grievende teleurstelling voor Terwogt is geweest,
want blijkens de fragmenten, die naast mij liggen, was hij juist de man om te vertolken
hetgeen hij als motto op het titelblad schreef:
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‘Ruischt om mij heen in de sombre valleien
Woorden des levens!’
De Génestet.

was hij juist de man om een nieuw licht te laten vallen op de fraaie, zinrijke verhalen
uit den Bijbel, waarmeê het opkomend geslacht van toen, niet ongelijk aan dat van
thans, voor een groot deel volkomen onbekend was.
Dat Terwogt geslaagd zou zijn in zijn poging om, met terzijdestelling van alle
vraagstukken der kritiek, zonder tusschen de bestaande richtingen beslist partij te
kiezen of iemands overtuiging te krenken, de schoonheden des Bijbels in het ware
licht te doen uitkomen, wordt zeker nergens stelliger door bevestigd, dan door de
woorden, die de dichter B. ter Haar ter aanbeveling van dit werk schreef: ‘Nog eens,
het is geen lichte taak te achten, wat de nog jeugdige schrijver met kloeken moed
heeft op zich genomen! Maar, bezat ik reeds vooraf aangaande de geschiktheid en
bekwaamheid van dr. Terwogt tot dit werk de gunstigste verwachting, ik ben in die
gunstige overtuiging en verwachting niet weinig versterkt en bevestigd geworden,
na kennis te hebben genomen van het reeds voltooide uit zijnen arbeid, dat de geëerde
schrijver onder mijn oogen heeft gelegd’.
Intusschen, terwijl Terwogt in Simonshaven arbeidde in zijn gemeente en in zijn
studeerkamer, was de toestand der vrijzinnige predikanten in de N.H. Kerk hoe langer
hoe onaangenamer geworden. Reeds had in 1862 Busken Huet zijn betrekking als
Waalsch predikant neergelegd en in 1866 in zijn: ‘Ongevraagd Advies’ een caricatuur
geleverd van de werkzaamheid van den modernen dominee. Pierson volgde in 1865
zijn voorbeeld, en, schoon niet in zulke schampere taal als Huet, verklaarde hij toch
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ook in zijn: ‘Aan mijn laatste gemeente’, dat de positie der moderne theologen in de
kerk onhoudbaar was geworden. Wel schreef Réville tegen hen zijn vertoogen: ‘Nous
maintiendrons’ en ‘Notre foi et notre droit’; wel verdedigde Kuenen ‘Het goed recht
der modernen’; maar het voorbeeld door Pierson en Huet gegeven vond navolging,
vooral, toen in 1867 het Reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen
en de beroeping van predikanten in werking trad en de kiescolleges hun intocht in
de gemeente deden, waardoor de orthodoxe partij in bijkans alle groote steden het
heft in handen kreeg. En, waar de rechtzinnigheid den boventoon voerde, was zij tot
geen concessies aan de minderheden te bewegen.
Van daar in de 70er jaren een nieuwe exodus uit de Hervormde Kerk. Ongeveer
tien predikanten en tal van gemeenteleden gingen tot de Remonstranten over, wier
aantal, voorheen ongeveer 5000, in 1880 steeg tot 9678 en in 1890 tot 14844.
Onder hen behoorde ook Terwogt.
Omstreeks het einde van Januari 1875 deed hij zijn intrede in de Remonstrantsche
gemeente te Oude-Wetering, waar hij bleef tot 2 Maart 1879, toen hij er zijn afscheid
predikte.
Van dien tijd af tot eenige maanden voor zijn dood was hij Remonstrantsch
predikant te Hoorn, opvolger van dr. B. Tideman, die in 1878 naar Haarlem beroepen
was.
Met een tusschenruimte van veertien jaren, in Zuid-Hollandsche dorpen
doorgebracht, heeft het leven van Terwogt zich afgespeeld binnen de muren van
twee steden, de grijze bisschopsstad aan den krommen Rijn en de oude koopstad aan
de Zuiderzee.
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Dertig jaren, van 1879 tot 1909 heeft hij in Hoorn gewoond, wel niet een ville morte,
maar toch slechts een schaduw meer van hetgeen zij in vroeger eeuwen geweest was.
Draagt Utrecht nog op menige plaats het cachet van Bisschopsstad, op Hoorn heeft
de zeventiende eeuw haar stempel gedrukt; overal wordt men herinnerd aan den
luister der oude koopstad, en, nog heden, als Donderdags de kaasboeren hun stapels
hebben opgeslagen op den Rooden Steen, kan men, staande tusschen de Waag en
het voormalig Staten-College, zich verplaatst achten in den tijd van Jan Pietersz.
Coen.
In die stad met haar herinneringen aan den Geuzentijd, binnen wier muren de graaf
van Bossu na zijn nederlaag op de Zuiderzee gevankelijk was binnengebracht, voelde
de aanstaande schrijver van den ‘Vader des Vaderlands’ en van het ‘Land van Jan
Pietersz. Coen’ zich thuis, thuis ook in de ruime patricische woning op het Groote
Oost, het zoogenaamd Foreestenhuis, met zijn bergsteenen gevel, zijn fraaie
caryatiden, vazen en beelden, dat de Remonstrantsche gemeente had ingericht voor
kerk en pastorie.
Daar heeft hij zijn talrijk gezin niet zonder zorg groot gebracht en zijn kinderen
zien opgroeien tot flinke, degelijke leden der maatschappij, daar heeft hij Zondags
zijn kleine gemeente om zich heen verzameld en doen luisteren naar zijn stichtelijke
toespraken, daar heeft hij in zijn stille studeerkamer onafgebroken gearbeid en daar
was het zijn grootste genot, als hij 'savonds, moe van zijn dagtaak, mocht luisteren
naar het gezang zijner kinderen, begeleid door het pianospel zijner zeer muzikale
echtgenoote.
Hier is het de gelegenheid een korte karakterschets
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in te lasschen van de hand van een zijner vrienden, die hem vaak in zijn Hoornsche
omgeving heeft opgezocht.
‘Ik heb weinig menschen gekend met zooveel werkkracht. Ook weinigen, die
onder meestal moeilijke omstandigheden en onder een zeer zware struggle for life
zoo moedig, zoo opgewekt, zoo frisch bleven.
Uit zijn werk komend was hij altijd bereid om gezellig met u te praten. Ofschoon
zeer geleerd, leek hij in geen enkel opzicht een kamergeleerde. Hij had een aangeboren
vroolijkheid, die hem nooit verliet en tintelde van humor. Dat deze wel eens zeer
sarkastisch kon worden tegenover menschen, die hij niet lijden mocht, zal u bekend
zijn. Hij heeft zich daarmeê vijanden gemaakt onder degenen, die hem vreesden.
Maar wie hem goed kende, nam hem dat niet kwalijk, omdat hij zulk een afkeer had
van alle snobisme, van deftigheid en van vertoon. Hij haatte met volkomen haat de
schijnheiligheid, ja alien schijn. Van deze fouten was hij dan ook zelf geheel vrij.
Nooit gaf hij zich airs, nooit streefde hij naar ijdelen roem. Een man zonder waan,
een man die door en door goed was, en die gewerkt heeft; een liefhebbend echtgenoot
en een goed vader - dat was Terwogt’.
Ten bewijze, hoe zij die hem het best hebben gekend in hun oordeel over Terwogt
overeenstemmen, voeg ik bij deze karakteristiek van prof. Matthes een uittreksel uit
een brief van ds. Carpentier Alting, wiens dochter met den oudsten zoon van Terwogt
getrouwd is.
‘Hij was als echtgenoot en vader een uitnemende en verdient niets dan innig
dankbare herinneringen. Hij werd en wordt door al zijn kinderen diep vereerd. Hij
was altijd aan den arbeid en gaf jaren lang les in Latijn,
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Grieksch en Hebreeuwsch1, ook al ten behoeve van zijn groot gezin. Dat werk eischte
veel inspanning.
Zijn preeken waren altijd de openbaring van een innig, krachtig geloof, in den
waren zin van het woord. Ook op de catechisaties openbaarde zich die levensrichting.
Hij kon innig verontwaardigd zijn over alles wat zweemde naar lichtzinnigheid op
religieus en wijsgeerig gebied en die verontwaardiging maakte hem vaak zeer scherp
in zijn uitingen. In jonger jaren, toen hij in zijn volle kracht was, was hij zeer geestig.
Soms was die geestigheid niet zonder bitterheid, maar altijd kwam zij voort uit edele
beweegredenen.
Nooit stelde hij zich op den voorgrond, zijn bescheidenheid was mogelijk wel wat
overdreven.
In de laatste jaren nam hij lichamelijk en geestelijk af in krachten; het preeken
viel hem toen ontzettend ‘zwaar’.
Niet anders oordeelde een andere intimus, ds. Buisman, die schreef: ‘Hoe hebben
wij ons verkwikt aan zijn rijken geest, zijn humor, die tintelde van gezonde
menschenkennis en gezonde satire, die niet kwetste, maar genas’.
Niet anders ds. Kamp, die uitriep: ‘En dan - wie zal recht doen aan die zeldzaam
geestige, soms snijdende geestesgaven van onzen besten vriend, wanneer hij zich
vrij en ongedwongen gaf, - en aan die behoefte voldeed om, bij de vele controversen
in 't leven, z'n eigen zieleleven zoowat in evenwicht te houden door overal en bij
alles vrij baan te eischen voor de flitsen, die

1

Naar aanleiding dezer lessen, schrijft dr. Matthes: ‘Daar te Hoorn geen gymnasium was,
kreeg T. veel jongelui, die door hem voor het staatsexamen volgens de wet o.h.H.O. van
1876 werden opgeleid: externen en internen. Hij was er verbazend gelukkig mee. Want dat
examen was nooit gemakkelijk, maar T. had er geen last van. Zijne leerlingen slaagden,
hetgeen hem steeds veel nieuwe bezorgde.’
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z'n scherpe geest moest uitzenden, omdat hij bij een zoo diep en fijn gevoel als hij
bezat, bang was voor het weeke en sentimenteele; en dan maar liever den schijn op
zich liet alsof hij een en al bijtend vernuft was. Wat hebben wij veel van hem genoten,
wij die wisten wat er vaak omging in zijn hoofd en hart. Dat hart, 't geen zoo
uneigennützig was, en dat niet anders dan vertrouwen kon, dat ook anderen den
dieperen ondergrond, waaraan alles ontwelde, wel zouden weten te peilen’.
Zoo was Terwogt dus, naar het oordeel zijner vrienden, in den bloeitijd zijns levens,
een man met een helder verstand, een levendig, scherp vernuft, tintelende van humor,
die met zijn geestige zetten en ironieke invallen het gezelschap, waarin hij verkeerde,
wist op te vroolijken, maar tegelijk een degelijk geleerde, die den schat zijner kennis
aan anderen op bevattelijke en smaakvolle wijze wist meê te deelen.
Dit bewijzen ook de twee lijvige boekdeelen, die naast mij liggen en waarover ik
thans een kort woord in het midden wensch te brengen.
In 1884 verscheen bij de firma J. van der Endt & Zoon, te Maassluis: ‘De Vader
des Vaderlands, in zijn leven en werken geschetst voor het Nederlandsche volk, door
dr. W.A. Terwogt’.
De titel reeds doet zien, wat Terwogt met dit werk beoogde. Geen arbeid voor
geleerden, geen voor den dag brengen van nieuw materiaal uit het stof der archieven,
maar een populair geschrift, waarin hij met gebruikmaking van hetgeen door de beste
historieschrijvers over dat tijdvak was gepubliceerd, met geestdrift en gloed zou
verhalen wie en wat Prins Willem voor het Nederlandsche volk was geweest.
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Met geestdrift en gloed; want de schrijver laat het den lezer haast op iedere bladzijde
gevoelen, dat hij is een ijverig protestant, die de Spaansche tirannie haat, die
geloofsvervolging en inquisitie verfoeit en die in Prins Willem den voorvechter zag
van het beginsel: ‘De mensch moet vrij zijn inzake des geloofs.’
In zekeren zin is het ook een strijdschrift, zelfs de titel schijnt mij toe een protest
te zijn. Terwogt, anticlericaal in merg en been, laat hier de gelegenheid zich niet
ontglippen om telkens hartstochtelijk te velde te trekken tegen de bekende stellingen
door den ultramontaanschen historicus dr. W.J.F. Nuyens, verkondigd in zijn:
‘Algemeene geschiedenis des Nederlandschen volks’ en zijn ‘Nederlandsche
Beroerten’.
Waar Nuyens de wreede vervolgingen der ketters trachtte te vergoelijken, de
inquisitie in bescherming nam, den prins van Oranje beschuldigde van te streven
naar de oppermacht, van medeplichtigheid aan den beeldenstorm, van heerschzucht,
dubbelhartigheid en huichelarij; waar Nuyens schreef: ‘de naaktheid van ‘dien Vader
des Vaderlands’ heeft men willen bedekken, zonder te willen omzien, en hen, die
daarop wezen, uitgekreten voor vervloekte Chams. Maar de Zwijger was geen vader
des vaderlands’ ..... daar bruiste Terwogt op en terwijl zijn ziel trilde van toorn en
verontwaardiging, vloeiden bladzijde op bladzijde hem uit de pen van de scherpste
polemiek1; daar riep hij uit .... ‘En als men mij nu vraagt waarom ons hier rondgevoerd
in die vunzige holen van lage verdachtmaking en vuilen laster? Dan antwoord ik:
om onze vaderen te ontheffen van de beschuldiging van ongerechte
onverdraagzaamheid tegen de Katholieken,

1

Zie pag.: 16, 18, 43, 48, 49, 55-57, 88-96, 103-105, 187-189, 244-246, 254, 309, 364-368.
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om te doen inzien, dat die onverdraagzaamheid althans zeer begrijpelijk,
verschoonbaar, in de meeste gevallen ter wille van de vrijheid en het vaderland
gebiedend noodzakelijk was. Indien toch na driehonderd jaren een Katholiek uit spijt
hierover, dat door de volharding, het genie, den heldenmoed, de zelfopoffering en
het standvastig Godsvertrouwen van den Zwijger het vaderland ontrukt is aan de
Spaansche dwingelandij, maar daardoor tevens in de Noord-Nederlandsche gewesten
de katholieke godsdienst van den troon is gestooten der alleenheerschappij, zóó
vijandig, met zulk een giftigen haat kan optreden tegen Willem van Oranje, 's lands
redder en verlosser, is het dan wonder, dat men in de dagen zelven der worsteling in
de Katholieken weinig betrouwbare lieden zag, heulende met 's lands vijand, en zoo
dat al niet, in het diepst der ziel de Spanjaarden overwinning wenschende ter wille
hunner religie? ....’
Na het voltooien van ‘De Vader des Vaderlands’, was het geen wonder, dat
Terwogt, die zich nu geheel in den tijd van den tachtigjarigen oorlog had ingewerkt,
zich opgewekt gevoelde om wederom aan het volk het leven en de daden van Hoorn's
beroemdsten burger, Jan Pietersz. Coen, en de geschiedenis der Nederlanders in
Oost-Indië te verhalen.
Evenmin als Ter Haar, Hofdijk of Veth, die insgelijks Java beschreven hebben, is
Terwogt ooit in Indië geweest, maar evenals bij hen bewondert men bij onzen schrijver
het koloriet, waarmee hij land en volk schetst. Hij had zich daartoe dan ook in staat
gesteld door een nauwgezette lektuur van geschiedenissen en reisbeschrijvingen,
o.m. die van Junghun, van der Lith, van Deventer, van Hoëvell, de Jonge, Pijnappel,
van der Chijs, P.A. Tiele, zoodat zijn verhaal op menige plaats uitmunt door een

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

109
aanschouwelijkheid nog vermeerderd door het sprekend invoeren der handelende
personen.
Veel minder dan in het vorig werk is hier de polemicus aan 't woord, schoon de
auteur toch niet kan nalaten de hebzucht, het egoisme en de koelbloedige wreedheid
der stichters van de O.I. Compagnie op tal van plaatsen vol verontwaardiging te
hekelen, en, niettegenstaande al zijn bewondering voor den krachtigen geest, den
ijzeren wil en het genie van Coen, moet hij toch, bij het vermelden van zijn dood,
lucht geven aan een gevoel van weerzin, dat zulk een onbuigzaam, onmeedoogend,
onverbiddelijk karakter hem inboezemde.
‘Al huiveren wij, zonen der 19de eeuw’, zoo riep hij uit, ‘terug van den man, die
terwille van de door de Compagnie gehuldigde handelspolitiek alle hooger
rechtsgevoel, alle eerlijkheid, alle menschelijkheid verloochende, hij, de Calvinist
der 17de eeuw, was er van overtuigd, dat ‘de Indianen’ de vijanden waren van den
waren God, als zoodanig geen rechten bezaten, ja dat het een Gode welbehagelijk
werk was ‘dien goddeloozen hoop te verdelgen’ en handelde dies overeenkomstig’.
Ziedaar weer de echte Terwogt. Alle fanatisme, alle onverdraagzaamheid was hem
een gruwel, zij mochten dan geleeraard worden te Rome, te Genève of te Dordrecht.
Behalve het schrijven van boeken, nam Terwogt ook deel aan journalistieken
arbeid. In ‘Het Nieuws van den Dag’ zijn in de 90er jaren eenige hoofdartikelen
opgenomen, waarvan ik o.a. wil noemen dat van 30 Mei 1893, getiteld ‘Coen’ juist
op den dag, dat diens standbeeld op de Kaasmarkt te Hoorn onthuld werd.
Van grooter beteekenis was zijn werkzaamheid voor de locale pers, daar hij jaren
lang redacteur is geweest van: ‘West-Friesland, Nieuwe Hoornsche Courant’.
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Toen de heer Carpentier Alting predikant in Hoorn was, meende hij, dat naast de
officieele Hoornsche Courant nog plaats was voor een tweede weekblad, waarin de
vrijzinnige beginselen op elk gebied besproken en verdedigd zouden worden, en hij
vond in den heer P. Geerts een uitgever. In 1855 vertrok de heer Alting naar Indië
en Terwogt nam zijn plaats als redacteur in. Voor dit blad, dat hij in hoofdzaak
redigeerde, schreef hij ook nu en dan hoofdartikelen, meestal van moraliseerenden
inhoud, maar gekruid door dat oorspronkelijk vernuft, dat zich in geen zijner
pennevruchten verloochende. Als voorbeelden noem ik: ‘Hebt gij haar gehoord?’1
een ode in proza aan den wind; ‘Een triestige Zondag’2; ‘Sneeuwballen’3;
‘Rijkdom-Geluk?’4.
Vaardig met de pen, was Terwogt ook, vooral in zijn jonger jaren, een geliefd
spreker op vergaderingen van het ‘Nut’ of ‘den Protestantenbond’, als hij er zijn
humoristische verhandelingen voordroeg, of er zijn satirieke toespraken hield.
Geen der opstellen echter heeft hij uitgegeven: zij waren, naar hij zeide, geschikt
om te worden aangehoord, niet om te worden gelezen.
Ook op politieke vergaderingen liet hij vaak zijn stem hooren, en, in de dagen, dat
de liberale kiesvereeniging ‘Burgerplicht’ in Hoorn den toon aangaf, was hij daar
een gevreesd debater, wiens scherpe tong menig tegenstander afschrikte verder het
woord te voeren.
Later, toen ook ten onzent de politieke propaganda een soort van beroep werd,
toen jonge radicalen als Treub, Gerritsen, Calisch e.a., getraind in de debatten in de
Amsterdamsche kiesvereeniging ‘Burgerplicht’ tegen ge-

1
2
3
4

12 Febr. 1891.
25 Jan. 1895.
30 Jan. 1895.
25 Aug. 1896.
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harnaste tegenstanders als mr. Jolles, mr. Levy, prof. Bellaar Spruijt en A.C.
Wertheim, ook in Hoornsche Parkzaal bij verkiezingen als sprekers en debaters
optraden, trok Terwogt zich terug en liet het terrein over aan meer speciale politici
als mr. de Kanter e.a.
Volgde Terwogt in de theologie het spoor door Opzoomer Scholten en Kuenen
gebaand, hield hij zich in de politiek aan de beginselen, door Thorbecke verkondigd,
ook in de letteren bleven de schrijvers en dichters van vóór 1880 zijn modellen.
In de moderne stroomingen onzer literatunr gevoelde hij zich niet thuis. Hij begreep
niet goed, wat de jongeren bedoelden met hun woordkunst en werd ietwat korzelig,
dat zij een taal spraken, die hij niet verstond.
Levendig nog herinner ik mij een avond, toen dr. Kiewiet de Jonge een voordracht
hield, waarin hij zich met groote waardeering over de tachtigers had uitgelaten. Na
de pauze stond Terwogt op en met iets van de oude, spottende flikkering in zijn oog
riep hij uit: ‘Ik heb, als wijlen Betje Wolff het deed met de philosophie van Kant,
eenige weken mijn armzalig oud hoofd gebroken over verzen van Kloos en Gorter,
van Verwey en Ary Prins, maar zeg gij, die hen prijst, mij nu eens, hoe moet ik ze
lezen om ze te begrijpen; van achteren naar voren of van voren naar achteren; moet
ik in midden beginnen of aan 't einde .... ik weet het waarlijk niet; ik weet alleen, dat
ik duizelig word, als ik achter al die woorden een zin zoek, die hoe meer ik zoek,
des te hardnekkiger zich schuil houdt’.
Het doet hier niet ter zake, dat de heer de Jonge hem in overweging gaf nog eens
te lezen: Verwey's: ‘Rouw om 't jaar’; van Deyssels opstel: ‘over proza’; Guido
Gezelle's: ‘Ruischend riet’; Kloos': ‘Ode aan de zee’
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en zoo menig kostelijk literair kunstjuweel meer: het was er me alleen om te doen
Terwogt zelf op zijn eigenaardige manier zijn oordeel over de nieuwere generatie in
de letterkunde te laten uitspreken.
In later jaren, ik heb er al op gewezen, rok Terwogt zich meer en meer terug in
den huiselijken kring en zijn studeerkamer. Daar kon hij soms weemoedig voor zich
zitten uitstaren, gedrukt door melancholische buien, die meermalen het gemoed
omnevelen van humoristen, door de buitenwacht zoo vaak benijd om hun vroolijkheid
en hun kwinkslagen.
Zijn gezondheid liet vaak ook veel te wenschen over en zijn arbeid viel hem zwaar.
Toch is hij werkzaam gebleven tot het einde toe.
Den 25sten Juli 1909 trad hij voor het laatst voor zijn gemeente op. Zijn
afscheidsrede naar aanleiding van 2 Cor. VI, 10a drukte geheel zijn stemming uit:
‘Als droevig zijnde doch altijd blijde’.
Haast profetisch klonk daarin zijn woord: ‘Nu dan, man en vrouwe, die den strijd
en de moeite des levens hebt gekend, die gestreden hebt tegen de golven der levenszee,
ziet gij met zekeren weemoed en toch ook met verlangen de grijsheid tegen, den tijd,
waarin gij zult kunnen rusten van uw maatschappelijken arbeid, om die aan jongere
krachten over te laten, den tijd, waarin de kinderen groot zullen zijn en gij, minder
ontvankelijk voor blijde en droeve indrukken in kalmte uwe dagen zult slijten? Maar
wat verlangt gij naar de grijsheid? Als zij bereikt is, is dan niet haar eenige toevlucht
te hopen, dat aan gene kant van het graf een nieuw en beter leven ons wacht?’
Had hij, toen hij die woorden neerschreef, reeds een voorgevoel, dat hij niet lang
van zijn rusttijd zou mogen
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genieten? Zeker is het nieuwe en betere leven, dat hij verwachtte, spoedig gekomen.
Nog slechts enkele maanden heeft hij in zijn vriendelijke woning aan den Zijlweg
te Haarlem doorgebracht; heeft hij er de zon achter de Bloemendaalsche duinen zien
ondergaan, maar vóór een nieuwe lente de bosschen en velden, die hij zoo liefhad,
weer tooide met bladeren en bloemen, waren zijn oogen voor altijd voor hun schoon
gesloten. Hij overleed den 24sten Februari 1910.
W.P. KOPS.
A m s t e r d a m , 6 Juni 1910.
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Lijst der geschriften van Dr. W.A. Terwogt.
1863.

Acad. Dissertatie over Het leven van den
Joodschen geschiedschrijver Flavius
Josephus.

1872.

Wij Protesteeren, een woord naar
aanleiding van het artikel ‘Een kerkelijk
(?) blad’, in den Nederlandschen
Spectator van den 6den Januari 1872 van
mr. van Limburg Brouwer, door dr. W.A.
Terwogt, Arnhem, J. Heuvelink.

1873.

Al de Werken van Flavius Josephus,
bewerkt door dr. W.A. Terwogt, met een
aanbevelend woord van dr. J.J. van
Oosterzee. Dordrecht bij J.P. Revers,
MDCCCLXXIII.

1875.

Schoonheden des Bijbels, door dr. W.A.
Terwogt, met een aanbevelend woord van
dr. B. Ter Haar. Arnhem, Van Egmond
& Heuvelink 1875. 3de aflevering 1876.

1884.

De Vader des Vaderlands in zijn leven
en werken geschetst voor het
Nederlandsche volk, door dr. W.A.
Terwogt. Maassluis, J. van der Endt &
Zoon, 1884.
Het land van Jan Pieterszoon Coen1.
Geschiedenis der Nederlanders in
Oost-Indië, aan het Nederlandsche volk
verhaald, door dr. W.A. Terwogt. Hoorn,
P. Geerts.

1

Bij het land van J.P. Coen is geen jaartal opgegeven.
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Levensbericht van Antonie Hendrik Gerrit Paul van den Es.
Men leert zijne onderwijzers en leeraren eerst waardeeren bij het klimmen der jaren.
De belangstelling, de welgemeende raadgevingen maken wel indruk op het jeugdig
gemoed, maar die indrukken worden niet verwerkt, voordat wij op lateren leeftijd te
midden van maatschappelijke zorgen in uren van rust behoefte krijgen te denken aan
die heerlijke, onbezorgde jeugd. Dan herinneren wij ons met dankbaarheid de velen,
die met onvermoeiden ijver onze stappen op het gebied der kennis hebben geleid.
Geen wonder dus, dat ik, die op het gymnasium het onderwijs van Van den Es als
rector genoot, zijne colleges in de Grieksche antiquiteiten als student volgde en ten
slotte onder zijne leiding mijne eerste lessen gaf, geen oogenblik aarzelde, toen mij
gevraagd werd het levensbericht van dezen man te schrijven. Waar men zooveel aan
iemand te danken heeft, kan en wil men niet gaarne zich onttrekken aan een daad
van piëteit.
Dat er moeilijkheden mij stonden te wachten, wist ik vooruit. In de laatste jaren
van zijn leven had Van den Es vele papieren en brieven vernietigd, deels om bij het
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herhaaldelijk verhuizen zich te bevrijden van te veel bagage, deels omdat hij begreep,
dat na zijn dood voor niemand die papieren groote waarde zouden hebben. Gelukkig
zijn eenige pakketten bewaard gebleven, die mij voor deze levensbeschrijving
welwillend werden afgestaan door de tegenwoordige bezitster, Mejuffrouw H.C.
Alberda. Aan haar hulp en bereidvaardigheid breng ik gaarne een woord van dank.
Antonie Hendrik Gerrit Paul van den Es werd 2 Juni 1831 te Sassenheim geboren,
waar zijn vader predikant bij de Hervormde Kerk was. Natuurlijk vond zijne moeder
- zijn vader was in 1834 gestorven - het onderwijs op dit dorp niet voldoende en
daarom stuurde zij hem op twaalfjarigen leeftijd naar Harderwijk. Daar kwam hij in
huis bij den rector Dr. W.C.L. Clarisse, van wien hij in de voorrede van zijn
proefschrift getuigt, dat hij voor hem als een vader had gezorgd, en wiens dood hem
van een grooten steun in het leven beroofde. Van Harderwijk ging hij in 1845 naar
Leiden en bezocht het gymnasium, totdat 15 Augustus 1848 het staatsexamen werd
afgelegd. Op denzelfden avond nog heeft Van den Es een verslag opgesteld van dit
examen en daarin uitvoerig meegedeeld, op welke wijze het werd afgenomen. Bij
den aanstaanden literator liet de algebra iets te wenschen over, maar zijn opstel in
het Latijn ‘de Pugna Pharsalica’ en zijne Grieksche vertalingen waren zoo goed, dat
over eene bevordering tot de universiteit niet getwijfeld werd. Men liet hem toe
tegelijk met du Rieu en Tiele. Minder gelukkig waren in dat jaar de leerlingen van
het Paedagogium van Dr. J.J. de Gelder, die met zijn instituut het gymnasium
concurrentie aandeed. Van de zeven candidaten moest de commissie er vijf afwijzen.
Zijn intrede in de Leidsche studentenwereld was niet

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

117
gelukkig. Al bestond er in die dagen geen officieele groentijd, novitius was men toch
en, daar de zeden voor 60 jaar vrij wat ruwer waren dan tegenwoordig, moesten de
jonge studenten ook spoedig ingewijd worden in de bacchanaliën der ouderen.
Hiertegen kwam Van den Es in verzet, maar dit verzet kostte hem het lidmaatschap
van het corps en daardoor stond hij buiten alle vereenigingen.
Dat Van den Es zijn tijd goed besteed heeft aan de universiteit, blijkt in de eerste
plaats uit de verschillende testimonia. De professoren Verdam, Kaiser, Rijke en Van
Assen getuigen om strijd, dat zij in hem een ijverig discipel hebben gehad, die zelfs,
gelijk prof. Verdam neerschrijft, de matheseos elementis cum laude satisfecit. Dit
alles ging buiten de eigenlijke studie om, zoodat wij kunnen vermoeden, met hoeveel
meer genoegen hij werkte in het vak zijner keuze. De resultaten hiervan zouden niet
uitblijven. Reeds in 1849 komen er verzen in de Studenten-almanak en spoedig
daarop artikelen in de Academische courant ‘Lucifer’. Het komt mij voor, dat Van
den Es in die eerste jaren met voorliefde werkte op het gebied der Nederlandsche
Letterkunde. In critieken en beschouwingen wijst hij er op, dat men in Nederland
zijne eigene schatkamers moet onderzoeken, beter de leerstoelen moet bezetten en
niet genoeg kan voelen voor historische taalstudie, omdat zoovele
Middelnederlandsche schrijvers wachten op een uitgave. 12 Juni 1851 volgt het
candidaatsexamen non sine laudibus. Als candidaat schrijft hij in de Algemeene
Konst- en Letterbode en bespreekt in het Nieuw Nederlandsch Taalmagazijn eenige
taalkundige kwesties. Daarmede houdt deze studie op en wordt Van den Es een
waardig leerling van Cobet. Onder praesidium van dezen professor verdedigden de
studenten stellingen, die vooraf gedrukt en uitgedeeld

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

118
werden. Wij behoeven niet te vragen, wat er in die theses stond, want wij zijn in den
bloeitijd der emendaties. Het voorstellen om een bedorven tekst te verbeteren of
emblemata te verwijderen was in die dagen een voornaam deel der philologie en Van
den Es liet zich niet onbetuigd. Prof. Naber was zoo vriendelijk mij over het
studentenleven van die jaren en vooral over de studie der philologen inlichtingen te
geven. Een dertigtal toehoorders verschenen bij deze oefeningen in het auditorium
iuridicum en de oppositie tegen de stellingen kwam van den kant der studenten. De
studie der klassieke letteren, die toen veel eenvoudiger was, lokte ook aanstaande
theologen of juristen. Menig jurist, menig theoloog deed het candidaatsexamen bij
Cobet en Bake. Bij voorkeur verdiepte Van den Es zich in de Grieksche rhetoren.
Op dat terrein zou hij ook het onderwerp vinden voor zijne dissertatie. Adnotationes
ad Lycurgi orationem in Leocratem is de titel van het proefschrift, waarop hij 12
Mei 1854 promoveerde. De tekst van Lycurgus, die op vele plaatsen herziening
noodig had, wordt onderhanden genomen en more Cobeti behandeld. Wij proeven
er den leermeester uit van het begin tot het einde. Voor de verdienste van dit geschrift
pleit, dat Blass in 1900 in zijne uitgave van Lycurgus herhaaldelijk verbeteringen,
door Van den Es voorgesteld, overneemt. Zes en vijftig stellingen sluiten het werk
af en ik mag niet nalaten te wijzen op drie theses aan het slot. Van den Es, die in de
voorrede met dankbaarheid gewag maakt van het onderwijs, dat hij op het gymnasium
van Matthias de Vries heeft genoten, verkondigt, dat de studie van het Nederlandsch
op de gymnasiën niet achter gesteld mag worden bij het Grieksch en Latijn, een voor
die dagen brutale stelling. Zoo vallen
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ook op de twee stellingen over de paedagogie. Men moet niet luisteren naar hen, die
meenen, dat de paedagogie niet kan gedoceerd worden, zegt de aanstaande leeraar
en voegt er aan toe: de paedagogie wordt in ons land door de philologen te veel
verwaarloosd, hoewel een groot deel van hun taak in de maatschappij zal zijn het
opvoeden van anderen. Wij lezen hieruit den angst, dat hij onhandig zou optreden,
wanneer hij straks geroepen werd om de jeugd de oude talen te doceeren, maar
ongetwijfeld heeft hij ondervonden, dat de belangstelling in de vorderingen der
leerlingen, de opgewektheid van den docent bij zijn onderwijs en het terugdenken
aan de jaren, toen men zelf op de schoolbanken zat, van meer belang zijn voor den
leeraar dan theoretische kennis, ook al zal die theorie hem helpen heen te komen
over moeilijkheden, die zich mochten voordoen.
Van den Es heeft de zaak terstond goed en verstandig aangepakt, zooals blijkt uit
de woorden van verscheidene leerlingen. ‘Aan uw paedagogisch talent,’ zoo schrijft
een, ‘heb ik veel lust tot studie te danken.’ Dit is het ware woord. Van den Es was
paedagoog van nature, het theoretiseeren deed hij zelf naar aanleiding van wat de
praktijk hem leerde. Een korten tijd was hij onderwijzer in de oude talen te Rijswijk
aan het instituut van den heer Mensing. Naber en Bisschop waren hier zijne
voorgangers geweest. 26 Juli 1855 werd hij benoemd tot praeceptor te Leeuwarden.
De eerste jaren gaven, zooals meestal het geval is bij jonge docenten, geen
gelegenheid tot eigen studie. De ondervinding, dat men ondanks den dokterstitel toch
nog veel niet weet of ten minste niet helder genoeg voor zich ziet om het anderen
duidelijk te maken, deed zonder twijfel ook Van den Es op. Toch rustte de pen niet
lang.
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De sleur van het onderwijs, waardoor zoovelen meegesleept worden en die de
frischheid van geest ten nadeele van het onderwijs bij velen ondermijnt, had op hem
geen vat. Zoodra hij vrijen tijd kreeg, begon weer de eigen studie en publiceerde hij
de resultaten van zijne onderzoekingen. Het begint met een historische studie, de
geschiedenis van Het Collegie van de dry tonghen te Leuven, de stichting van
Hieronymus Busleiden en Desiderius Erasmus. Hij gaat na, wat deze instelling, die
ongeveer een eeuw bleef bestaan, heeft gedaan voor de studie van het Latijn, Grieksch
en Hebreeuwsch. Zich onledig te houden met de geschiedenis van het onderwijs was
voor Van den Es ook later een groot genot. Zijne hoofdstudie zou echter weldra
worden de Grieksche oudheidkunde. Dit bleek vooral, toen hij te Groningen van
December 1860 tot Juli 1872 als conrector werkzaam was. In dit twaalftal jaren
werkte hij veel en op lateren leeftijd, toen de drukke werkkring te Amsterdam hem
weinig vrijen tijd overliet, sprak hij gaarne over het kalme leven te Groningen, waarin
hij zoo ongestoord en rustig had kunnen studeeren. Een Latijnsche verhandeling:
Commentatio de legibus Atticis, quae pertinent ad parentum liberorumque iura,
opent de rij van grootere studiën op dit gebied, nadat in de Mnemosyne en het
Tijdschrift van de nederlandsche gymnasiën het huwelijk volgens het Attisch recht
besproken was. Wij kunnen volmondig erkennen, dat Van den Es zich onder de zeer
weinige philologen in Nederland bevond, die de studie der Grieksche oudheidkunde
tot hun speciaal studievak maakten. Hij heeft niet alleen gewezen op de
onderzoekingen van Boeckh en Perrot en zoovele anderen, maar ging zelfstandig na,
in hoeverre wij de resultaten van dat onderzoek mogen aannemen. Vermeld moet
worden,
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dat voor Van den Es de studie van het verleden, hoe nuttig ook, dan eerst
vruchtdragend wordt, wanneer men het oog gericht houdt op het tegenwoordige. Het
duidelijkst komt dit voor den dag in zijne studie over de Heliaea te Athene. Met klem
betoogt hij, dat de kennis van het Attisch recht hare nuttige zijde heeft voor de
negentiende eeuw en niet alleen voor philologen van belang is. Als Boeckh niet
doortrokken was geweest - zoo liet hij zich ergens ongeveer uit - met de beginselen
der Staathuishoudkunde, zooals zij door Adam Smith en Jean Baptiste Say zijn
vastgesteld, dan zou het hem onmogelijk geweest zijn, dat beeld van Athene's
finantieelen toestand te schetsen. De studie van het verleden terwille van het heden,
dat was het ideaal van Van den Es. Daarom was hij ook voor de klasse zoo goed op
zijn plaats, wel wetende, dat hij zijnen discipelen door de studie van den oudheid
iets mee kon geven, waaraan zij ook in het verdere leven, ook al werden zij geen
philologen, veel konden hebben. Door zijne artikelen over de Grieksche antiquiteiten
geraakte hij in briefwisseling met Exupère Caillemer. Die schriftelijke kennismaking
dateert van 1867. Caillemer, eerst te Grenoble, later professor te Lyon, schreef eenige
artikelen over het erfrecht te Athene en had een afbrekende critiek gepubliceerd over
het Corpus Juris Attici van den Hongaarschen geleerde Télfy. Daar Van den Es zich
ook ergerde aan deze oppervlakkige uitgave en daarover zijn opinie had
neergeschreven, ontstond er door het wederzijdsch toezenden van geschriften een
band, die eerst door den dood van Caillemer verbroken werd. Hoewel zij elkaar nooit
gesproken hebben en het altijd bij uitnoodigingen is gebleven, toch is er bijna geen
brief, die uitsluitend over de wetenschap handelt. Dit was ook voor Van den
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Es onmogelijk. Zijn hartelijkheid en belangstelling zijn ieder gebleken, die met hem
in aanraking kwam. Zou er één leeraar zijn, die jaren lang de loopbaan van zijne
leerlingen in de maatschappij volgde? Van den Es heeft dit gedaan en teekende het
op. Vooral de jongeren bemerkten die toewijding. Zij zagen in hem den vader, die
wel kastijdt, als het noodig is, maar uit wiens woorden toegenegenheid blijft spreken.
Zijn huwelijk met Louison Augusta du Cloux, geslo- 30 Juli 1857 te Leeuwarden,
bleef kinderloos. Deze teleurstelling - en ongetwijfeld is het eene teleurstelling
geweest - gaf hem nog meer aanleiding de kinderliefde, die hij moest missen, te
vervangen door de aanhankelijkheid zijner leerlingen. Het bestudeeren der karakters
en het nagaan, hoe die uiteenloopende neigingen moesten geleid worden, was de
groote taak, die hij zich stelde.
Tot de vacantie van 1872 was hij werkzaam te Groningen, want na de vacantie
zou hij als rector te Utrecht optreden. De mooiste tijd in zijn leven, volgens zijn eigen
uitlatingen, was aangebroken, nu hij als rector het stuur in handen kreeg en zijne
denkbeelden over het doel van het gymnasiaal onderwijs in praktijk kon brengen.
Rooskleurig was de toestand van het gymnasiaal onderwijs in die dagen niet. De
grondwetgever van 1848 bepaalde in het 5de additioneele artikel van die grondwet,
dat een wetsontwerp op het onderwijs aan de Staten-Generaal moest worden
aangeboden, maar men was in die vier en twintig jaar niet verder gekomen dan dat
eenige rapporten werden ingediend en sedert 1868 twee wetsontwerpen werden
aangeboden. Het gymnasium was niet wat het behoorde te zijn, de eenige
voorbereiding tot het academisch onderwijs.
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Reeds in 1865 had Van den Es bij de opening van het nieuwe gymnasium te
Groningen in een artikel dit punt aangeroerd en was hij opgekomen tegen den kreet,
die steeds luider aangeheven werd: Weg met Grieken en Romeinen! Als rector te
Utrecht in de dagen, toen meer stemmen tegen de klassieke talen opgingen, zou hij
een der groote voorvechters worden voor het behoud van het Grieksch en Latijn.
Terstond in zijne toespraak den 13den September 1872 bij de aanvaarding van het
rectoraat spreekt hij over de beste middelen om het doel van het gymnasiaal onderwijs
te bereiken. Of wij in den tijd, dien wij thans op het gebied van onderwijs beleven,
dezelfde argumenten zullen hooren en lezen, valt niet te betwijfelen. De toon alleen
zal iets gematigder zijn. Want ofschoon Van den Es meer dan andere rectoren in die
jaren begreep, dat men niet hardnekkig moest vasthouden aan het oude, waar nieuwe
eischen zich deden gelden, toch waren de klassieken, van tabaksrook doortrokken,
voor hem het heiligste. Een rector was iets anders dan een directeur; er bleven voor
hem tot in den laatsten tijd hoofd- en bijvakken. Zijn groote vijand in die dagen is
Dr. Burger. Het Grieksch moet verdwijnen - zoo schreef deze - daar het in de lucht
zit, dat de natuurwetenschappen meer beoefend willen worden. Wat zou er tegen
zijn het Grieksch af te schaffen, een taal, die gelijk te stellen is met het Arabisch en
geheel buiten onze traditie staat? Tegenover de beweringen van den vertolker van
Plato stelt Van den Es zijne ondervinding te Groningen. In vier klassen wordt Grieksch
gedoceerd, respectievelijk met 6, 9, 9 en 5 1/2 uur per week, en men bereikt, dat in
de hoogste klasse Plato, Thucydides, Demosthenes, Sophocles, somtijds ook
Aristophanes met gemak gelezen worden, terwijl de lectuur van Homerus
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en Herodotus vrijwel gelijk staat met die van eenig klassiek schrijver van de nieuwe
literatuur. Dit resultaat te behouden was niet mogelijk, of de nieuwe wet moest een
wet zijn met weinig vakken, een wet, die grondigheid van onderwijs stelt boven
uitgebreidheid. Van den Es weerde zich dapper tusschen '72 en '76 en toen de wet
kwam, zal hij gejuicht hebben over het vele, dat geheel in zijn geest was. Het
propaedeutisch onderwijs was van de hoogeschool verdwenen en reeds op het
gymnasium had de wetgever onderscheid gemaakt in de opleiding van de studenten
voor de verschillende vakken in de laatste jaren. De veelheid van vakken zou
natuurlijk de studie der klassieken benadeelen, maar Van den Es was, gelijk gezegd
is, een man met een open oog voor het leven om hem en zeker geen doctor umbraticus.
Dit zouden ook zijne leerlingen ondervinden. Hij gunde hun afleiding en zocht
zooveel mogelijk ook aanraking buiten de school. Feestvieren met de gymnasiasten
beschouwde hij als een deel van zijn paedagogie. Zoo mee te leven met het jongere
geslacht, vooral als kinderstemmen in het huisgezin niet gehoord worden, is een
zeldzaamheid. Een feestrede houden, niet als rector, die in zijn toon iets strengs en
in zijn blik iets meesterachtigs legt, maar als oudere vriend, die aan de jeugd gepaste
vreugde zoo gaarne gunt, was voor hem een heerlijk moment in het leven. Wat een
moeite heeft hij zich niet gegeven voor de viering van het vierde eeuwfeest van het
stedelijk gymnasium te Utrecht in December 1878? Hij sprak een feestrede uit, waarin
een kort overzicht werd gegeven van de Hieronymus-school, en tevens zorgde hij
voor een geleerde verhandeling in druk, getiteld: Commentatio de Demosthenis in
Midiam Oratione. Als gevolg van dit feest publiceerde hij later nog
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de lijsten van leerlingen der Hieronymus-school, getrokken uit bescheiden op het
Gemeente-Archief te Utrecht aanwezig.
Deze historische studies gaven Van den Es een onderwerp aan de hand voor zijne
toespraak den 25sten Juni 1878 tot opening van de 105de Vergadering van het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap. Hij besprak de herleving der klassieke studies.
Du Bois-Reymond had in 1877 te Keulen de stelling ontwikkeld, dat de loutere
ingebruikstelling van de practische resultaten der natuurwetenschappen ons tot een
soort van barbarij terugvoerde en waarschuwde tegen den immer krachtiger
optredenden geest van ‘Amerikanisirung’. Heeft werkelijk de heerschappij der
natuurkundige vakken met hunne verrassende uitkomsten allen zin voor de humaniora
uitgedoofd, is de vraag, die Van den Es zich stelt, en als altijd optimistisch gestemd
ziet hij overal het licht door de donkere wolken heen breken. De herleving der
klassieke studiën heeft hare vruchtdragende kracht nog niet verloren. Naast de historie
trekt de Grieksche poëzie hem in dezen tijd aan. Metrische overzettingen in het
Nederlandsch had hij waarschijnlijk zijnen leerlingen reeds meermalen voorgelezen,
maar thans durfde hij ze te laten drukken. In het ‘Tooneel’ van 1878 kwam een stuk
over de Oresteia van Aeschylus met enkele proeven van vertaling. Een brief van
Vosmaer vol lof en aansporing om het niet bij fragmenten te laten volgde. Het was
in de dagen, toen Vosmaer zijne vertaling van de Ilias uitgaf en van verschillende
kanten aangevallen werd. De puntige speer van prof. Naber's pen had zijne teedere
huid wel niet doorboord, maar toch behoorlijk gekrast en daarom zocht hij troost bij
den philoloog Van den Es, van wien hij goede opmerkingen zou krijgen, zooals hij
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uit de Oresteia van dezen voelde. Die opmerkingen heeft Van den Es gemaakt in alle
stilte. Uit de brieven van Vosmaer zien wij, hoe bij iedere moeilijkheid de hulp van
den Utrechtschen rector werd ingeroepen. Op zijn raad werden de edities van La
Roche en Bekker besteld, die bij de eerste zangen niet waren gebruikt, en tevens
verklaarde hij zich bereid de proeven voor het afdrukken door te lezen. Zonder dezen
souffleur was de vertaling mislukt en had de tweede speerworp van prof. Naber den
dood ten gevolge gehad. Als in 1881 de geheele Ilias is verschenen, komt een
waardeerend woord van den man, die meer dan iemand kon weten, welk een
inspanning aan deze vertaling was besteed. En bij dit alles stelt Van den Es zich op
den achtergrond. Luidruchtig was zijn optreden nooit, daarvan hield een aangeboren
bescheidenheid hem terug. In deze aankondiging wijst hij met nadruk op het
minderwaardige van eene vertaling in alexandrijnen en schaart zich volkomen aan
Vosmaer's kant tegen Pierson, die het voor den alexandrijn opnam. Voor hen beiden
is de alexandrijn niet ‘het paard van den geoefenden ruiter, dat hij achteloos berijdt,
strak houdt, in galop zet, fier laat draven’, maar staat ver achter bij den hexameter,
die door zijne mannelijke caesuur eerst dactylisch dalend en dan anapaestisch rijzend
wordt.
Wij zijn gekomen in het laatste tijdperk van Van den Es' verblijf te Utrecht. 4
September 1880 werd het nieuwe gymnasium ingewijd, waarin hij nog anderhalf
jaar werkzaam bleef, want 21 December 1881 volgde de benoeming tot rector te
Amsterdam. Lang heeft hij geaarzeld. Hij wist, dat een zeer moeilijke taak hem
wachtte, omdat veel in Amsterdam veranderen moest, en daarbij kwam, dat zijne
vrouw en hij aan Utrecht gehecht waren. Intus-
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schen Van den Es zag in, hoe hij met zijn organisatorisch talent, zijn groote werkkracht
en humaniteit den wager, die deerlijk uit het spoor was, op den goeden weg kon
brengen, en hierin bedroog hij zich niet. Tactvol en zonder eenige overhaasting
handelde hij, greep niet ruw in, waar door de eigenaardigheden van sommige personen
het onderwijs lang niet op peil was en deed op zijn tijd stappen om betere toestanden
op het Amsterdamsch gymnasium in het leven te roepen. Er is veel van hem in die
dagen gevorderd, maar zijn sterk gestel en opgewektheid lieten hem niet in den steek.
Frissche lucht moest er komen in het middeleeuwsche klooster op het Singel. Van
den Es was juist de man om de ramen flink open te zetten en het leven van de
buitenwereld niet angstvallig buiten het gymnasium te houden. Het stof van de
Latijnsche school was nog niet geheel afgeschud bij zijn optreden. Hij stak terstond
van wal. In April 1882 droeg Dr. Dornseiffen, toen conrector en tijdelijk belast met
het rectoraat, de rectorale waardigheid aan den nieuwen rector in Felix Meritis voor
een talrijk publiek over. Een zoo plechtige installatie was in Amsterdam nooit te
voren en wellicht ook elders niet voorgekomen. De Amsterdamsche mercatores
moesten weten, dat er een gymnasium bestond, dat wel-is-waar slecht ondergebracht
was, maar in aanraking wenschte te komen met de buitenwereld. Het gewenschte
gevolg bleef niet uit. De toeloop van leerlingen werd jaarlijks grooter, zoo zelfs, dat
het oude klooster te klein bleek. Het waren mooie jaren voor Van den Es. Zijne
illusie, een statig, groot gebouw, Amsterdam waardig, kwam langzamerhand tot
verwezenlijking. Met hart en ziel werkte hij hiervoor en wij mogen zeggen, dat het
gymnasium op de Weteringschans opgetrokken is geheel naar
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zijne plannen en aanwijzingen. Natuurlijk mocht de inwijding niet afloopen zonder
groote feestelijkheden en ook daarvoor heeft Van den Es gezorgd. Gesteund door
Dr. Mendes da Costa en anderen bracht hij iets groots tot stand. De Antigone van
Sophocles werd in het Grieksch opgevoerd op 18 December 1885. Wie Van den Es
bij dit feest heeft waargenomen, zal weten, dat het voor hem eene behoefte was met
zijne jongens mee te leven, hunne vreugde tot de zijne te maken, zijne belangstelling
te toonen ook buiten de school. Zoo steunde hij hunne vereenigingen en courantjes
door zijn raad; op zijn aansporen oefenden velen zich in den wapenhandel en als 's
zomers het kamp betrokken werd, zorgde Van den Es aanwezig te zijn en door een
paar woorden de goede stemming er in te houden.
Het waren ook de goede dagen van Amsterdam! In 1883 werd Van den Es
buitengewoon hoogleeraar in de Grieksche oudheden en de paedagogiek, een
professoraat, dat na zijn aftreden is opgeheven. Het vak van zijne bijzondere studie
te mogen onderwijzen, zijne gedachten over paedagogie te kunnen meedeelen aan
hen, wier toekomst van hun opvoedkunde afhing, - de grootste wenschen waren voor
Van den Es vervuld. Zijne oratie ‘Over de studie van de Grieksche oudheid’ gaf een
overzicht van de onderzoekingen der laatste jaren op het gebied der Grieksche
antiquiteiten en op zijne colleges behandelde hij de onderdeelen grondig en helder.
En zijne paedagogie! Ik geloof niet, dat onze rector in de theorie van dit vak zich
veel verdiept heeft. Wel had hij op zijne colleges een dik Duitsch boek in zijne
handen, waaruit hij het onderwerp, dat hij wilde bespreken, voorlas, maar al pratende
vergat hij al het getheoretiseer en sprak over de praktijk. Het liefst zag hij, dat de
stu-
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denten hem vragen stelden, opdat hij uit zijne eigen ondervinding kon vertellen, wat
hem het best toescheen. Vele goede wenken kregen wij en wat voor ons het heerlijkst
was: wij wisten, dat door die opvattingen ook werkelijk toe te passen Van den Es
dien goeden naam had bij jong en oud. Het is toch geen zeldzaam geval, dat prachtige
theoriën over paedagogiek worden opgebouwd en verkondigd, maar de ontwerpers
van dat fraaie gebouw voortdurend struikelen in de praktijk van het leven. Bij Van
den Es kregen wij de proef op de som. Het was ook zoo eenvoudig! Denk aan de
teleurstellingen, gelukkige oogenblikken en fouten van uw eigen jeugd en ga na,
waardoor men van u toen het meest kon gedaan krijgen! Laten de oogen opgewekt
kijken, wanneer gij de klasse binnentreedt! Bedenk, dat kinderen voor straf ongevoelig
zijn en dat voor belangstelling zelfs het lastigste karakter wijkt. Ik laat het hierbij uit
vrees, dat men mij van overdrijving beschuldigt. Het is mogelijk, dat ik partijdig sta
tegenover de theoretische paedagogie, omdat een menschkundig man als Van der Es
mijn leidsman is geweest.
Uitvoerige studiën heeft Van den Es in zijn Amsterdamschen tijd niet meer
gemaakt, althans niet op schrift hiervan iets getoond. Hij had het te druk. Het is geen
geheim, dat de regeering hem raadpleegde over den opvolger van den inspecteur
Van Eijken. Oud-leerlingen riepen herhaaldelijk zijn voorspraak in bij hunne
sollicitaties. Het getal leerlingen op het gymnasium nam steeds toe, wat meer
ambtsbezigheden bezorgde. Zoo gingen de jaren voorbij en Van den Es had
niettegenstaande zijne handigheid in de administratie tijd voor eigen studie te kort.
Tot artikelen in de ‘Spectator’ en critieken in het ‘Museum’ bleef zijn werkzaamheid
beperkt. Jammer
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mag het heeten, dat zijne studie over Empedocles van 1890, verschenen in de
‘Spectator’, niet afzonderlijk is uitgekomen. Deze groote denker, die zich de
belangrijke vragen, voor welker oplossing wij nog altijd staan, heeft gesteld, is aan
de hand van wat de oude schrijvers over hem vertellen en van de fragmenten zijner
werken uitnemend geteekend. Empedocles was ‘de menschenkenner, die het betere
in den mensch zich tot bondgenoot maakte om het lichaam van uit den geest en den
geest van uit het lichaam te genezen.’ Was het wonder, dat Van den Es zich tot dien
man voelde aangetrokken?
Zoo mag ik ook niet de brochure ‘Waarom Grieksch?’ van 1898 onvermeld laten.
De strijd over het Grieksch voor medici en natuurphilosophen was weer ontbrand,
de oude argumenten, dat men hat Grieksch met veel inspanning moet leeren om het
na eenigen tijd geheel te vergeten, werden weer gehoord. Van den Es, de voorman
van 1876, trad op nieuw in het krijt. Hoe keurig ook de argumentatie in elkaar zit,
met hoeveel zeggingskracht ook de schrijver zijne opinie verdedigt, toch komt
tusschen de regels door de laudator temporis acti te voorschijn. Als in de eerstvolgende
maanden het rapport der ineenschakelingscommissie van alle kanten bekeken en
gecritiseerd wordt, zullen de beschouwingen van Van Es voor de voorstanders van
het Grieksch niet meer kunnen dienen. In zijne gedachten ziet hij de oude Latijnsche
school met haar weinige vakken en uitsluitend bedoeld als school, waar de basis
wordt gelegd voor meerdere geestelijke ontwikkeling, wanneer hij schrijft: ‘bij de
veelvuldige examenstudie van tegenwoordig wordt de ware stelling van Plato, dat
wat gedwongen geleerd wordt, niet in den geest beklijft, meer en meer uit het oog
verloren.’ Lezenswaard zal altijd blijven, wat hij in deze
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brochure schreef over het vervangen der Grieksche schrijvers door goede vertalingen.
Van den Es heeft begrepen, dat hij, de ruim zestigjarige, zich niet meer kon plooien
naar de nieuwe denkbeelden. Het begon hem ook meer moeite te kosten met strengheid
op te treden, waar het noodig was, omdat hij, reeds van nature zacht in zijn oordeel
over anderen, tegen die aangeboren zachtzinnigheid zich niet langer opgewassen
voelde. In 1896, toen hij 65 jaar was geworden, legde hij zijn ambt als rector van het
Amsterdamsch gymnasium neer, maar bleef tot 1901 buitengewoon hoogleeraar.
Het aftreden als rector is helaas! niet geschied, zooals ieder, die Van den Es
hoogschatte, gewenscht had. Een feestelijk afscheid vond niet plaats, omdat tegelijk
met den rector ook het curatorium in zijn geheel ontslag nam. Verschil van opinie
over den opvolger was hiervan oorzaak. Wie dit zeker diep betreurd hebben, waren
de leeraren, en toen zijn opvolger, Dr. H.P. Meyer, bij de groove op het kerkhof te
Utrecht 9 Augustus 1909 wees op alles, wat Van den Es gedaan had voor zijne
leeraren en leerlingen, was dit geen oratio funebris, maar waren het woorden, die
vertolkten, wat er in zijn binnenste omging.
Met opzet heb ik gezwegen over de schoolboeken van Van den Es' hand. Het paste
niet in mijne beschouwingen over den philoloog en paedagoog. Nu echter aan het
slot hierover nog een enkel woord.
Terstond bij het doceeren bemerkte hij, dat de hersens der leerlingen overladen
werden met ballast en dat grammatica's en themaboeken steeds omwerkingen waren
van vroegere schoolboeken zonder dat eigen onderzoek werd ingesteld. De
taalwetenschap, die door de vergelijkende taalstudie reuzenschreden maakte, had op
de school nog
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niet haar intrede gedaan. Onnoodige vormen, duisternis, waar de linguistiek reeds
helderheid had gebracht! Daartegen op te komen, daarmee te breken durfde Van den
Es aan. In 1854 reeds schreef hij zijn eerste themaboek. Wij zijn ontgroeid aan de
schoolboeken van Volcke en van Van den Es, ja zelfs de ineenschakelingscommissie
heeft Volcke op den index geplaatst, en toch worden zij steeds, al is het clandestien,
gebruikt. In de middeleeuwen ranselde men de conjugaties en declinaties er in; toen
de plak niet meer naast den lessenaar van den schoolmeester hing, bereikte men zijn
doel door voorbeelden als: ‘aan de vette enz. koeien’. Vier themaboeken verschenen
en werden herhaaldelijk herdrukt. Het omvangrijkste werk is het
Grieksch-Nederlandsch Woordenboek, waarvan wij thans den zesden druk bezitten.
Hoeveel werk hierin schuilt, hoe zijn onderwijs hem als het ware dagelijks nieuwe
bouwstof leverde, kunnen zij weten, die Van den Es met een herdruk bezig zagen.
Door het voortdurend verwerken van wat er uitkwam op lexicographisch gebied,
bleef het lexicon op de hoogte van zijn tijd. Zijn grieksche spraakkunst dateert van
1870. Het boek moge te omvangrijk zijn geworden voor het tegenwoordig onderwijs,
voor den leeraar is het een handboek, dat hij niet gaarne zou missen. Dit geldt ook
voor zijn letterkunde der Grieken en Romeinen en zijne Grieksche Antiquiteiten.
Hoe jammer ook, de litteratuurgeschiedenis en de grieksche oudheidkunde zijn
evenals de mythologie op ons gymnasium onderdeelen geworden van weinig gewicht.
Er valt zooveel te leeren en daarom is dit reeds opgeofferd. Steeds verder gaat de
oudheid van ons staan, de ruïne begint af te brokkelen. Bij den derden en laatsten
druk van zijne Letterkunde schreef Van den Es: ‘In het belang van de studie der
klassieke talen in ons vader-
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land hoop ik, dat mijn boek veel lezers zal vinden. Van het beoefenen van zulk een
vak is tegenwoordig geen sprake meer! De tijd zal uitwijzen, waartoe het leeren van
Grieksch en Latijn dient, als het niet is om de groote geniën, die daarin hunne werken
hebben geschreven, te leeren begrijpen.’ Dit schreef hij in 1893. Zouden wij in 1910
optimist kunnen zijn?
Wij zagen, dat Van den Es in 1901 als hoogleeraar aftrad. Zijne leerlingen van
vroeger en thans lieten zijn portret schilderen om later opgenomen te worden in de
senaatskamer van de universiteit. Eenige jaren te voren hadden de leeraren aan den
heer Veth verzocht zijn portret te teekenen. Dit portret was bestemd voor de
leerarenkamer van het gymnasium. Welk verschil! In Veth's teekening is het de ernst,
die op den voorgrond komt. Het is de rector midden in zijn werkkring. Josselin de
Jong, de schilder, kan die ernstige oogen, die strenge trekken om den mond niet meer
vinden. Hij ziet alleen den vriendelijken grijsaard, den humanen man. Het feestelijk
aanbieden van het portret in de aula van de universiteit, waarbij Dr. J. Th. de Visser
zoo hartelijk over zijn oud-leeraar sprak en wees op de harmonische samenstemming
van een verstandig hoofd en een teeder hart, waardoor Van den Es was niet alleen
een man van karakter, maar ook een karaktervormer, sloot op waardige wijze zijn
ambtelijk leven af. Die betuigingen van dankbaarheid van zoovelen lieten Van den
Es zien, dat een goed docent, een goed paedagoog niet vergeten wordt door hen, op
wier karaktervorming hij invloed heeft gehad. De Regeering behoefde Van den Es
op dezen dag niet meer te eeren, want reeds in 1893 had zij hem tot ridder in de orde
van den Nederlandschen Leeuw benoemd, terwijl in 1892 de koning van Griekenland
hem het officierskruis schonk.
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Van zijn welverdiende rust heeft hij genoten, steeds werkzaam en opgewekt. De
vrienden van vroeger bezochten gaarne het stille gezin, waar men op hartelijkheid
en belangstelling rekenen kon. Toen in Mei 1902 zijne vrouw hem ontviel, zag de
toekomst er donker uit. Zijne zusters waren reeds gestorven, er was niets om hem
heen. Door een toevallige omstandigheid kwam Mejuffrouw H.C. Alberda bij hem
inwonen. Hare trouwe zorgen weten zij te waardeeren, die Van den Es in zijn laatste
jaren zagen. Toen de ouderdom de oude veerkracht begon te sloopen, heeft zij met
groote toewijding hem gesteund en hem overal begeleid, waar hij hoopte herstel van
gezondheid te vinden.
Op den 9den Augustus 1909 stond een kleine schare van vrienden bij het geopende
graf op het kerkhof te Utrecht, maar zij stonden daar als vertegenwoordigers van
velen. De inspecteur Dr. C.J. Vinkesteyn, de rector Dr. H.P. Meyer, de president van
het Genootschap van Leeraren aan Nederlandsche gymnasia legden getuigenis af
van de groote eigenschappen, die de afgestorvene bezat, van de plaats, die hij had
ingenomen in het onderwijs. Als vriend, als geleerde en als man van karakter schetste
hem professor P.H. Ritter.
Requiescat in pace!
IJ. H. ROGGE.
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Lijst der geschriften van Prof. Dr. A.H.G.P. van den Es, uitgezonderd de
vele artikelen in Tijdschriften, Week- en Dagbladen.
Adnotationes ad Lycurgi orationem in Leocratem. Lugd. Bat. 1854. Dissert.
Opstellen ter vertaling in het Grieksch, I. Leiden, 1854.
Opstellen ter vertaling in het Grieksch, II. Leiden, 1855.
Het Collegie van de dry tongen. (Bijdr. tot de kennis en den bloei der Nederl.
Gymnasiën voor 1858).
Herman Adolf Kleyn (Programma van het Stedel. Gymnas. te Leiden, 1861).
Opstellen ter vertaling in het Grieksch, III, 1ste stuk. Leiden, 1861.
Opstellen ter vertaling in het Grieksch, III, 2de stuk. Leiden, 1862.
Commentatio de legibus Atticis, quae pertinent ad parentum liberorumque iura.
Groningae, 1863.
1 Juli 1863 en de Volksvertegenwoordiging van Nederland. 1863.
Grieksch-Nederlandsch Woordenboek. Groningen, 1864.
Nederlandsch-Grieksche Woordenlijst van eenige eigennamen. Groningen, 1864.
Grieksche Antiquiteiten. Groningen, 1864.
Letterkunde der Grieken en Romeinen. Groningen, 1867.
Grieksche Spraakkunst. Groningen, 1870.
De Heliaea van Athene. Eene studie uit het gebied van het Attische Staatsrecht.
Groningen, 1871.
Over de beste middelen om het doel van het gymnasiaal onderwijs te bereiken.
Utrecht, 1873.
Het vierde eeuwfeest van het stedelijk gymnasium te Utrecht. - Utrecht, 1874.
Matricula continens nomina discipulorum Scholae Hieronymianae apud Traiectinos
ad Rhenum. Utrecht, 1876.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

136
Lijsten van leerlingen der Hieronymus-School te Utrecht gedurende de jaren 1631,
1632, 1633, 1658 en 1659. Utrecht, 1877.
De herleving der klassieke studiën. (Verslag Provinc. Utrechtsch Genootsch.,
Utrecht 1878).
Beginselen der Grieksche buigingsleer, Groningen, 1879.
Uittreksel uit de Letterkunde der Grieken en Romeinen, Groningen, 1880.
De studie van de Grieksche Oudheidkunde. Groningen, 1883.
Bij de opening van het nieuwe gymnasium te Amsterdam. (Eigen Haard, 1885).
De l'organisation des études dans les Gymnases de Hollande (Revue internat. de
l'enseignement, 1892).
Waarom Grieksch? Groningen, 1898.
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Levensbericht van Lina Schneider.
15 Januari 1831-1 September 1909.
De eerste maal, dat ik met Lina Schneider kennis maakte, gevoelde ik behoefte, haar
huldigend te begroeten, maar zij wees dat af en antwoordde eenvoudig: ‘Sagen Sie
blos: eine Frau, die Holland innigst liebt!’ Dat woord is mij altijd bijgebleven en in
latere jaren bleek steeds meer, hoe innig die liefde voor Holland was. Wat onze
gemeenschappelijke vriend, Hofrat dr. Johann Fastenrath voor Duitschland in Spanje
deed, de gloriën van Duitschland op allerlei gebied in een zeer omvangrijk Spaansch
werk bekend maken, dat deed ‘Frau Professor’ Lina Schneider, wat de Nederlandsche
letteren betreft, in anderen vorm voor Nederland, terwijl zij evenwel ook niet naliet,
in Nederland liefde op te wekken voor de groote dichters en schrijvers van
Duitschland.
Waar zij, gedurende haar tweede verblijf in Holland, bijna dagelijks in ons huis
verkeerde, gaf zij, zonder ooit haar geleerdheid te ‘luchten’ (s.v.v.), steeds meer het
bewijs, welk een rijkdom van nuttige kennis zij te harer beschikking had en met welk
groot gemak zij zich daarvan bediende. Het waren geen honderdtallen feiten, het
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was een galerij met treffend juiste schilderingen, die zij kon vertoonen; ze wist niet
dadelijk te zeggen of eenig Grieksch woord Dorisch of Ionisch was, maar het
Grieksche leven, het innigste zieleleven der merkwaardigste Grieksche vrouwen
vooral kende zij zoo volkomen, schatte zij zoo volmaakt juist, als ware zij een
tijdgenoot dier vrouwen geweest. Zij begreep, dat kultuurhistorie meer licht in de
wereld verspreidt dan de scherpzinnigste tekstkritiek en de geleerdste lexikographie.
Zij was ‘Professor’ zonder toga, en de sombere mantel der wetenschap, die meer
schrik aanjaagt dan aantrekt, had ze onwillig verworpen.
Door de vertaling van den eersten druk van Jonckbloet's Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde maakte zij onze letterkunde in Duitschland bekend,
terwijl zij door eenige der beste voortbrengselen der letterkundige kunst in het Duitsch
te vertalen (met beter kennis van het Nederlandsch dan de vertaling van de Camera
Obscura in de Kölnische Zeitung, de vertalingen van Adolf Glaser e.a. in
‘Westermann's Monatshefte’, vertalingen bij Reklam e.a. en met beter keus) gaf zij
den Duitschers gelegenheid, die kunstwerken in waarheid te genieten. Zoo vertaalde
zij o.a. van Ten Brink, Oost-Indische Dames en Heeren, van Van Rees, Uit de
loopbaan van een Indisch Officier, van Vosmaer, Amazone. Oorspronkelijk verscheen
in 1879 van hare hand Frauengestalten der griechischen Dichtung.
Tijdens haar tweede verblijf te Amsterdam, tusschen voordrachten over Duitsche
letterkundige geschiedenis en Duitsche dichters, hield zij zich bezig met de omwerking
van een nagelaten manuscript van onzen gemeenschappelijken vriend, Ferd. von
Hellwald, in leven Secretaris der Malteser Orde te Rome, bijzonder gunsteling van
den
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Keizer van Oostenrijk, die jaren lang de Nederlandsche Letterkunde ernstig beoefende
en in verschillende Duitsche tijdschriften degelijke artikelen daarover schreef. Onder
den titel Geschichte den niederländischen Dichtung verscheen dit werk in 1887 met
proeven uit verschillende schrijvers en dichters, vertalingen, die geheel aan het
oorspronkelijke beantwoorden en haar zeer weinig moeite kostten. Eens op een soirée
te onzen huize was onder anderen ook Mr. M.G.L. van Loghem (Fiore della Neve)
aanwezig. Zijn jongste dichtbundel, dien ik pas outvangen had, kwam ter sprake, er
werd gesproken over de gedichten van niet al te grooten omvang, die bijzondere
opmerkzaamheid verdienden, en terwijl de gesprekken verder hun gang gingen,
schreef Lina Schneider de Duitsche vertaling van een paar van de gedichten op, die
aldus in haar werk zijn afgedrukt. Wie trouwens op Congressen hare vertalingen uit
Vondel hoorde, moest - als hij Vondel geod verstond - erkennen, dat de dichtervorst
door haar op den voet gevolgd was. Trouwens, in Vondel was zij thuis als weinigen
en hare vereering voor Vondel was zeer groot. Zij was het, die bewerkte, dat de
Jephta te Keulen met zeldzame zorg werd voorbereid en uitgevoerd, het was op haar
aanstichten, dat, met hulp van dr. Johann Fastenrath, te Keulen in Vondel's
geboortehuis een gedenksteen werd geplaatst, van welke plaatsing zij grootendeels
de kosten droeg.
Onder de weinige litteraire personen in Keulen was Lina Schneider een van de
meest bekende figuren, en de belangstelling in haren veelzijdigen arbeid, in haar
spreken en schrijven, in haar college geven en haar voordragen, werd ook ver buiten
Keulen, werd bijna door geheel Duitschland gedeeld.
Lina Schneider was de dochter van den Heer Weller,
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ambtenaar te Weimar en hare jeugd sleet zij in Weimar, met welks kunstzinnig
vorstenhuis de schrijfster gedurende haar gansche leven nauwe betrekkingen
onderhield. Wat er thans nog over is van hetgeen de stad bezielde in de dagen van
Goethe bepaalde hare voorliefde, haar studie en arbeid; zij verwierf elk diploma, dat
haar den toegang tot een hoogere leerschool opende, en haar huwelijk met den
beroemden tenor K a r l S c h n e i d e r bracht haar geheel in kunstkringen. Met haar
echtgenoot trok zij naar Holland, waar zij die innige liefde voor Holland kweekte,
die haar gedurende geheel haar leven bijbleef. Daar wijdde zij zich in de eerste plaats
aan de, ook wetenschappelijke, studie der Nederlandsche taal, zij deed examen in
Nederlandsche taal- en letterkunde en had dus de bevoegdheid als Leerares aan eene
Hoogere Burgerschool benoemd te worden. Zij vertaalde Middelnederlandsche
teksten in schoone verzen en leerde o.a. ook Maleisch. Ook deed zij examen in
Natuurlijke Historie.
In 1872 keerde zij met haar echtgenoot naar Keulen terug, waar hij, als hoogstaand
kunstenaar bekend en gevierd, jaren lang leeraar was aan het Keulsche
Conservatorium, terwijl zij daar leerares was voor letterkunde en declamatie.
Dat was haar echter niet genoeg; de hoogere vorming der vrouwelijke jeugd ging
haar boven alles en vandaar, dat zij in 1876 het Victoria-Lyceum stichtte, dat den
naam droeg van zijn beschermvrouw, de toenmalige kroonprinses en latere keizerin
Friedrich. Daar moest de verstandelijke opvoeding van vrouwen en meisjes der
hoogere standen rijker en vollediger worden dan tot dusverre en daartoe gaf de
rijkbegaafde en veelzijdig ontwikkelde vrouw niet alleen zelf tal van colleges, in de
eerste plaats
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op het gebied van litteratuur en kunst, waarin zij zoo volkomen thuis was, maar ze
wist ook zeer bekende figuren als den dichter Wilhelm Jordan, Professor Oncken en
andere mannen van naam en groote verdienste over te halen, daar colleges te geven.
Hoewel het Victoria-Lyceum zoo veel van haar tijd vorderde, vond ze nog
gelegenheid te Bonn een cursus te geven over Italiaansche taal- en letterkunde èn
toen èn in latere jaren berichten en recensies te schrijven voor tal van bladen en
tijdschriften en in verschillende talen.
Ofschoon dit werkzame en nuttige leven haar een tijdlang geheel bevredigde,
gevoelde zij toch spoedig, dat de lust voor wetenschappelijke studiën weer de
overhand kreeg en dat haar letterkundige arbeid haar geheel in beslag nam. Holland,
waar zij ruim tien jaar geleefd had, trok haar bijzonder aan en opnieuw vestigde zij
zich daar en bleef er verscheidene jaren, in welken tijd zij zich geheel en al wijdde
aan de studie der Nederlandsche letterkunde, waarvan zij de schoonste proeven in
meesterlijke vertaling in proza en in verzen aan het Duitsche volk deed kennen. Zij
genoot niet alleen voor hare eenige kunst van vertalen, maar ook voor haar talrijke
eigen opstellen en gedichten de hoogste eer en de bijzondere waardeering der
Koningin. Haar werd in Nederland de groote gouden Rijksmedaille voor Kunsten
en Wetenschappen vereerd en de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te
Leiden, die toen ter tijd geen vrouwen tot lid benoemde, bood haar het
eerelidmaatschap aan.
De Groothertog van Weimar verleende haar de groote gouden medaille van
verdienste en de gouden jubileumsmedaille.
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Nog zeer vele jaren daarna leefde en werkte Lina Schneider weer in Keulen; maar
het was niet om te rusten, dat zij zich hier had neergezet. Immers rusteloos werkte
zij tot lang nà haar zeventigste jaar voort met een bewonderenswaardige, jeugdige
kracht en geestdrift. De levensstrijd, de strijd voor het ideëele en schoone, was en
bleef haar element en zoo trok zij nog op hoogen leeftijd van stad tot stad, als
schrijfster, declamatrice en leerares in letterkunde en kunstgeschiedenis, alom
bewonderd en gevierd. Een van hare schoonste werken voltooide zij in den jongsten
tijd: het is de vertaling in schoone gloedvolle verzen van het bijbelsch drama La
Samaritaine van E d m o n d R o s t a n d . De dichter zelf drukte zijn hoogste
bewondering uit over de voorbeeldige vertaling van zijn werk. Dit dichtwerk, zoo
rijk aan gedachten en zoo schoon aan vormen, droeg zij in tal van steden in
Duitschland voor en overal werd het geestdriftig toegejuicht.
Te Keulen nam de zeldzame vrouw natuurlijk een zeer belangrijke plaats in: een
onderhoud met haar werkte verfrisschend op ieder, die belang stelde in meer dan het
alledaagsche, vooral omdat hare inzichten op het gebied van litteratuur en kunst
volstrekt niet uitsluitend behoorden tot een achter ons liggenden tijd, maar van hooge
waardeering getuigen zoo voor den klassieken tijd als voor het revolutionaire tijdperk
der modernen.
Groot was het aantal harer vrienden en vriendinnen, harer bewonderaars en
bewonderaarsters. Wie hare leerlingen sprak, vond bij deze geen spoor van de
onzinnige dweeperij, die enkele Nederlandsche leeraressen van eenige harer leerlingen
weten te verkrijgen, maar wel hartelijke toegenegenheid voor haar vriendschap,
dankbaarheid voor wat zij haar leerde, bewondering voor haar veel omvat-
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tende geestelijke kennis. Zij stelde letterlijk belang in alles, wat den mensch verheft
- tot nieuw, verhoogd leven opwekt. Het schoone te genieten en anderen te leeren
het te genieten, dat was haar hoogste streven. Wist zij daardoor aan anderen de gave
te schenken lang jong van hart te blijven, zijzelve bleef steeds jong van hart en
geestdriftig en krachtig bezield voor den arbeid. Nog in haar laatste levensdagen
verscheen van hare hand K.O. M e i n s m a , Spinoza und sein Kreis.
Historisch-Kritische Studien über holländische Freigeister+. Vroeger in 1909 gaf zij
uit: Spinoza gegen Kant und die Sache der geistigen Wahrheit van C o n s t a n t i n
B r u n n e r . Voor Spinoza had zij namelijk een bijzondere vereering. Meer dan
zeventig jaar oud, maakte zij nog een reis naar Sicilië, waar zij mijn vriend Tomaso
Cannizaro te Messina bezocht en met hem, den beoefenaar van een paar dozijn talen
en litteraturen, zich verheugde in den rijkdom der meesterstukken van letterkundige
kunstenaars.
De grootste dankbaarheid genoot zij van de vrouwen, wier geestelijk bestaan zij
verhoogde: zij was niet een geëmancipeerde vrouw, zij was de hoog begaafde vrouw,
die onder de terneergedrukte vrouwen, wier eenige plicht het volgens het woord van
een keizer is, zich uitsluitend met de drie K's te bemoeien: K i r c h e , K i n d e r ,
K ü c h e , het was onder deze, die in verstomping zouden ondergaan, dat zij de bazuin
der opstanding deed hooren, dat zij de klaroen blies ten strijde, dat zij luide deed
weerklinken: H ö h e r a l s d i e K i r c h e ! Zij heeft ze wakker geschud uit den
engen kring en het bedompt vertrek en heeft haar krachtig opgewekt door het heerlijk
vèrgezicht in de wereld van schoonheid, van zielverheffende kunst. Bekend en
duizendmaal herhaald is

+ [Noot uit Jaarboek 1911, Levensberichten p. III] Op blz. 143 van den vorigen bundel der
Levensberichten werd in het levensbericht van wijlen Mevr. L. Schneider geschreven: ‘Nog
in haar laatste levensdagen verscheen van hare hand K.O. M e i n s m a , Spinoza und sein
Kreis. Historisch-Kritische Studien über holländische Freigeister. Vroeger in 1909 gaf zij
uit: Spinoza gegen Kant und die Sache der geistigen Wahrheit van C o n s t a n t i n
B r u n n e r .’ Dit berust op eene vergissing, ontstaan door misverstand eener eenigszins
onduidelijke opgaaf door een familielid van de overledene verstrekt. Mevrouw Schneider
had van Dr. Meinsma's werk eene Duitsche vertaling gemaakt, maar kon door ziekte en
ouderdomsgebreken de uitgaaf er van niet meer tot stand brengen. Daarmede heeft zich toen
de Heer Brunner belast, die ‘an Stelle eines Vorwortes’ daarbij voegde zijn eigen, ook
afzonderlijk uitgegeven werk ‘Spinoza gegen Kant und die Sache der geistigen Wahrheit’
(Berlin, K. Schnabel. 1910).
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haar woord: ‘Wenn ich tod bin, wird man von mir sagen: sie hat die Menschen
liebgehabt’.
Hoe groot die liefde was in haar schoone leven, als grootmoeder, dat blijkt uit de
allerliefste ‘Grossmutterlieder’, in 1903 verschenen met een uitmuntende ets naar
het welgelijkend door A. Sieberath geschilderd portret.1
Uit dien bundel mogen ons als slot tegenklinken de laatste koupletten van het
laatste gedicht ‘Abschied’.
Lebt wohl denn, all ihr Meinen,
Habt Dank für lange Treu'!
Und ihr geliebten Kleinen,
Ihr schafft mir 's Leben neu.
Ich segne, schöne Erde,
Dich tief aus Herzensgrund;
Eh' ich verstumme, werde
Mein heisser Dank dir kund!

Bussum, 29 Juli 1910.
TACO H. DE BEER.

1

Hare nagedachtenis wordt met liefde, bewondering en trots in eere gehouden door hare
kinderen: Else Schneider, Leerares in muziek, Marie Schneider, vroeger Concertzangeres,
thans gehuwd met Paul von Wighel-Pantchoulidzew, voorheen K.K. Russisch Consul-Generaal
en ‘Wirklicher Staatsrat’, Auguste Schneider, gehuwd met Ernst Lewinger, Kgl.
Ober-Regisseur aan het Hoftheater te Dresden.
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Levensbericht van W. Hoogvliet.
Nu ik gereed sta tot vervulling van de taak, die mij niet alleen door het verzoek van
de Mij der Ned. Lett. maar ook door den in vroegere jaren meermalen uitgesprokenen
wensch van den overledene zelf is opgedragen, stel ik mij den persoon van mijn oom
Willem Hoogvliet het liefst zóó voor als ik hem in vroeger jaren, zoowel in mijn
kindsheid als studentenjaren enz., gekend heb, toen zijn persoonlijkheid zich vertoonde
geheel gaaf en versch zonder eenige kenteekenen van naderenden ouderdom of
dreigende ziekte. Ik zie hem dan voor mij met zijn forsche hooge gestalte, zijn
ongedwongene houding, de sigaarhoudende rechterhand losjes rustende op de over
de linkerknie gewipte rechterdij, zijn mooie hooge voorhoofd al vroeg door een
enkelen langen rimpel doorsneden, zijn min of meer krullend donker haar, zijn
welgevormden neus en zijn geestige dikwijls op een eigenaardige manier
half-gesloten-onderdoor-kijkende lichtblauwe oogen. En ik hoor in mijn ooren zijn
eigenaardige min of meer zingende, tenminste dikwijls in de hoogte gaande stem.
En dan versta en gevoel ik tevens geheel zijn persoon.
Voor den schrijver van een levensbericht is ongetwijfeld de zeer nauwe
verwantschap met den persoon wien het
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geldt geen onverdeeld voordeel te noemen. Immers het gevaar voor partijdigheid
doet zich zeer licht voor. In mijn eigen geval wil ik het bestaan van dit gevaar in 't
geheel niet ontkennen. Want voor alle kinderen van mijn vader was deze
vadersbroeder, onze ‘oom Willem’, van onze eerste kindsheid af een persona grata
bij uitnemendheid. Kinderen hebben dikwijls een aangeboren zin voor gezonden
humor, d.w.z. zulken humor die niets gemaakts heeft maar in de natuur ligt, en die
soort van humor was aan onzen oom Willem in ruime mate gegeven. Ik zelf heb
daarom al vroeg zeer veel van hem gehouden en ook al zeer jong zijn eigenaardige
talenten gewaardeerd. Ik zal echter gaarne mijn best doen bij het schrijven dezer
bladzijden het gevaar van partijdigheid zooveel mogelijk te ontvlieden.
Vraagt men mij naar een algemeen oordeel omtrent den persoon van mijn oom,
dan zou ik dit als volgt willen formuleeren. Willem Hoogvliet was een man van
gezonde beginselen met veel idealisme en een warm hart, die in 't bezit was van lang
niet alledaagsche gaven van geest. Hij had stellig zijn eigenaardigheden en was vooral
van speciale auteurseigenaardigheden niet geheel ontbloot, maar er was een kern van
onvervalschten levenshumor en beminnelijk gemoedsleven in hem aanwezig, die
hem zelfs in de laatste jaren van zeer smartelijke kwijning en martelend lijden niet
heeft begeven. Het is verder mijn overtuiging, dat, als hij zich geheel aan letterkundige
werkzaamheid had willen wijden, hij onder de schrijvers van ons vaderland zoo al
niet een eerste, dan toch stellig een zeer eervolle plaats zou hebben ingenomen. Wat
in werkelijkheid na dit lange leven van tachtig jaren aan letterkundige produkten
vóór ons ligt heeft slechts een bescheiden omvang. Toch meen ik niet onder den
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invloed te staan van een overigens licht verklaarbaar familiezwak, wanneer ik de
meening uitspreek, dat in die betrekkelijk weinige lettervruchten vrij wat goeds en
ook wel hier en daar iets bepaald voortreffelijks te vinden is. Vraag ik mij dan af,
hoe het komt, dat deze schrijver met zoo goede begaafdheid maar betrekkelijk zoo
weinig op dit gebied heeft geleverd, dan vind ik hiervoor verschillende oorzaken,
waaronder deze, dat praktische zin en vooral ook plichtgevoel en menschenliefde
meermalen een andere werkzaamheid dan de zuiver letterkundige als de meest
gewenschte zich aan hem hebben aanbevolen.
W. Hoogvliet werd den 29 Augustus 1829 te Zalt-Bommel geboren als zoon van Dr.
J.M. Hoogvliet rector gymn. in de genoemde plaats en A. Alstorphius Grevelink. In
datzelfde jaar deed de benoeming van zijn vader, wiens voornamen Jan Marius door
mijzelf worden gedragen, tot het rectoraat aan het Delftsche gymnasium de familie
naar deze stad verhuizen. Zeven jaren later leidde een schreiende moeder haar jongens
binnen in een slaapvertrek, waar op een bed een bewegingloos menschenbeeld lag
uitgestrekt met de gelaatstrekken van hun vader. ‘Zie hier jongens’ zei ze ‘dit is julli
vader, die nooit meer wakker zal worden. Zeg hem goedenacht, want je zult hem
nooit weer zien.’ - Na die gebeurtenis vertrok de weduwe met haar zoontjes naar
Zalt-Bommel terug, waar ze op de school kwamen van den Heer Bier. Dit was een
onderwijsinrichting van den ouden stempel. Men kon er aangename uren beleven
als men zijn best verkoos te doen, maar verkoos men dit niet, dan zag de Heer Bier,
zooals de meeste onderwijzers van dien tijd, niet tegen 't uitdeelen
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van een paar flinke klappen op. Nu meen ik haast dat den kleinen W. Hoogvliet de
leerlust wel eens een enkele keer te kort schoot. De herinneringen aan deze
onderwijsinrichting waren hem dierbaar maar niet onverdeeld genotvol. Hij heeft
echter nooit in later jaren aan zijn vroegeren onderwijzer met wrevel gedacht, wat
wel het geval was met zekeren anderen oud-leerling, die bij een latere ontmoeting
met den vergrijsden schoolmonarch de hem met de woorden ‘ik ben Bier’
toegestokene hand op geen gepaster wijze wist te huldigen dan door het wederwoord:
‘'k heb alleen bier gedronken’. Dat intusschen Willem Hoogvliet vooral in moderne
talen zoowel tijdens als na het schooltijdperk meermalen veel van het drinken uit
deze Bierbron heeft geprofiteerd, is duidelijk gebleken. Ook gevoelde hij zijn
erkentelijkheid jegens zijn vroegeren onderwijzer, aan wien hij eens een bezoek
bracht.
Als jongen van tien, twaalf jaar behoorde Willem Hoogvliet tot de ‘ondeugende’
bengels, die sterk was in ‘belletjetrekken’, flesschen water op bezemsteelen tegen
de deuren zetten om bij het openen van de deur in den gang te laten vallen (bij den
Heer Bier werd het door een anderen nog ondeugender kwajongen met een flesch
modder gedaan), enz. Maar het sterkste stuk van Willempje Hoogvliet was dit, dat
hij met een viertal tijdgenooten op een donkeren wintermorgen op zekeren afstand
van Zalt-Bommel een formeele ‘rooverbende’ heeft georganiseerd, die door middel
van op zolder opgeschommelde oude wapenen en kleederen en ook van zekere
onheilspellende geluiden zoo voortreffelijk was nagebootst, dat aan de eenvoudige
boeren uit den omtrek werkelijk de schrik om 't hart sloeg. Eens heeft zelfs een
dergelijke stoutigheid de eer gehad aan den ‘Schout’ van Zalt-Bommel
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te worden gerapporteerd. Deze ‘schout’ was een man van veel gezond verstand. Hij
liet de aan hem als vermoedelijke daders aangewezene knapen bij zich op 't
gemeentehuis komen, wist hun daar spoedig een volkomene bekentenis te ontlokken
en deed hen eindelijk, na bedreiging met allerlei imaginaire strafbepalingen uit een
denkbeeldig wetboek, door den veldwachter geleiden naar .... het schoolhuis van den
Heer Bier, die hen met een hartig woordje, misschien wel met nog iets anders dan
dat, ontving.
Reeds op zestienjarigen leeftijd was voor Willem, die niet zooals de andere zoons
zou gaan ‘studeeren’, de schooltijd afgeloopen. Hij trad (in 1845) op het
registratiekantoor te Zalt-Bommel in functie en werd een jaar later in een soortgelijke
werkzaamheid, bij de verhuizing van zijn moeder, naar Leiden verplaatst, in welke
stad hij na nog een jaar ter griffie van de arrondissementsrechtbank werkzaam werd.
Dit waren, zal men zeggen, niet zeer poëtische werkzaamheden voor een achttienjarig
jongeling met sterk idealistische neigingen. Dat zich deze neigingen niet
verloochenden bleek overtuigend in datzelfde jaar door de verschijning van een vrij
uitgebreid eerstelingswerk op litterair gebied, een boek van bijna 400 blz., bevattende
vertalingen uit het Engelsch en Fransch van romantische en historisch-romantische
verhalen, waaraan onder den naam van ‘bladvulling’ verscheidene geheele bladzijden
vol ‘vliegende woorden’ uit verschillende schrijvers zijn toegevoegd. Dit boek maakt
in menig opzicht een gunstigen indruk. Wel is de keus van de verhalen over 't geheel
niet dezelfde, die ons tegenwoordig het meest zou aanlachen, maar er is in elk geval
vrij wat boeiends in; de stijl is zeer goed verzorgd en geeft de blijken van een niet
onbeduidende bekendheid met de vreemde talen.
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Na nog een jaar te Leiden en daarna een ander jaar te Noordwijk (op het kantoor van
den notaris Van der Schalk) te zijn werkzaam geweest, was bij den twintigjarigen
jongeman het plan gerijpt zelf de notarieele loopbaan te kiezen. In 't midden van
1849 vertrok hij weder naar Leiden om zich bij den Inspecteur der Registratie W. de
Gelder voor het notarieel examen te laten opleiden. Zeer merkwaardig ging ook deze
praktische stap weder met een letterkundige actie gepaard. Immers in hetzelfde jaar
waarin de eerste notarieele acten aan hem haar geheimen begonnen te ontvouwen,
verscheen in het tijdschrift De Recensent van de hand van W. Hoogvliet een
oorspronkelijk stuk, een romantische schets, getiteld Een droom van Napoleon
Bonaparte, een opstel, dat door het genootschap Calliope te Leiden met den eersten
prijs was bekroond en dat, naar mijn persoonlijke meening, in letterkundig gehalte
in menig opzicht hooger staat dan de verhalen der Engelsche en Fransche schrijvers
die hij vroeger ter vertaling uitkoos. Er is hier werkelijk dichterlijke inspiratie, er is
kracht en zielewerking, die den lezer boeit.
In de volgende jaren verschenen van hem o.a. een werk over het Ned. Burg. Wetb.,
den Code Civil en andere wetboeken met verwijzingen tot elkander en verschillende
artikelen in tijdschriften van praktisch-juridischen aard in verband met zijn notarieele
studie. (Men vindt de titels van al deze stukken in de lijst van geschriften aan het
eind van dit artikel.) Als geheel onbevoegde op dit gebied moet ik mij uit den aard
der zaak zoowel nu als in den verderen loop van dit levensbericht van elke soort van
beoordeeling onthouden en wil alleen vermelden, dat het aan zeer waardeerende
uitingen van wel bevoegde personen in 't geheel niet heeft ontbroken.
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Bij de voortzetting zijner studiën voor het notariaat was het voor iemand van een
zoo ambitieus en zelfstandig karakter als Hoogvliet een onaangename gedachte nog
lang financieel afhankelijk te blijven. Hierbij kwam, dat de notarieele loopbaan voor
hem in de eerstvolgende jaren nog niets dan ondergeschikte kantoorwerkzaamheden
opleverde, terwijl hij levendig begeerde zich spoedig te kunnen onderscheiden. Een
daad van moed en van karakter was daarom het solliciteeren naar en opvatten van
een betrekking bij de politie, welke soort van betrekkingen men in die dagen nog
vrij geregeld als beneden de aandacht van fijner beschaafde en meer wetenschappelijk
onderlegde personen placht te beschouwen. W. Hoogvliet vatte het plan om een
plaats bij de politie te zoeken uit eigen beweging op en zette het met groote wilskracht
door. In 1852 werd hij tot inspecteur van politie te Rotterdam benoemd, terwijl hij
tegen het einde van datzelfde jaar een lang gekoesterden wensch vervuld zag door
de gelukkige aflegging van het notarieel examen.
Het welslagen van dit examen werd natuurlijk niet onmiddellijk door een effektieve
aanstelling als notaris gevolgd. Er verliepen een elftal jaren vóór het zoover kwam
en gedurende al dien tijd bleef Hoogvliet bij de politie werkzaam, eerst als inspecteur
te Rotterdam, daarna (sedert Juli 1853) als 2de commissaris te Zaandam, vervolgens
(sedert Juni 1856) als commissaris te Zutfen en eindelijk (sedert Augustus 1857) als
commissaris te Leiden. Deze politiebetrekkingen te Rotterdam en elders waren lang
geen sinécures. Er moest bij dag en nacht vrij zware arbeid worden verricht, er moest
dikwijls worden opgetreden met een krasheid en betrekkelijke ruwheid, die tegen
Hoogvliet's van nature zacht
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karakter scheen in te druisen. Maar hij werkte zich in alles in .... zelfs in het ter tijd
en plaats aannemen van een echte met-de-handboeien-dreigende gelaatsuitdrukking.
Van zijn superieuren in de vier verschillende politiebetrekkingen ontving hij
voortdurend blijken van groote tevredenheid. En dit niet alleen op grond van goeden
ijver en toewijding. Ook speciale bekwaamheid voor deze soort van werkzaamheid
scheen hem in 't geheel niet te ontbreken. In het nasporen van ‘onvindbare’ personen
had hij spoedig zekere vermaardheid verworven. En dat deze speurzin zich ook waar
het noodig was over levenlooze voorwerpen kon uitstrekken bleek in 1860 bij een
raadselachtigen diefstal van een aanzienlijk aantal wollen dekens uit een fabriek op
de Oude Singel te Leiden, waarvan door Hoogvliet's toedoen het grootste gedeelte
ergens in den Haag werd teruggevonden (gedeeltelijk reeds in dweilen herschapen).
Vóór mij liggen op het oogenblik een aantal documenten, waaruit zoo ondubbelzinnig
mogelijk blijkt, hoezeer Hoogvliet's werkzaamheid bij de politie in al de genoemde
betrekkingen door superieuren en autoriteiten werd gewaardeerd. Daaronder zijn o.a.
getuigenissen van den Hoofdcommissaris van politie te Rotterdam, van den Officier
van Justitie te Haarlem (Mr. A.A. del Court van Krimpen) en van den
Hoofd-Inspecteur van 's Rijks Politie. In deze stukken worden enkele bizondere
gevallen, b.v. de opsporing van den vermisten pastoor Kraayvanger en de in die
dagen algemeene sensatie wekkende schaking van freule V......, afzonderlijk vermeld.
Het elf twaalfjarige tijdperk van Hoogvliet's politiewerkzaamheid was niet zoo
ingespannen of het liet nog tijd tot het opstellen van een aantal geschriften, waarvan
men de titels in de hierachterstaande geschriftenlijst kan vinden.
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Dat de politiewerkzaamheid niet moordend werkte op de poëzie, bleek intusschen
uit het verschijnen van een klein aantal letterkundige stukken in datzelfde tijdperk.
‘Een avond op den Rigi’, geplaatst in den Recensent van 1855, na de thuiskomst van
een verkwikkende reis, die hij kort te voren met zijn broer, mijn vader, in Zwitserland
en den Elzas ondernomen had, is naar mijn idee een mooi en gloedvol stuk, dat ook
in onze dagen nog gelezen mag zijn. Aan Multituli's ‘Max Havelaar’ wijdde hij in
1860 een korte brochure, getiteld: ‘Waarheen? Een woord aan de lezers ..... enz.’
Met volkomene waardeering voor Douwes Dekker's talenten wijst de schrijver der
brochure op nadeelen en gevaren aan de door hem gevolgde wijze van optreden
verbonden.
Waar van poëtische elementen en van idealisme gesproken wordt, denkt men van
zelf ook aan reizen, en dat de jeugdige Willem Hoogvliet ook op deze gesteld was,
bleek daar juist reeds even in 't voorbijgaan. Van niet al te langdurige buitenlandsche
reizen hield hij veel (al waren ook de reisgelegenheden omstreeks het midden der
vorige eeuw belangrijk minder snel en gemakkelijk dan tegenwoordig). De reisjes
brachten verkwikking aan voor lichaam en geest .... maar ook soms wel een min of
meer verbluffende misrekening of teleurstelling.
Zoo b.v. toen hij zich bij een reis naar Engeland bizonder veel had voorgesteld
van een persoonlijk onderhoud met Charles Dickens en deze door tal van bezoeken
als 't ware afgejaagde groote schrijver hem werkelijk ontving, maar op een met groote
zorg geprepareerd kompliment aanvankelijk geen ander antwoord gaf dan de vijf
onnoozele woorden: ‘You are very kind sir!’,..... en eerst later een weinigje
‘ontdooide’.
Zoo gebeurde 't op de bovenvermelde reis door Zwitser-
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land en den Elzas, dat, door ik weet niet welke oorzaak Frans Hoogvliet, mijn vader,
die alleen in een Zwitsersche stad was achtergebleven, de boot, waarmee men
vertrekken zou en waarmee broeder Willem werkelijk vertrok, kwam te missen.
Broeder Willem, die altijd den naam gehad had van den meer praktisch-uitgeslapene,
moest dien nacht alleen doorbrengen aan boord van de boot, die uit Zwitserland den
(tot Frankrijk behoorenden) Elzas zou binnenstoomen. Hij had een vrij onrustigen
nacht, stelde zich allerlei ongevallen voor, die zijn broeder zouden kunnen overkomen,
en maakte een reeks van commissaris-van-politieachtige plannen om den
achtergeblevene op te sporen en gevankelijk mee te voeren. Vroeg in den prachtigen
zomermorgen was hij in oppervlakkig toilet aan dek en stapte (met gefronsd voorhoofd
en detective-passen) het dek op en neer. - De boot bereikt het grensstation en ..... op
een hoogen brug bij het douanenkantoor staat met een heel vroolijk gezicht, keurig
gekleed en gekapt .... de achtergeblevene broeder Frans, die in de Zwitsersche plaats
een goed hotelletje gevonden kad en daarna met een vroegen trein de grensplaats
eerder bereikt had, wuift met zijn hoed en roept de bootpassagiers toe: ‘Soyez les
bienvenus en France!’.
In mijn overzicht van de poëtische of meer verhevene elementen in het tijdperk
der politiewerkzaamheid van Hoogvliet's leven is door mij tot dusver iets vergeten
en dit iets is zelfs het allervoornaamste poëtische en verhevene element, dat ooit in
zijn leven is voorgekomen, n.l. de liefde, die juist in dat tijdperk, n.l. in 't laatste
gedeelte daarvan, gekiemd is in zijn ziel. Het meest gezegende jaar van zijn geheele
leven was zonder eenigen redelijken twijfel het jaar 1859, zijn dertigste levensjaar,
waarin hij de huwelijksverbintenis aanging met Con-
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stance Henriette Wilhelmina Elisabeth Anna Cremer, zuster van den bekenden
novellist Jacob Cremer. Hoe dit huwelijk in ieder opzicht een zegenrijk en gelukkig
huwelijk geweest is, laat zich in geen woorden vertolken. Constance Cremer toch
bezat bij spranken der begaafdheden van haar broeder tevens een anderen meer
vrouwelijken takt, een zeer groote mate van gewoon praktisch verstand en bovendien
een onpeilbare diepte van echt en innig gevoel. In haar veroverde Willem Hoogvliet
in eens het volledige geluk van heel zijn leven, de opgewektheid bij de dagelijksche
werkzaamheden, den noodigen prikkel tot het ontwerpen van litteraire en andere
produkten, het volle genot van den voorspoed des levens .... en tevens de meest
volledige troost in de droevige omstandigheden, die zich in veel latere jaren zouden
voordoen.
Voor ons broederskinderen was het notarishuis, eerst te Wageningen en later te
Haarlem, altijd het Eldorado van gezelligheid. Alle elementen vormden daar voor
ons één harmonisch geheel. Tot Black de hond en Kaat de poes toe hadden in dat
geheel een zekere roeping te vervullen, waarvan ze zich bewust waren.
Als ik uit de totaalsom van mijn vijftigjarige levenservaring één voorbeeld zou
moeten noemen van een man, die door het huwelijk werkelijk gelukkig is geworden
en gelukkig gebleven tot het einde, dan zou ik geen sprekender voorbeeld kunnen
bedenken dan dat van mijn oom Willem Hoogvliet. Ook van zijn kinderen heeft hij
niet anders dan vreugde beleefd. Deze kinderen zijn een tweetal, een zoon en een
dochter, waarvan de eerste nu reeds sedert lange jaren in de hoofdstad het notarisambt
vervult.
In 1862 werd door W. Hoogvliet opgericht het tijd-
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schrift: ‘De Notarieele Nieuwsbode’, dat bij H. Nijgh te Rotterdam werd uitgegeven
en waarvan twintig jaargangen (1862-1881) verschenen zijn. Van dit tijdschrift is
de oprichter voortdurend redacteur en medewerker gebleven.
Gedurende ditzelfde tijdperk verschenen tevens in andere min of meer
soortverwante tijdschriften, n.l. de ‘Nieuwe Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid’ en
het ‘Weekblad van het Recht’, verschillende bijdragen van Hoogvliet, die door de
redactiën op hoogen prijs werden gesteld.
In het begin van 1863 kwam aan zijn politiewerkzaamheid een einde door een
benoeming tot notaris te Wageningen, in welke plaats hij tevens gedurende eenige
jaren, van 1864-1869, als plaatsvervangend kantonrechter werkzaam is geweest. (Uit
een schrijven van den Officier van Justitie te Arnhem, dato 23 Januari 1869, spreekt
een groot leedwezen over 't feit, dat de plaatsvervangende kantonrechter geen
herbenoeming wenschte.)
De jaren, die Hoogvliet te Wageningen doorbracht, moeten zeker tot de gelukkigste
van zijn geheele leven hebben behoord. Hij had er een aangenamen werkkring en
aangenamen omgang. En voor deze vroolijkgetinte schilderij leverde de liefelijke
Geldersche natuur een prettigen opwekkenden achtergrond. Zoowel Hoogvliet zelf
als zijn wederhelft hadden gevoel en smaak voor natuur. Uit meer dan een van de
gelegenheidsgedichten, die later door hem in een bundel zijn uitgegeven, doet de
bewondering voor de Geldersche natuur een krachtige roepstem hooren. Naar ik
meen is het een zeer verstandige regel van de administratie onzer Maatsch. der Nederl.
Letterkunde, die aan de opstellers van levensberichten voorschrijft zich zooveel
mogelijk van aanhalin-
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gen uit de boeken van den overledene te onthouden. Indien ik nu echter tegen dezen
verstandigen regel door één enkele citaatbladzijde wensch te zondigen, dan heeft dit
een, naar mij voorkomt, zeer geldige reden. De beroemdste dichter van Frankrijk
schreef eenmaal dit:
Et souviens toi qu'en nous il existe souvent
Un poète endormi toujours jeune et vivant.

Nu is het mijn meening, dat bepaaldelijk in Willem Hoogvliet zulk een ingeslapene
dichter geschuild heeft, m.a.w. dat onder de ‘lieve verzen’, die hij bij verscheidene
gelegenheden dikwijls met groot succes gedebiteerd heeft - behalve
gelegenheidsdichter was hij ook een zeer gewilde nutslezer - een enkele maal echte
poëzie van zuiver gehalte te vinden was, terwijl hij zelf zich niet bewust scheen te
zijn van het enorme verschil in waarde, dat tusschen deze bizondere fragmenten en
al het overige bestond. De bladzij nu, die ik hier wil laten afdrukken, staat te lezen
in een boek, dat vóór jaren gedrukt werd, maar zij staat daar op een plaats en in een
omgeving, die bizonder ongeschikt zijn om de waarde der bladzij te doen uitkomen.
En deze schadelijke werking wil ik door weglating van al dat onnoodige volledig
trachten te vermijden.
Zie hier de verzen:
.... (En) toen ik rondzwierf in deez' oorden,
Door 't bosch, zoo rijk aan melodij,
Trad mij op eens de geest der bosschen,
Der wouden genius ter zij.
Hij voerde mij door kronkelpaden
Ver in de diepten van het woud;
De zon gaf aan den top der boomen
Een diadeem van glans en goud.
Een ademlooze stilte heerschte;
Geen zuchtje werd in 't rond gehoord.
De harmonie der heilge stilte,
Werd door geen bladgesuis verstoord.
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Een ongekend gevoel van vrede
Doortintelde geheel mijn hart;
Hier waande ik kon nooit wanklank wezen.
Hier nimmer zorgen, nimmer smart.
O, sprak ik tot den Geest, die mij geleidde,
Wat is natuur toch heerlijk schoon;
De aarde schijnt het voorportaal des Hemels,
De voetbank van Gods heil'gen troon.
Zeg gij mij woudgeest, die mij herwaarts voerde,
Wat toch is 't doel van ons bestaan,
Wat moet ons hoogste streven zijn op aarde,
Het richtsnoer op de levensbaan?
En 't was een Englenstemgefluister,
Dat mij het antwoord hooren liet:
‘Gods hemel is op aard voor hen die 't harte oopnen
Voor al het wonderschoon, dat hier hun de aarde biedt.
Gods liefde gadeslaan, dat is het doel van 't ]even,
Zijn wenken volgen leidt tot ware zielevree;
De zielsrust is het hoogst wat de Aarde ooit kan geven,
Zij brengt aanbidding, hoop en 't blijdst vertrouwen mee.’
En ziet, toen verliet mij de Geest en ik keerde
Terug naar het plekje in 't schoonst van dit oord,
Waar de Liefde en de Trouw een echt jubelfeest vieren,
Waar een beeld van de zielsrust het harte bekoort.
Daar werd mij het antwoord meer zichtbaar gegeven,
Daar vond ik in 't leven het beeld der natuur;
Eeuwig jong is natuur, eeuwig jong is de liefde,
Wat het harte verheft is bestendig van duur.

Gedurende het Wageningsche tijdperk zagen van Hoogvliet een paar brochures over
verschillende onderwerpen het licht, waarvan een getiteld: ‘Het oproer te Rotterdam,
een wenk voor de toekomst’. Omtrent deze brochure werd door Mr. J.J. Bergsma in
zijn Pleitrede in zake het optreden van 't openbaar ministerie tegen den persoon van
Jacob de Vletter het volgende gezegd: ‘En nu nog een oorzaak, welke niet speciaal
aan Rotterdam te wijten is, maar waarvoor de Regeering of het gansche volk solidair
aansprakelijk is, ik bedoel het ontbreken eener wettelijke regeling van het politiegezag.
Hoezeer deze
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leemte er toe bijdraagt om een verwijdering teweeg te brengen tusschen volk en
politie, behoef ik hier niet in 't breede te betoogen; 't is op voortreffelijke wijze
aangetoond door een voormalig commissaris van politie, den Heer W. Hoogvliet,
tegenwoordig notaris te Wageningen.’
Naar aanleiding van deze brochure, die alleen de algemeene kwesties bespreekt,
m.a.w. niet de voor het op schandaal beluste groot-publiek belangrijke bizonderheden,
lijkt het me zeer de moeite waard hier een brief aan te halen van H.'s zwager, den
bekenden novellist J.J. Cremer:
.Beste Willem!
Bravo! Dat was weer een goeie inval van je. 't Rotterd. oproer! en - wat
het mooist is, je hebt nooit iets in 't licht gegeven, wet zóó wáár wordt
genoemd als deze je beschouwing. ('t Was nu wel niet zoo heelemaal nieuw
- maar 't is een woord op z'n pas, en daarom ook nóg eens: bravo! - en van
harte veel pécunieel succes er mee!).
Vraag je me, of niet een boel lui de kat in den zak zullen koopen .... wis
en drie. Ze willen van de standjes weten. Wat de Vletter zei; en wat die
zei, en hoeveel blonde oogen en hoeveel lijken er waren ... Ha! Daar heb
je 't: Het Rott. oproer, door een oud-commissaris .... die er zeker mee heeft
gevochten - en ....
‘Er moet een betere politiewet zijn!’ - Goeien avond jongelui! Maar nóg eens, de titel is goed!!! - en de inhoud nuttig! dus bravissimo!
en dank je voor de toezending. De kranten zijn 't allemaal met je eens, en
de advokaten (gisteren sprak ik nog Tienhoven en Bergsma) - mede
volmaakt!
Maar nu wat anders. Hoe gaat het ....... We hooren niets ...... Toe, meld
me eens hoe 't met de kinderen gaat en dan even meteen hoe de oude luidjes
het hebben. Kom, je hebt wel een oogenblik. - Ik maak het waarachtig
mooi genoeg - voor één vel druks bedank ik je per brief met lof en
explicatie .... rombombom, en jij hebt voor 70 vellen ± één duizend één
honderd en zooveel blz. nog geen lettertje over gehad. Schandalig! Maar
dat kun je nou goed maken hoor; door een klein briefje, met opgave van
welzijns-toestanden, anders niet. Oja, ook of de brochure flink wordt
verkocht, en ook of dat ‘niet in commissie’ goed voor 't debiet is; mij dunkt
nee; of ben je bang voor lezen zonder opensnijden en dan terugzenden
......
Nu salut! vriend
Den Haag, 19 Nov. '68.
tt.
J.J. CREMER.
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Tot de geschriften uit dat tijdperk behoort bovendien een werk in drie deelen:
‘Verzameling van arresten van den Hoogen Raad der Nederlanden, die belangrijk
zijn voor het notariaat’.
In November 1865 genoot de Wageningsche notaris de onderscheiding om in de
commissie ter afneming van het notarieel examen in Gelderland te worden benoemd.
(In dit tijdperk heeft H. ook vrij wat jongelieden voor het notariaat onderlegd. Een
aantal hartelijke dankbetuigingen, ook van personen, die later tot de eerste notarissen
des lands behoord hebben, liggen voor mij.) In 1871 werd hij benoemd tot lid onzer
Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde.
Aan het Wageningsche tijdperk kwam in 1875 een einde door zijn benoeming tot
notaris te Haarlem. Hoogvliet's auteurswerkzaamheid werd te Haarlem niet geringer
dan zij te Wageningen was geweest. De uitgave van den Notarieelen Nieuwsbode
ging geregeld voort. Bovendien zond hij nu en dan artikelen aan andere periodieken,
als het Weekblad van het Recht. Een brochure over de Urgentie eener politiewet
werd in verschillende bladen zeer gunstig beoordeeld, enz. (In het laatstgenoemde
geschrift en in enkele andere trachtte de notaris: oud-politieman aan te toonen, dat
in tallooze gevallen de politie volgens de wet juist datgene niet doen mag wat ieder
verstandig mensch redelijkerwijze van haar verwacht dat ze wel zal doen.)
In een ‘Weekblad van het Recht’ verwacht men uit den aard der zaak niet licht
een artikel van hooge letterkundige waarde. Ik meen echter zulk een artikel, inderdaad
een model stuk proza, te kunnen aanwijzen in de kolommen, die in het aldusgenaamde
weekblad door
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Hoogvliet aan de afschaffing der doodstraf zijn gewijd. De administratieregel van
onze Maatschappij omtrent het vermijden van aanhalingen in levensberichten is door
mij reeds eenmaal hierboven geprezen ..... en overtreden. Het hier bedoelde
doodstrafartikel uit het ‘Weekblad van het Recht’ verleidt mij onweerstaanbaar tot
het plegen eener tweede en laatste overtreding van den uitstekenden regel.
....................
.... ‘Nooit heb ik iemand ter dood zien brengen; eens echter, gelukkig
slechts eens, heb ik geeselen en brandmerken gezien.
Wat er toen in mij omging laat zich moeielijk in woorden brengen.
Ik was jong. Ik wist dat er misdaad en straf was, maar nagedacht over
zonde en boete had ik niet.
Het was een prachtige zomermorgen ..... Een raadselachtige zucht om te
weten wat gebeuren zou, om van nabij te kennen wat het was, dat de
gansche stad in spanning hield, trok mij naar het tooneel der terechtstelling.
Welk een onafzienbare menigte! En van uit die menigte gaat nu en dan
gelach op, de eene volksgeestigheid volgt op de andere. Men verlustigt
zich bij voorbaat in de openbare kastijding, want aan de meesten der
toeschouwers is het schouwspel vreemd. Daar beklimt de veroordeelde
het schavot, de procureur-generaal geeft het sein, het schandmerk wordt
ingebrand, de roede verheft zich, en ..... (moet ik hier afbreken? neen) ....
de rug van den misdadiger is weldra geverfd van bloed. Hartverscheurende
kermkreten verheffen zich, die gehoord worden tot op verwijderde punten
der stad. De straks nog zoo luidruchtige menigte is verstomd van
medelijden. De beulsknecht slaat meedoogenloos toe. Weder geeft de
rechterlijke ambtenaar een sein en de executie is afgeloopen. Mijn God,
in welk een wereld leef ik! Is dat recht doen, zelfs al ware die ongelukkige
de zwaarste misdadiger? Dit was de indruk bij alle toeschouwers en ook
bij mij. Die achtbare magistraat, die van uit het geopende venster de
executie bestuurde, was mij niet de heilige handhaver der wet, waarin men
de hoogste rechtvaardigheid moet eerbiedigen; hij was mij de eenoogige
reus uit de Arabische nachtvertelling, die zijne macht in wreedheid
misbruikte. Die politiemannen en soldaten, die het schavot omringden,
schenen mij niet meer dan handlangers van dien reus en zijnen beul.
Omstreeks 35 jaren zijn sinds dat oogenblik voorbijgegaan en nog herinner
ik mij, treffend duidelijk, dat de algemeene indruk was, verfoeiing der
straf, minachting van de ambten, die met de uitvoering van dergelijke
straffen in verband staan, een vurig verlangen naar andere en betere wetten,
die beter met den adel der menschelijke natuur zullen overeenstemmen....’
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Een geheel en al letterkundig geschrift uit dit tijdperk, dat hier wel vermeld mag
worden, is de Feestgroet van de helden uit de Camera Obscura aan Hildebrand, een
poëtisch gewrocht, dat door hem op den 13 September 1884 aan onzen Beets op
diens 70jarig jubilé werd aangeboden en waarin alle eenigszins voorname figuren
uit de Camera beurtelings, alle in verzen, komen spreken om den dichtergeest, die
hen in 't leven riep, te huldigen. In dit geschrift is vrij wat geest en de verzen zijn
vlot en vloeiend geschreven. Naar mijn idee zijn echter niet alle onderdeelen van dit
vrij uitgebreide stuk even goed geslaagd. Van Brammen en Kegge zijn o.a. uitstekend,
maar sommige andere, zooals b.v. Van der Hoogen, vallen hier op min of meer
hinderlijke wijze uit hun rol. Misschien zou het stuk nog belangrijk beter hebben
voldaan indien de schrijver het hier en daar eenigszins had willen inkorten.
In 1886 trokken zijne geschriften de aandacht in Oostenrijksche bladen.
In 1888 ontving hij van de Venezolaansche regeering het verzoek haar in te lichten
omtrent het notariaat in Nederland, zorgde toen voor de uitgave van een wetsontwerp
in Fransche vertaling en deed daarna aan de talrijke ridders der orde van Simon
Bolivar de eer een hunner commandeurs te worden.
Na ongeveer twintig jaren het notariaat te Haarlem te hebben waargenomen besloot
Hoogvliet op vijfenzestigjarigen leeftijd (in 't geheel genomen bedroeg zijn diensttijd
toen ruim veertig jaren) de zoo welverdiende rust te gaan genieten. Nadat hem op
28 Maart 1894 het eervol ontslag was toegestaan, vestigde hij in November van
hetzelfde jaar zijn woonplaats te Nijmegen.
Het denkbeeld van ‘rust te nemen’ werd echter door
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hem in dien zin opgevat, dat zijn auteurswerkzaamheid, althans in de eerstvolgende
jaren, eerder vermeerderde dan omgekeerd.
Voor onze Maatschappij van Nederl. Letterkunde schreef hij een degelijk
levensbericht van den broeder zijner moeder, den Heer Mr. P.W. Alstorphius
Grevelink, waarin hij van dezen overledene als 't ware een geestelijke teekening
leverde, in forsche trekken ten voeten uit.
Een (romantisch ingekleed) betoog voor dierenbescherming verscheen in 1898 en
wat daarin met welsprekende woorden en in vloeienden en boeienden stijl gezegd
wordt, o.a. tegen het afjakkeren van paarden, het ‘blinden’ van zangvogels, de
barbaarsche wreedheden, waardoor men zich zekere uitgezochte lekkernijen, zooals
écrevisses à l'Américaine en pâté de foie gras weet te verschaffen, enz. enz., heeft
stellig zijn aandeel gehad in de verbeteringen, die thans hier en daar in dat opzicht
te konstateeren vallen en blijft ook na dit alles nog heden een aandachtige lezing en
een oprechte behartiging waard.
‘In ledige uren’ is de titel van een bundel die in 1904 verscheen en waarin een
groot aantal litteraire stukjes, zoowel proza als poëzie, uit zeer verschillende tijdperken
van zijn leven, tot een geheel zijn vereenigd. Alle, die W.H. van meer of minder
nabij hebben gekend of die van hem gehoord hebben en iets van zijn letterkundige
werkzaamheid willen leeren kennen, vinden enkele van de bestgeslaagde stukken
zoowel van proza als poëzie (bij ander gelegenheidswerk, dat betrekkelijk minder
waarde heeft) verzameld in dezen bundel, die te Nijmegen bij H. Prakke verscheen.
Men vindt hier o.a. het magnifieke stuk tegen de doodstraf en het betoog voor
dierenbescherming.
Hoogvliet's rust was dus zooals men ziet te betitelen
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als een otium haud sine negotio. Van stil zitten hield hij niet, ook nog in een ander
opzicht. Op bijna vijfenzestigjarigen leeftijd is hij nog begonnen met fietsen en heeft
in de drukke straten van Haarlem eerst op den drie- en daarna op den tweewieler het
publiek door zijn ‘ferme gangetje’ verbaasd. (Een fiinke zwemmer was hij van jongs
af.)
Belangstelling bleef hij bewaren voor de meest verschillende zaken; een man met
een warm gevoelend hart is hij tot het eind van zijn leven gebleven.
De helderheid van geest bleef hem tot het uiteinde bij. Op ongeveer 78jarigen
leeftijd schreef hij nog in het Nieuws van den Dag een aardig schertsversje tegen de
Automobiel, waarin o.a. dit voorkomt:
.... Het lijkt de karos van Beëlzebul wel,
Die aan de Aarde vertoont hoe men rijdt in de hel.

En na zijn tachtigsten verjaardag maakte hij ook nog een geestig en treffend vers op
zijn eigen gouden bruiloft.
De laatste tien jaren waren intusschen lang niet zonder kruis. De vier laatste daarvan
was hij weder te Haarlem gaan wonen. Een sloopende ziekte van het onderlijf, die
bovendien in verloop van tijd hoe langer hoe pijnlijker werd, ondermijnde meer en
meer zijn aanvankelijk zoo sterke constitutie. Een gevaarvolle operatie bleek tot drie
malen toe noodzakelijk. Twee malen achtereen scheen de kunst van den chirurg
werkelijk over de ziekte te hebben gezegevierd. Daarna deed echter voor den meer
dan tachtigjarigen patient de noodzakelijkheid van een derde operatie (de twee
voorafgaande waren elk door belangrijke verzwakking gevolgd) zich hoe langer hoe
meer als een verpletterende noodzakelijkheid voor. Verpletterend noodzakelijk,
dachten de zijnen; immers een operatie die zelfs voor een man in de kracht van zijn
jaren be-
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slist gevaarlijk mag heeten, kan voor een tachtigjarig lijder nagenoeg als een zekere
terdoodveroordeeling worden beschouwd.... Toch scheen hier waarlijk een wonder
te gebeuren, want de operatie verliep normaal en de patient gevoelde zich na afloop
tamelijk rustig. Zoo verliepen enkele weken, waarin verplegers en familie in de
verzorging van den lijder schier het onmogelijke deden en reeds begonnen ze
inderdaad te gelooven, dat het gevaar ten derden male geweken was, toen op den
avond van 21 April 1910 het ziekbed plotseling een einde nam in een zeer zacht en
kalm nauwelijks merkbaar sterven.
Bij de begrafenis op het kerkhof aan den Schoterweg te Haarlem waren uit den aard
der zaak meer nieuwere dan oudere vrienden en belangstellenden aanwezig. Aan de
geopende groeve scheen nu een enkel woord te moeten worden gesproken. En daar
er zich geen waardiger woordvoerder opdeed, sprak ik zelf de volgende geheel
onverzorgde woorden die mij op dat oogenblik uit het hart vloeiden en waarmee ik
dit levensbericht wil besluiten: ‘De man, wiens overschot hier in de groeve werd
neergelaten, was een heldere en wakkere geest. Van die helderheid en wakkerheid
des geestes zijn vrij wat bewijzen over, die zullen blijven. Maar boven alles was
Willem Hoogvliet een edel mensch met een warm kloppend hart. Hij heeft in zijn
leven voor 'tgeen hem goed leek gestreden - en in 't laatst van zijn leven vrij wat
geleden ook. Hij heeft de rust, die zijn deel werd, wel verdiend. Hij ruste in vrede’.
J.M. HOOGVLIET.
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Lijst der geschriften van W. Hoogvliet.
1847.

Historische en romantische verhalen, uit
het Engelsch en Fransch. Leiden,
Schreuder en Van Baak.

1849.

Een droom van Napoleon Bonaparte
(romantische schets) geplaatst in het
tijdschrift: ‘De Recensent’.

1850.

Het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek,
de Code Civil, het Wetboek Lodewijk
Napoleon en het Burgerlijk Wetboek van
1830, met verwijzingen tot elkander, te
Leiden en Amsterdam, bij J.H. Gebhard
en Co.

1851.

De Nederlandsche wet omtrent
boedelscheiding, met aanteekeningen.
Amsterdam, Gebr. Kraay.

1855.

Redevoering, uitgesproken 23 Maart 1855
over een ontwerp van een openbare
werkinrichting. Zaandam, v.d. Scheer.

1855.

Een avond op den Rigi (romantische
schets). Geplaatst in: ‘De Recensent’.

1858.

Verzameling van wetten en koninklijke
besluiten, tegen wier overtreding straf is
bedreigd. Gorinchem, Noorduyn en Zn.

1859.

Verklaring van eenige wetsartikelen
betrekkelijk Strafrecht en Politie.
Amsterdam, H.W. Weytingh. (Hierin
komen de volgende artikelen voor: De
werkkring van den commissaris van
politie. - Hazardspel en loterijen. Beleedigende en nachtelijke geruchten. Verplichtingen van logementhouders en
houders van maisons garnies. - Poging
tot oplichting.)

1859.

De wet houdende bepalingen omtrent het
gebruik van spoorwegen, benevens het
reglement op den dienst der openbare
middelen van vervoer te lande, met
aanteekeningen. Leiden, P.v.d. Heuvel.

1860.

Waarheen? een woord aan de lezers van
Max Havelaar. Leiden, P. Engels.
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Beschouwingen over het plan tot
oprichting van een Nederlandsch
Genootschap tot ondersteuning van
behoeftige krankzinnigen en van
herstelden, die uit een gesticht ontslagen,
doch onverzorgd zijn. Leiden, A.W.
Sijthoff.

1861.

Het Patronaat over herstelde
krankzinnigen in Nederland. Leiden, P.
Engels.
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1861.

Verzameling van sociale wetten, besluiten
en decreten, die het meest belangrijk zijn
voor de notarieele praktijk. Amsterdam,
G.L. Funke.
(Van dit werk verscheen een 2de uitgave
in 1872).

1862-1881.

Door W. Hoogvliet werd in 1862
opgericht het tijdschrift: De Notarieele
Nieuwsbode (uitgever H. Nijgh, te
Rotterdam). Van dit tijdschrift zijn
twintig jaargangen (tot en met 1881)
onder redactie van den oprichter
verschenen.

1862.

Rechtskracht van het holografisch en van
het geheim testament (geplaatst in:
Nieuwe bijdragen voor Rechtsgeleerdheid
en Wetgeving, 1862, D. 12, bl. 503).

1862.

Wordt het papier, dat aan de vereischten
van een wissel voldoet, een assignatie,
alleen omdat de uitgever daaraan die
benaming geeft? (geplaatst in het
Weekblad van het Recht, No. 2342 en
2392, 27 Januari en 21 Juli 1862).

1863.

Is de geldigheid van de erfstelling of het
legaat, ofschoon daaraan eene
onmogelijke, onwettige of onzedelijke
voorwaarde is verbonden, strijdig met de
beginselen van recht? (geplaatst in De
Notarieele Nieuwsbode, 1863, D. 2, bl.
101).

1865.

Een woord naar aanleiding van des
Hoogen Raads beslissing, d.d. 15 April
1864, dat de verkoop van veen om uit te
graven een verkoop is van roerend goed.
Wageningen, A. Ophorst.

1868.

Het oproer te Rotterdam, een wenk voor
de toekomst. Wageningen. A. Ophorst.

1868.

Verzameling van arresten van den
Hoogen Raad der Nederlanden, die
belangrijk zijn voor het Notariaat; in 3
deelen. Tiel, Campagne.

1877.

Het verstand des erflaters, als conditie
voor de geldigheid van het testament
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(geplaatst in het Weekblad van het Recht,
No. 4153, 27 Sept. 1877).
1880.

Over de afschaffing der Doodstraf
(geplaatst in het Weekblad van het Recht,
No. 4008, 4 Nov. 1880).

1880.

Openbaarmaking van
huwelijksvoorwaarden. Al of niet
vermelding van de roerende goederen,
die van de gemeenschap zijn uitgesloten
(geplaatst in het Weekblad van het Recht,
No. 4570, 9 Dec. 1880).

1883.

De urgentie eener Politiewet. Haarlem,
Erven Loosjes.

1884.

Feestgroet van de helden uit de Camera
Obscura aan Hildebrand, ter gelegenheid
van zijn 70jarig jubilé, 13 Sept. 1884 (in
verzen); (werd o.a. overgenomen door de
Haarlemmer Courant van 19 Sept. 1884).

1885.

Open Brief aan hen die belang stellen in
het verschaffen van werk aan vruchteloos
werkzoekenden. Aansporing om overal
blijvende commissiën te organiseeren.
Aard en werkkring dier commissiën.
Haarlem, Erven Loosjes.
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1887.

Opmerkingen naar aanleiding van het
Wetsontwerp tot regeling van het
notarisambt. Haarlem, Erven Loosjes.

1888.

Heeft het overlijden of het ontslag van
den voogd ten gevolge, dat de toeziende
voogd zijne bediening verliest? (geplaatst
in Themis, 1ste stuk).

1889.

(Vertaling van het door hemzelf in 1889
uitgegevene Wetsontwerp) Projet de loi
sur l'organisation du notariat en Hollande
présenté par Message Royal du 29
November 1886 à la Seconde Chambre
des États Généraux, traduit et annoté.
Harlem, les héritiers Loosjes.

1890.

Levensbericht van Mr. P.W. Alstorphius
Grevelink (geplaatst in de
Levensberichten der afgestorvene
medeleden van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde. - Bijlage tot
de Handelingen 1895-1896).

1898.

Dierenbescherming. Uitgegeven ter
gelegenheid der oprichting eener
Vereeniging tot Dierenbescherming te
Nijmegen.

1899.

Het ontwapeningsdenkbeeld van den
Czaar (geplaatst in de Haarlemmer
Courant van 20 Februari).

1900.

Wat nu te doen? Een woord naar
aanleiding van het
ontwapeningsdenkbeeld van den Czaar
en daarop gevolgden Zuid-Afrikaanschen
oorlog (geplaatst Haarl. Ct. 4 Jan.).

1904.

In ledige uren. (Verzameling van
verspreide stukken in proza en poëzie).
Uitgave van H. Prakke te Nijmegen.
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Levensbericht van C. Stoffel.
In den vroegen morgen van den 22sten October 1908 overleed te Nijmegen Dr. Cornelis
Stoffel tengevolge van een hevigen aanval van roos. Vurig hadden zijn vrienden
gehoopt dat hij ten slotte nog zou herstellen van de langdurige zielsziekte die zijn
laatste levensjaren verduisterde, maar helaas! het mocht niet zijn. Op Zaterdag voelde
Stoffel zich wel genoeg om met zijn dochters thee te drinken, maar in den loop van
dien avond nam de aandoening in hevigheid toe en voor de Zondag aanbrak ontsliep
de grootste kenner van het Engelsch, niet alleen van ons land, maar op het geheele
vasteland. Den daaraanvolgenden Woensdag legden wij - een kleine schaar van
bloedverwanten en vrienden - hem in den schoot der aarde op de liefelijke
begraafplaats Rustoord en strooiden immortellen op de kist van den man wiens edele
aard hem de vriendschap van velen en de achting van allen die hem kenden verwierf
en wiens zeldzame geleerdheid bewondering afperste aan alle beoefenaren der
Engelsche taalkunde.
Cornelis Stoffel werd den 4den September 1845 te Deventer geboren als oudste
zoon uit een gezin van acht kinderen. Zijn ouders, Pieter Stoffel en Lijsbeth van
Saane,
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hadden zich bij hun huwelijk te Deventer gevestigd, werwaarts zij een houthandel,
oorspronkelijk te Schagerbrug opgericht, hadden overgebracht. De Stoffels waren
een Noord-Hollandsch geslacht en Cornelis droeg daarvan al de kenmerken. Volgens
overlevering kwam een zekere Cornelis Stoffel uit de Rijp of Uitgeest zich aan het
begin der zeventiende eeuw te Zaandam vestigen als wieldraaier of stokkenschaver.
Uit dit bedrijf ontwikkelde zich de molenmakerij waarin de familie Stoffel - waarvan
afwisselend een Pieter en een Cornelis het hoofd uitmaakte - haar bestaan vond, tot
Stoffels vader het vak van molenmaker met dat van houtkooper verwisselde.
Op vijfjarigen leeftijd kwam Cornelis op de openbare school bij Meester Willem
ten Entel, waar hij al spoedig de aandacht trok door het gemak waarmede hij leerde.
Toen hij tien jaar was ging hij naar de Fransche School van Meester van Moerkerken
en toen hij twaalf jaar was naar het gymnasium, in de zoogenaamde handelsklasse.
Als leermeester in het Engelsch had hij daar den heer Meijer, later directeur van het
blindengesticht te Amsterdam. Op het gymnasium trok hij al spoedig de aandacht
van Prof. Jan van Vloten die toen aan het Deventersch Athenaeum doceerde. Deze
wist de ouders van Cornelis over te halen om hun zoon toe te staan naar Engeland
te gaan teneinde aan het Britsch Museum te studeeren en zich voor te bereiden voor
het Middelbaar Examen in het Engelsch. Als zeventienjarige jongeling verliet Cornelis
het ouderlijk huis om naar den Bosch te gaan, waar hij ongeveer anderhalf jaar
werkzaam was als kweekeling aan de school van den Heer Schouten. Uit den Bosch
teruggekeerd is hij toen nog ruim anderhalf jaar als kweekeling werkzaam geweest
aan de Fransche School te Deventer onder den Heer H.M. Leverkamp en is
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daarna in Maart 1866 naar Londen vertrokken waar hij tot einde Juli aan het Britsch
Museum werkte. Onderwijl had hij reeds gedongen naar de betrekking van leeraar
in het Engelsch aan de Hoogere Burgerschool te Dordrecht. In Augustus legde hij
met gunstigen uitslag zijn examen af en werd met ingang van September te Dordrecht
benoemd op een jaarwedde van ƒ 1600. Hij had twaalf uur les te geven aan de Hoogere
Burgerschool en vijf uur aan de Latijnsche school zoodat hij veel vrijen tijd overhield
voor eigen studie. Doordat hij als kind reeds blijk gaf van veel aanleg en zin tot studie
zetten zijn ouders, trotsch als zij op hem waren, dien studielust zooveel mogelijk
aan. Lust en bedrevenheid in het spel had Cornelis weinig en zoodoende kreeg hij
niet die ontspanning welke aan een kind toekomt. Eigenlijk was zijn eenige
lichaamsbeweging de dagelijksche wandeling van de houtzaagmolen naar stad en
terug, en hoewel hij als jongen gezond en flink was kan er toch weinig twijfel bestaan
dat de vroegtijdige overmatige inspanning zijne gezondheid geschokt heeft. Bovendien
is de gewoonte om achter de boeken te zitten en weinig ontspanning te nemen Stoffel
bijgebleven en heeft ongetwijfeld zijn toch reeds niet sterk zenuwgestel ondermijnd
op een tijd toen veel ontspanning hem misschien nog had kunnen redden. Hij had
geen liefhebberijen en had niet het vermogen zijn werk ter zijde te leggen en zijn
studie voor een tijd te vergeten; daardoor was de boog steeds gespannen, en de
treurige gevolgen bleven niet uit. Daarbij kwam dat Stoffel zich de zaken veel te
veel aantrok. Dit bleek toen zijn geestesziekte zich voor het eerst openbaarde. Dit
was reeds zeer vroegtijdig, in het voorjaar van 1868. Hij had eenige jongelieden te
Dordrecht opgeleid voor het Engelsch examen en twee ervan slaagden niet. Dit was
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hem een groote teleurstelling en hij trok zich de zaak in diermate aan dat hij brieven
naar huis schreef waarin hij zijn ouders mededeelde dat hij niet meer deugde voor
zijn werk en niet meer wist wat te beginnen. Die eerste aanval van moedeloosheid
en gemis aan vertrouwen in zich zelf duurde gelukkig slechts zeer kort - ongeveer
een maand - en weldra herkreeg hij den lust tot werken. Maar de ziekte had zich
geopenbaard en nadat hij in 't najaar van 1869 een benoeming had gekregen aan de
pas opgerichte Handelsschool te Amsterdam, herhaalden zich de aanvallen en werden
steeds langduriger.
Den 11den Juli 1872 huwde Stoffel te Rotterdam Johanna Margaretha Dunlop.
Gedurende de beide eerste jaren zijner werkzaamheid aan de Handelsschool onderwees
Stoffel slechts het Engelsch doch daarna, tot het einde, gaf hij er les in het Zweedsch
bij. Achttien jaar was hij aan die inrichting werkzaam doch in 1887 was zijn
gezondheid van dien aard dat hij zich genoodzaakt gevoelde zijn ontslag te nemen.
Hij trok zich terug te Nijmegen en kon zich nu geheel aan de studie wijden. Nog
eenmaal zou een poging gedaan worden om hem weer tot het ambtelijk leven terug
te brengen: in 1900 kreeg hij de aanbieding van het Hoogleeraarsambt te Groningen.
Geen oogenblik heeft Stoffel geaarzeld: hij meende dat hij met zijn
gezondheidstoestand een dergelijke betrekking niet kon en mocht aannemen en de
uitkomst heeft bewezen dat hij goed gezien had, want niet heel lang na dit aanbod
kreeg hij een aanval van zijn oude kwaal, zoo hevig en langdurig als nimmer te voren.
Reeds eerder had een Duitsche universiteit Stoffel een leerstoel aangeboden, door
hem op gelijke gronden geweigerd. Een geluk mag het heeten dat de Letterkundige
Faculteit der Groningsche Hoogeschool den verdienstelijken man in het-
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zelfde jaar waarin hij het Hoogleeraarsambt had afgewezen het Eeredoctoraat aanbood;
had zij iets langer gewacht dan zou Stoffel niet in een toestand zijn geweest om een
dergelijke onderscheiding te ontvangen. Thans heeft hij nog eenigen tijd van die
welverdiende en ik mag er bijvoegen langverdiende eer kunnen genieten. Stoffel was
wars van alle praal en uiterlijk vertoon, volbloed Menist als hij was; maar deze
onderscheiding was hem lief. Op een Zondagmiddag ontving hij het bericht der
Groningsche faculteit en kwam mij den brief vol opgetogenheid toonen; maar door
die opgetogenheid heen bemerkte men toch dat Stoffel gevoelde dat hij de
onderscheiding verdiende want uitermate bescheiden en hoogst eenvoudig als hij
was, had hij toch een gepast gevoel van eigenwaarde en het had hem wel gegriefd
dat anderen die het minder verdienden hem waren voorgegaan.
Over de laatste jaren van Stoffels leven zal ik niet uitweiden. Er kan geen twijfel
zijn dat zijn laatste ziekte verhaast werd door te groote inspanning. Toen ik met
Pinksteren van 1901 Stoffel opzocht drukte zijn vrouw de vrees uit dat 't weer mis
zou gaan daar hij zich veel te veel inspande. Die vrees werd maar al te spoedig
bewaarheid en, zooals reeds is gezegd, was de aanval hardnekkiger dan ooit. Niets
mocht baten. Tot overmaat van ramp ontviel hem, terwijl hij te Amsterdam een kuur
onderging en er eenige teekenen van beterschap te bespeuren vielen, op den 6den Juli
1904 zijne trouwe en geliefde echtgenoote. Gelukkig vond hij trouwen steun bij zijn
dochters die hem met de grootste toewijding en liefde verzorgden en hem met
eindeloos geduld in zijn sombere buien trachtten te troosten en op te beuren. Helaas!
hare zorg vermocht niets en 't einde kwam zonder dat voor den lijder betere, zonniger
tijden waren aangebroken.
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Maar Stoffel was een geloovig man en is zeker ontslapen in de hoop op meer licht.
Het is hier niet de plaats om een volledige of zelfs ook maar uitvoerige bibliografie
te geven van Stoffels verschillende geschriften. Beter komt 't mij voor een korte
schets te geven van zijn werkzaamheid als taalkundige, vooral als Anglist, met opgave
van zijn belangrijkste werk. Daar Stoffel geen aanteekening hield van wat hij
geschreven had is 't niet gemakkelijk na te gaan wanneer hij 't eerst met taalkundigen
arbeid voor het publiek kwam. Waarschijnlijk komt 't mij voor dat, zoo al niet zijn
eerste, dan toch een zijner eerste uitgaven, geweest is ‘Romeo and Juliet. A Tragedy
by William Shakespeare. With explanatory notes and an introduction by C. Stoffel
Teacher at the Commercial School, Amsterdam. Deventer A.J. van den Sigtenhorst
1869’. Spoedig begon hij artikelen te schrijven voor den volksalmanak uitgegeven
door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In de jaargangen 1873, 1875, 1877,
1879, 1880, 1882 vind ik stukken van zijne hand over verschillende taalkundige
onderwerpen zooals: Een Engelsche satire op Holland (Andrew Marvell's Character
of Holland), Een en ander over Humor, Iets over volksetymologie, Eenige
vreemdelingen op ons taalgebied, De Knickerbockers, Eene wettige dochter der
Hollandsche Taal (over het Kaapsch Hollandsch).
In 1874 verscheen bij Hulscher te Deventer ‘Schetsen uit de schoolwereld en het
jongensleven. Naar het Engelsch van P. Fitzgerald bewerkt door C. Stoffel’. In ‘Een
woord vooraf’ gaf Stoffel blijk van die groote bekendheid met Engelsche realia welke
hem onderscheidde. Dit is niet het eenige werk dat Stoffel uit het Engelsch vertaald
heeft: veel later (ongeveer 1893) verscheen ‘Celtische
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Tooversprookjes van Joseph Jacobs. Nijmegen, H.C.A. Thieme’ met veel zorg door
hem in uitstekend Nederlandsch overgebracht. In het jaar 1879 bracht hij een boek
uit dat van zeer grooten invloed is geweest op het onderwijs in de Engelsche taal,
namelijk zijn bekende Handleiding bij het Onderwijs in het Engelsch in drie deelen:
I Uitspraak, Lees- en Vertaalboek; II Inleiding; de voornaamste eigenaardigheden
der Engelsche taal; III Voortzetting der vergelijking van het Engelsch met het
Nederlandsch. Hoewel Stoffel de Elementarstufe van Plate volgde, leverde hij toch
eigenlijk oorspronkelijk werk: Plate had hem een wenk gegeven dien hij op zijn eigen
degelijke wijze volgde. De groote verdienste van de eerste afdeeling der ‘Handleiding’
is hierin gelegen dat zij veel meer gewicht legde op een goede uitspraak dan tot nu
toe in schoolboeken 't geval geweest was. Eigenlijk kan men wel zeggen dat voor
het verschijnen van Stoffels' boek de uitspraak beschouwd werd als een quantité
négligeable - het werk van Beckering Vinckers laat ik buiten beschouwing omdat
men het moeilijk een schoolboek kan noemen. Dat het eerste deel der Handleiding
thans ietwat begint te verouderen is slechts 't gevolg van den geweldigen ommekeer
die in de dertig jaar sinds het verschijnen ervan heeft plaats gehad in de geheele wijze
van onderrichtgeven in de moderne talen. Men moet het boek niet beoordeelen naar
wat 't nu voor ons is maar naar wat het was voor een geslacht dat onderwees en leerde
aan de hand van ‘Cowan en Maatjes’ en dergelijke boeken. Deel II en III waren
vooral merkwaardig omdat zij zooveel nadruk legden op het taaleigen en omdat zij
moeilijke spraakkunstige verschijnselen met zulk een helderheid en scherpte
verklaarden. Er waait ons zelfs nu nog uit die boeken een frissche lucht toe die
weldadig aandoet

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

176
bij een vergelijking met het materiaal dat voor dien tijd gebruikt werd - en nog lang
er naast. Hoe voortreffelijk zij zijn blijkt wel uit het feit dat allen die zich voor de
akte-examens bekwamen nog steeds een ijverig gebruik er van maken. Op scholen
waar vergelijking tusschen Nederlandsch en Engelsch uit den booze wordt geacht
kunnen zij niet meer gebruikt worden want Stoffel zei: ‘alle onderwijs in vreemde
talen moet, zal het werkelijk ontwikkelend en vormend zijn voor den geest, zich ten
nauwste aansluiten aan der leerlingen kennis van hunne moedertaal. Onderwijs in
eene vreemde taal, dat de moedertaal ignoreert, is zuiver werktuigelijk, en geeft den
leerlingen steenen voor brood.’ (Voorrede tot het Tweede Deel).
Thans brak een tijd aan waarin Stoffel zich op wetenschappelijk werk ging
toeleggen. In het jaar waarin de ‘Handleiding’ verscheen richtte Stoffel met zijn
collega's F.J. Rode en F.H. de Boer een tweemaandelijksch Tijdschrift op voor de
studie der nieuwe talen, onder den naam Taalstudie. De redactie voor den tweeden
jaargang bestond uit de Heeren Rode, Stoffel en J.J.A.A. Frantzen, terwijl met den
derden jaargang de Heer Rode vervangen werd door den Heer L.M. Baale. In dit
tijdschrift, dat helaas na tien jaar ophield, plaatste Stoffel sommige van zijn beste
artikelen. Beoefenaars van het Engelsch behoef ik slechts te herinneren aan ‘Shall
and Will’, ‘The book is being printed,’ ‘to bear a person in hand’, de keurige
bespreking van Sarrazin's uitgave van Octavian, ‘Scriptural Phrases’, ‘Had rather
and analogous Phrases’, ‘to be dead’, ‘Addenda te Hoppe's Supplement-Lexikon’,
‘Annotated Specimens of Arryese’, en zoovele andere. Taalstudie was geen
wetenschappelijk tijdschrift in den strengen zin des woords, maar wat Stoffel er aan
leverde
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was altijd wetenschappelijk. Dat Taalstudie niet op hooger peil stond ging hem aan
het hart maar hij wist dat het niet anders kon. De beoefenaars van het Engelsch - en
evenzoo van het Fransch en Duitsch - waren niet wetenschappelijk gevormd, dank
zij de stiefmoederlijke wijze waarop de vreemde talen in ons land aan de universiteiten
behandeld werden en worden. 't Was Stoffel een diepe ergernis dat men hier te lande
wel academische examens kan afleggen in de Semitische letterkunde of in de taalen letterkunde van den Oost-Indischen Archipel en daarin zelfs den doctorstitel kan
behalen, doch dat de zoo hoogst belangrijke moderne talen feitelijk nog steeds buiten
de academia staan. Toen in 1883 Körting zich in de ‘Encyclopaedia der Romanischen
Philologie’ zeer ongunstig over den toestand der ‘neuphilologie’ hier te lande had
uitgelaten, nam Stoffel de pen op en schreef den Duitschen hoogleeraar een zeer
uitvoerigen brief waarin hij hem dien geheelen droevigen toestand uitlegde in zijn
wezen en oorsprong. Na uitgeweid te hebben over de opleiding voor de examens en
over de examens zelf gaat hij voort: ‘Das ist die wahre Sachverhalt bei uns mit Bezug
auf die Lehrer für neuere Sprachen. Brauche ich Ihnen erst zu sagen, dass unter diesen
Umständen von einer Revue für Neuphilologie in Holland gar nicht die Rede sein
kann? Dass für eine solche Revue weder ein Leserkreis noch Mitarbeiter zu finden
wären? Und dass die von Ihnen von Ihrem Standpunkte mit vollem Recht verurtheilte
Taalstudie sich nie eingebildet hat eine wissenschaftliche Zeitschrift für Neuphilologie
zu sein? Bei der Sachlage die ich Ihnen zu schildern versucht, kann Taalstudie sich
nur zur Aufgabe stellen, zuvörderst practischen Zwecken zu dienen, und angehenden
Lehrern womöglich hier und da zu weiterem Studium
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anzuregen, als was durch die unselige Examen-Einpaukerei erzielt wird. Und sogar
auf diesem höchst bescheidenen Standpunkt fehlt es uns oft an verwendbaren
Beiträgen und sind bei häufigem Redactionswechsel und Krankheit eins der
Redacteure dann und wann Artikel aufgenommen die besser liegen geblieben wären.’
Voor ik van Taalstudie afstap moet ik nog de aandacht vestigen op de geniale vertaling
die daarin voorkomt van Potgieters Blaubes. Stoffel bewees daarmede dat hij niet
alleen uitstekend over het Engelsch kon spreken maar die taal ook meesterlijk wist
te gebruiken. En hierop had Stoffel in zijn brief aan Körting wel kunnen wijzen, als
een pleister op onze wond, dat mochten al de beoefenaren van het Engelsch hier te
lande in wetenschappelijke vorming achter staan bij hun Duitsche collega's zij 't
zeker verre van hen winnen in het gemakkelijk gebruik - schriftelijk of mondeling van de taal. Dat een Duitsch geleerde zich over een wetenschappelijk onderwerp in
het Engelsch uitdrukt gebeurt slechts zelden; dat hij 't in goed Engelsch doet slechts
hoogst zelden. Stoffel beheerschte de taal volkomen: toen een zijner grootere werken
in het Engelsch verschenen was wist de beoordeelaar in een bekend Engelsch
tijdschrift geen andere aanmerking op de taal te maken dan dat hij ergens geschreven
had ‘find back’ in plaats van ‘find again’. Hoe gemakkelijk hij 't Engelsch beheerschte
zou ook blijken uit zijn meesterlijke vertaling van Abel Janszoon Tasmans Journaal
van zijne ontdekking van Van Diemensland en Nieuw Zeeland in 1642, voor de fraaie
uitgave van dat werk bij Frederik Muller & Co. (1898). Dit was een uiterst moeilijk
werk dat door de groote eischen die het aan den vertaler stelde veel van Stoffels tijd
en krachten vergde. Een bijzonder fraai stukje Engelsch is
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een aankondiging en bespreking van ’Sketching Rambles in Holland, by George H.
Boughton. London, Macmillan & Co. 1885.’ Waar dit verschenen is kan ik niet
zeggen. Misschien is het slechts een uitgevers- of boekhandelaars-prospectus geweest:
op het exemplaar in mijn bezit staat geen enkele aanduiding. Af en toe schreef Stoffel
een stukje in een of ander Nederlandsch tijdschrift. Zoo vind ik bv. twee artikelen
over ‘Liefhebberijstudiën op het gebied onzer dagelijksche Taal’ in Eigen Haard
van 1878, en een verhandeling over naiveteit getiteld ‘Naief’ dat, naar het overdrukje
in mijn bezit te oordeelen, in een of anderen almanak, of in een ‘album’ gestaan
heeft. Dat Stoffel oorspronkelijk ook wel letterkundige neigingen had bleek mij uit
het handschrift van twee ‘evening courses’ in 1870 (en 1871?) gehouden voor een
of ander genootschap en waarin hij op degelijke wijze ‘The Age of Queen Elisabeth’
behandelde. Later liet hij het zuiver letterkundig deel varen, wat niet wil zeggen dat
hij er niets voor voelde. Ik herinner mij dat hij eens een fraaie uitgave van Keats
gekocht had en dag aan dag genoot van die wonderbare poezie. Van, naar ik meen,
den zevenden jaargang of was Stoffel een trouw medewerker van Englische Studien.
Verscheidene van zijn beste artikelen zijn daarin verschenen. Laat mij slechts noemen
‘decoy’ (X), ‘woe’ (XI), ‘gooseberry-picker’ (XXIV), ‘Some notes on Joh. Storm's
Engl. phil.2 (XXV), ‘The intensive and depreciative functions of any’ (XXVI), ‘one
of the best novels that ever was written’ (ibid.), ‘The quasi-appositional superlative
after ‘one’’ (XXVII), ‘Must’ (XXVIII), een voortreffelijke bespreking van Malmstedt's
Studies in English’ (XXXI) en - 't laatste wat van zijn hand verscheen en waarvan
hij zelf de drukproef niet meer kon nazien - een beoordeeling van ‘Eugen
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Borst, Die gradaladverbien im Englischen' (XXXV). Zijne bijdragen in Anglia zijn
niet zoo talrijk maar zeer merkwaardig. In Deel X van Englische Studien had J. Koch
eene mededeeling geplaatst over de bekende moeilijkheid in The Christmas Carol
‘it might be a claw for the flesh there is upon it’, hem door Stoffel verstrekt. In een
vrij onhebbelijk stuk in Anglia XII kwam H. Hupe tegen Stoffel's zienswijze op. In
den volgenden jaargang weerlegde Stoffel in een meesterlijke ‘Entgegnung’, in het
Duitsch geschreven, de beweringen van den Duitschen geleerde. Uitgewerkt verscheen
deze verhandeling in de straks te noemen Studies in English. Dikwijls was het Stoffel's
gewoonte indien een of ander boek of artikel verschenen was den schrijver zijne
leerrijke opmerkingen en aanvullingen te zenden. Aan een dergelijke mededeeling
hebben wij te danken een uitvoerige verhandeling in Herrigs Archiv XCI onder den
titel ‘Kleine Beiträge zur englischen Grammatik’. Toen ‘Fölsing-Koch, Lehrbuch
der Englischen Sprache III: Wissenschaftliche Grammatik der Englischen Sprache
neu bearbeitet von Dr. John Koch’ verscheen, zond Stoffel den bewerker zijne
opmerkingen. In December 1892 hield Koch in de ‘Berliner Gesellschaft für das
Studium der neueren Sprachen’ een voordracht waarin hij mededeeling dezer
opmerkingen deed en in genoemden jaargang van het Archiv drukte hij deze
verhandeling af. De geweldige kennis van het Engelsch taaleigen door den
Nederlandschen geleerde hierin aan den dag gelegd strekt ons land tot groote eer.
Gelijk ik boven reeds met een enkel woord heb aangegeven beschikte Stoffel over
een groote kennis van wat men thans pleegt te noemen ‘realia’. Hij was de eerste in
ons land die inzag dat, zullen de jongelui met vrucht Engelsche boeken lezen, zij
ook eenige bekendheid dienen
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te hebben met het Engelsche leven. Om hen in die richting voor te bereiden voor een
vruchtdragende beoefening der Engelsche letterkunde stelde hij een leerboek samen
met het bepaalde doel ‘de leerlingen bekend te maken met eenige der hoofdlijnen
van het familie-, maatschappelijke en staatkundige leven der Engelsch sprekende
volken in de negentiende eeuw’. (Voorrede van ‘Engelsch Leesboek, I. Zutphen
1890). 't Werk was deugdelijk en de aanteekeningen aan het eind van het boek
bevatten een schat van wetenswaardigheden waarmede menig candidaat voor de
Middelbare examens zijn nut zou kunnen doen. Toch maakte het boek niet dien
opgang dien het verdiende; wellicht omdat hier te lande het onderwijs in de realia
aan de Hoogere Burgerscholen en Gymnasia niet met zooveel ingenomenheid ter
hand is genomen als in Duitschland en in Scandinavië. Het eerste deel van dit
Leesboek is in 1897 herdrukt, het tweede deel naar ik meen nooit. In ditzelfde jaar
(1890) bewerkte Stoffel voor Bern. Tauchnitz James's English-German,
German-English Dictionary. Door zijn artikelen in Taalstudie had hij reeds bewezen
uitnemend geschikt te zijn voor lexicographischen arbeid en deze nieuwe uitgave
van James bevestigde dien indruk. Het jaar 1894 was in de Anglistiek een
merkwaardig jaar. Toen toch verscheen Studies in English written and spoken
(Thieme, Zutphen), wat met het 1901 verschenen Intensives and Downtoners
(Heidelberg, Anglistische Forschungen I) moet beschouwd worden als Stoffel's
voornaamste werk. Studies in English omvat: een zeer uitvoerige verhandeling over
het voorzetsel ‘for’ - een omwerking en uitbreiding van tijdschriftartikelen over dat
onderwerp; een studie over ‘no’ en ‘not’, over ‘only’ = ‘except’, over ‘to think long’;
een omvangrijke studie over ‘Scriptural Phrases
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and Allusions in Modern English - in embryo te vinden in Taalstudie evenals het
slotartikel ‘Annotated specimens of Arryese’, een meesterlijke studie over ‘slang’.
Dit is zeker wel het belangrijkste werk dat ooit door een vreemdeling over het
Engelsch geschreven is. Stoffel's fijn taalgevoel komt op iedere bladzijde uit; geen
schakeering zoo licht of zijn scherp oog bespeurt haar. De bewijsvoorraad is
overweldigend, de bewijstrant zoo in bijzonderheden afdalend dat men licht den
hoofddraad kwijtraakt. Niet minder verdienstelijk is Intensives and Downtoners,
tegen het tweede zelfstandignaamwoord uit welks titel door Bradley bezwaar is
gemaakt. Het omvat studien over ‘so’, ‘as’, ‘rather’, ‘pretty’ en dergelijke en werpt
een nieuw licht op de beteekenis, kracht, en ontwikkelingsgeschiedenis dezer woorden.
Het is hier niet de plaats en thans niet de tijd om over deze boeken uit te weiden; 't
is voldoende te zeggen dat wie Stoffel op zijn grootst wil kennen deze beide werken
moet bestudeeren. Voor den Anglist zijn zij onschatbaar, niet alleen om de volstrekte
kennis erin vervat, maar ook omdat zij zoo in hooge mate geschikt zijn om zijn eigen
waarnemingsvermogen te scherpen en hem een strenge methode van onderzoek te
leeren.
In Mei 1900 overleed Immanuel Schmidt, die in 1897 op zich had genomen de
taak te volbrengen door Sanders begonnen, namelijk de voltooiing van het groote
Engelsch-Duitsche Duitsch-Engelsche Woordenboek in vier deelen bekend onder
naam van Muret-Sanders. Stoffel had jarenlang met Schmidt samengewerkt en zoo
kwam het dat de uitgeversfirma Langenscheidt hem uitnoodigde dit reuzenwerk te
voltooien. Hoe omvangrijk dit werk is kan men eenigermate begrooten uit het feit
dat de onkostenrekening 600.000 Mark beliep. Gedurende ruim
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achttien maanden werkte Stoffel dagelijks aan dit woordenboek. Tijdig begon hij 's
morgens met den arbeid, werkte tot omstreeks half twaalf, bracht dan de drukproeven
op de post, hervatte zijn werk na de koffie en eindigde omstreeks half vier er mee.
's Avonds las hij, of deed ander werk. In de ‘Epilogue’ bij het laatste deel zegt hij ‘it
is not without a feeling of wistful regret that I behold the completion of a work which
for years together has taken up a large part of my working powers, and has exclusively
engrossed me during the last eighteen months, but which has gradually become to
me a labour of love in the best sense of the word’. Dit is de volmaakte waarheid:
Stoffel dacht bijna aan niets anders in dien tijd, zijn woordenboek vervulde hem
geheel. Als buurman en vriend kwam ik zeer veel bij Stoffel aan huis maar nooit trof
ik hem in die dagen aan dan omringd door de welbekende drukproeven. Dit was een
tijd van zwaren arbeid voor Stoffel, maar het geregelde werk aan Muret-Sanders
hinderde hem niet; integendeel 't ging hem, een geboren lexicograaf, gemakkelijk
af. Wat hem wel schaadde was dat hij in dezen drukken tijd ook nog ander werk op
zich nam dat hem meer inspanning kostte dan goed voor hem was. Hij was in kennis
gekomen met Dr. B.A.P. van Dam die toen bezig was met de samenstelling van 't
bekende werk William Shakespeare Prosody and Text (Brill, 1900). Dr. van Dam
riep Stoffel's hulp in voor de Engelsche bewerking van dit boek. Stoffel stelde veel
belang in deze studie en nam de vertaling op zich. Eigenlijk is vertaling niet de juiste
benaming: het zooeven gebezigde bewerking is juister. Veel tijd en zorg werd door
hem aan Prosody and Text besteed en terecht staat dan ook op het titelblad ‘By B.A.P.
van Dam, M.D. with the assistance of C. Stoffel’. Dit eerste werk
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van Dr. van Dam met Stoffels bijstand samengesteld werd reeds in 1902 gevolgd
door Chapters on English Printing, Prosody, and Pronunciation (1550-1700) by
Bastiaan A.P. van Dam and Cornelis Stoffel' (Heidelberg, Anglistische Forschungen
9). De samenwerking moet zoo worden opgevat dat Dr. van Dam de stof leverde en
Stoffel die kritisch verwerkte en in een Engelsch gewaad stak. Stoffel stelde bijzonder
veel belang in de studiën van den Heer van Dam zooals voldoende blijkt uit de
grifheid waarmede hij de bewerking dezer beide geschriften op zich nam, alsmede
van ‘The Authority of the Ben Jonson Folio of 1616’ (Anglia XXVI) en van ‘The
Fifth Act of Thomas Heywood's Queen Elizabeth: Second Part (Jahrbuch der
Shakespeare Gesellschaft XXXVIII).
Hierboven heb ik gezegd dat Stoffel met hart en ziel Doopsgezind was. Hiervan
gaf hij op veleriei wijze blijk. Wie weten wil wat hij voor de Doopsgezinde gemeente
was leze het diepgevoelde In Memoriam van Ds. J. Feenstra in De Zondagsbode van
20 November 1908, en de warme woorden ‘Ter nagedachtenis aan Dr. Cornelis
Stoffel’ van Ds. B. Haga in hetzelfde weekblad van 13 December 1908. Van tijd tot
tijd leverde Stoffel bijdragen aan de Zondagsbode. Zoo vind ik in Nos 17 en 18 van
den achtsten jaargang (1895) een opstel van zijn hand getiteld ‘Eene bijeenkomst
van kwakers’ en in Nos 5 en 6 van den 13den jaargang (1899) een keurige bewerking
van Charles Lamb's Imperfect Sympathies onder den titel ‘Menschen voor wie mijn
sympathie niet onverdeeld is’.
Ik ben aan het einde van mijn overzicht gekomen. Mij rest nog slechts een enkel
woord over Stoffel als mensch en geleerde te zeggen. Hij was een man uit een stuk,
eenvoudig en bescheiden, streng voor zichzelf maar
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zacht tegenover anderen. Dit laatste blijkt uit zijn boekbeoordeelingen: als hij den
schrijver op een uitlating of op een fout betrapt, behandelt hij hem alsof de man 't
geen Stoffel nu aanvoert ook wel gezegd zou hebben als hij er maar op gekomen
was, of zoo hij er maar aan gedacht had. Hij was een man van veel smaak, d.w.z. al
wat plat en ruw was verafschuwde hij, evenals alles wat schreeuwerig of druk was
hem hinderde. Ik herinner mij hoe hij als lid der commissie van toezicht
verontwaardigd was dat een candidaat voor een betrekking hem in een licht pakje
en met een buitengewoon zwaren zilveren horlogeketting aan, een bezoek kwam
brengen. 't Woord fiets klonk hem lang onaangenaam in de ooren. 't Dooreenhalen
van woorden uit de gemeenzame spreektaal en woorden uit de deftige spreek- en
schrijftaal, zooals dat maar al te dikwijls in woordenboeken gebeurt, was hem een
ergernis. Stoffel was een zeer huiselijk man; uitgaan deed hij zelden of nooit; als hij
niet op zijn studeerkamer was, bevond hij zich in den familiekring. Om concerten,
lezingen of tooneelvoorstellingen gaf hij niet, maar met vrienden praten deed hij
graag. Met veel ingenomenheid sprak hij steeds over een kransje dat hij met enkele
mannen van smaak en kennis te Nijmegen had. Daar Stoffel zich de zaken zeer
aantrok en iets dat hem hinderde niet gemakkelijk van zich schoof, was examineeren
voor hem geen goed werk. In latere jaren deed hij 't dan ook nooit meer nadat een
zijner hevige aanvallen van zielelijden tijdens de correctie van het schriftelijk werk
voor de akteexamens plotseling was opgekomen.1

1

In 1881 was hij Voorzitter der Commissie die, volgens de nieuwe regeling, de examens L.
en M.O. Eugelsch zou afnemen.
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Een van zijn beminnelijkste trekken was zijn groote hulpvaardigheid. Uit zijn groote
kennis putte hij gaarne wat anderen van dienst kon wezen. Zijn uitgebreide
verzameling aanteekeningen stond steeds iedereen ten dienste. Slechts zelden klopte
men tevergeefs bij hem aan. Sinds jaren had Stoffel nauwkeurig aanteekening
gehouden van al wat hem bij zijn lectuur als merkwaardig trof, vooral op gebied van
woordvoeging en taaleigen. Tot dat doeleinde las hij vooral met veel aandacht de
verschillende tijdschriften zooals ‘The Academy’, ‘The Athenaeum’, ‘The Literary
World’ en ‘Punch’. Vooral uit dit laatste - niet altijd een verkwikkelijke lectuur putte hij veel gegevens voor zijn verhandelingen over het slang en over moderne
taalverschijnselen. Romans las hij voor dit doel zeer weinig. Als een staaltje van wat
hij in zijn goeden tijd deed moge dienen dat hij tusschen 24 Januari en 25 November
1892 niet minder dan vier honderd zeven en vijftig bladzijden met aanteekeningen
vulde. Daartoe las hij o.a. ettelijke oude jaargangen van Punch! De meeste zijner
aanteekeningen verzamelde hij te Nijmegen waar hij natuurlijk als ambteloos burger
veel vrijen tijd had. Zij zijn in 1885 begonnen en omvatten vijf en twintig dikke
schrijfboeken, met uitvoerige registers1. Voor zijn spraakkunstige studiën verzamelde
hij ook vele gegevens uit het Middel-Engelsch en vroeg modern Engelsch. Het lag
in Stoffel's bedoeling een uitvoerig Nederlandsch-Engelsch woordenboek uit te geven
voor praktisch gebruik en hij had mij de eer aangedaan mij tot samenwerking uit te
noodigen. Reeds hadden wij een voorloopig begin gemaakt toen zijn noodlottige
ziekte intrad.
Wat in Stoffel als geleerde zoo te prijzen viel was zijn

1

Zij zijn thans door de vriendelijkheid zijner dochters in mijn bezit.
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groote soberheid en strengheid. Hij hield er niet van met theoriën aan te komen die
hij niet bewijzen kon. Nooit zou hij een of ander vraagstuk onder handen nemen dan
wanneer hij een omvangrijk bewijsmateriaal tot zijn beschikking had, en liefst volgde
hij daarbij een historische methode waartoe zijn kennis van het Middel-Engelsch
hem in staat stelde, getuige zijn ‘Intensives and Downtoners’. Geen moeite schroomde
hij daarbij: voor een studie over het wederkeerend voornaamwoord doorlas hij ettelijke
Angelsaksische prozastukken en gedichten. Doordat Stoffel nooit in 't openbaar
optrad en wars was van al wat ook maar in de verte zweemde naar vertoon was hij
weinig bekend buiten den kring der taalkundigen; maar in dien kring, zoowel in
binnen- als buitenland, had hij zich vele vrienden gemaakt die hem tot in lengte van
dagen met eerbied en liefde zullen herdenken.
Groningen.
A.E.H. SWAEN.
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Levensbericht van Dr. D.H.G. Bellaard.
Den 12en Maart 1862 werd te Nijmegen geboren Daniël Henricus Gertrudis Bellaard,1
zoon van Willem Bellaard en Johanna Maria Cuijpers.
Als kind bezocht hij de openbare school in zijn geboorteplaats; later werd hij als
kweekeling geplaatst op een school te Utrecht. In September 1876 als no. 9 van 20
leerlingen opgenomen op de Rijkskweekschool te 's Hertogenbosch (directeur Dr.
F. Trosée), was hij als kweekeling practisch werkzaam aan de met die kweekschool
verbonden leerschool gedurende de jaren 1879 en 1880. Hij onderscheidde zich
aldaar door ijver en aanleg en verwierf bij het verlaten der kweekschool voor praktisch
onderwijs de betuiging van ‘buitengemeene tevredenheid.’
Den 1en April 1880 behaalde hij volgens de wet van 1857 de akte van
hulponderwijzer. Den 30en Juni werd Bellaard benoemd als onderwijzer te Groesbeek.
Van dit oogenblik af was hij de steun zijner als weduwe achtergebleven moeder en
bleef zulks met de grootste opoffering tot haar dood in 1908. Evenzoo was hij tot
steun aan zijne ongehuwde zuster, die hem maar kort overleefde.

1

Aldus in het doopboek der parochie van den H. Dominicus te Nijmegen. In het
geboorteregister der gemeente Nijmegen heet hij Daniël Hendrikus Gertrudus.
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Zijn verblijf te Groesbeek was niet van langen duur Eervol ontslagen op den 27en
Februari 1881, aanvaardde hij den 4en Maart bij Jhr. L. Michiels van Kessenich te
Roermond de betrekking van gouverneur voor diens kinderen. De heer Michiels
roemt Bellaard als een uitmuntend onderwijzer, die zich genegenheid verwierf door
zijn flink en edel karakter, groote toewijding, nauwgezette plichtsbetrachting en
uiterst aangenamen en beschaafden omgang. Den 27en Maart 1882 verliet Bellaard
Roermond om den 1en April als onderwijzer op te treden aan de leerschool der
Rijkskweekschool te Nijmegen (directeur Rijkens), waartoe hij benoemd was bij
ministerieële beschikking van 15 Februari 1882.
In die betrekking zette hij zich aan zijn lievelingsstudie, het Nederlandsch, en
trachtte het diploma Middelbaar Onderwijs te bekomen. Hij presenteerde zich voor
de commissie van M.O., maar mocht niet slagen. Examinatoren rieden hem aan eerst
de hoofdakte te behalen. Die hoofdakte verkreeg hij te Arnhem den 24en Juli 1888.
Reeds het jaar daarop moest hij zijn betrekking te Nijmegen verliezen door de
opheffing der kweekschool. Hij werd eervol ontslagen met ingang van 1 September
1889 en op wachtgeld gesteld.
Nogmaals trachtte hij nu het diploma Middelbaar Onderwijs te veroveren; nogmaals
werd hij afgewezen ‘op grond van onvoldoende kennis van de geschiedenis der
letterkunde.’
Neergeslagen, maar niet ontmoedigd, vormde hij zich een voor zijn leeftijd gewaagd
plan n.l. gymnasiaal eindexamen te doen en universitaire studiën in Nederlandsche
letteren te maken. Hij maakte zijn plan bekend aan Prof. Moltzer die het wel gedurfd,
maar toch niet onvervulbaar achtte.
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En zoo zette zich Bellaard op 29-jarigen leeftijd op de banken van het gymnasium
te Nijmegen, waar Dr. Meuleman rector was, neer, en mocht den 21en Juni 1893 het
einddiploma verwerven.
Thans bewees hij, wat hij kon en reeds den 9en Juli 1895 behaalde Bellaard aan
de Utrechtsche universiteit met lof het diploma van Candidaat in de Nederlandsche
letteren. Ofschoon eerst voornemens zijn doctoraal te maken, nam hij evenwel den
30en Juli 1896 een benoeming aan als leeraar in Nederlandsch en Aardrijkskunde aan
het Gymnasium te 's-Hertogenbosch. Den 1en September trad hij in functie.
In 's-Hertogenbosch benutte hij zijn vrijen tijd voor studie van het doctoraal
examen, welke studie door het sukkelen zijner bij hem inwonende moeder, zeer
verzwaard werd.
Den 7en November 1898 deed Bellaard doctoraal-examen aan de universiteit te
Utrecht. Bij de studie daarvoor genoot hij de voorlichting van Prof. Gallée, van wien
hij steeds met veel sympathie sprak.
Den 26en Augustus 1901 werd door ministeriëele beschikking een gedeelte van
het onderwijs in de aardrijkskunde (ongeveer 8 à 10 uren 's weeks) aan de Hoogere
Burgerschool te 's-Hertogenbosch aan den heer Bellaard opgedragen. Die benoeming
bleef van kracht tot 1 September 1902, toen een nieuw leeraar daarvoor werd
aangewezen.
Van af Februari 1903 werd hem evenwel ook een deel van het
geschiedenis-onderwijs aan het Gymnasium opgedragen. Zijn werkkring was druk
en zijn zorgen zwaar. Maar onvermoeid werkte Bellaard aan zijn proefschrift en den
22en Januari 1904 promoveerde hij - het was zijn glorie - te Utrecht op een dissertatie
getiteld:
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‘Geert van der Schuren's Teuthonista of Duytschlender.’ In het voorwoord brengt
hij o.a. dank aan Prof. J.W. Muller, zijn promotor. De stof van het proefschrift was
Bellaard aan de hand gedaan door Prof. Gallée, maar reeds van Juli 1902 hield de
schrijver een vrij drukke correspondentie met Prof. Muller te Utrecht, die de taak
van promotor van Prof. Gallée had overgenomen. Uit die correspondenties blijkt
duidelijk de ernstige studie en onverdroten ijver van den doctorandus en tevens de
achting die hij had weten op te wekken bij zijn promotor, wien hij herhaaldelijk dankt
voor de vele moeite en zorg aan de lezing en bestudeering van de dissertatie besteed.
De resultaten dier briefwisseling zijn natuurlijk in het proefschrift zelve neergelegd
en het ligt niet in de bedoeling van dit levensbericht op de dissertatie zelve of daaraan
voorafgegane bespreking in te gaan. Alleen wensch ik hierbij er op te wijzen, dat
Bellaard's arbeid en zijn beleefd maar vrijmoedig optreden jegens den promotor bij
dezen blijvende aangename herinneringen hebben gevestigd. Van de
vriendschappelijke verstandhouding tusschen promotor en promovendus getuigt ook
menig berichtje in de correspondie door Bellaard ingelascht, over den toestand zijner
ziekelijke steeds innig beminde moeder.
Ziehier het oordeel van Prof. Muller over diens betrekking tot den heer Bellaard.
‘Ik heb toen met den heer Bellaard zeer aangename betrekkingen gehad. Hij heeft
geen arbeid geschuwd, integendeel meer dan eens, op mijn aanstichting, althans naar
aanleiding van mijne op- en aanmerkingen, het reeds geschrevene - toen ik Gallée's
taak overnam was een goed deel in eersten aanleg reeds geschreven - op verschillende
punten omen bijgewerkt, ook besnoeid en bekort. Ook heeft hij,
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op mijn raad er een studie over de andere woordenboeken of eigenlijk de geheele
middeleeuwsche lexico- en glossographie aan vastgeknoopt en daarvan een overzicht
gegeven, dat een nuttig en belangrijk deel van zijn proefschrift is geworden. Bij dit
alles heb ik hem leeren waardeeren als een man van degelijke kennis,
wetenschappelijken zin en overdroten ijver, en daarbij als een beminnelijk en eerlijk
man, met wien ik steeds in de beste harmonie kon blijven, al was zijn ronde ietwat
drukke, ik zou haast zeggen zuidelijke, Limburgsche natuur eenigszins afwijkend
van onzen meer stroeven Hollandschen aard. Van zijn dissertatie en promotie bewaar
ik niets dan aangename herinneringen.’
Uit een schrijven van Bellaard aan Prof. Muller blijkt, dat Prof. de Vreese, Scharpé,
van Helten zeer met het proefschrift van den nieuwen doctor waren ingenomen.
Intusschen was zijn werklust niet gedoofd. Althans reeds den 16en Maart schrijft
hij: ‘mij bekruipt de lust de geschiedenis der lexicographie vóór 1700 nog eens nader
op te sporen.’
Hij had echter weinig tijd beschikbaar. Immers behalve aan zijn lessen aan het
gymnasium en aan zijn studie wijdde hij zich aan de belangen der armen. Zoo was
Bellaard reeds van Februari af lid der Vincentius-Vereeniging te 's-Bosch en verrichtte
con amore de bezoeken daaraan verbonden - de armen zagen mijnheer ‘Bellaard’
gaarne -. Ook woonde hij ijverig de vergaderingen bij van de Vincentius-afdeeling
of Conferentie van St. Jacob te 's-Bosch. Hij werd dan ook in 1901 bij deze conferentie
tot secretaris, in 1907 tot vice-president benoemd, betrekkingen die men niet als
eerepostje of sinecure mag beschouwen. Toen een jongenspatronaat - dat is een
gelegenheid om katholieke minder gegoede kinde-
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ren des avonds nuttig en aangenaam bezig te houden (een zware taak) - werd opgericht
in zijne parochie, werd Bellaard daarvan vice-president en bleef dat tot zijn dood.
Hij was ook een der mede-oprichters van het ‘Secretariaat der armen’ en Liefdewerk
van St. Franciscus Regis, ingesteld om arme menschen te helpen bij aanvragen en
verzoekschriften, huwelijksformaliteiten enz., vooral dienende tot verbetering en
opheffing van misstanden en concubinaat. Hij werd in Maart 1902 tot secretaris
aangewezen en nam die functie waar tot December 1906, toen zijn al te drukke
bezigheden hem de gelegenheid daartoe ontnamen. Toch bleef hij met ijver studeeren,
en zoo, al studeerende, ontdekte hij op het Rijks Archief te 's-Hertogenbosch
fragmenten van een codex der 14e eeuw van Maerlants Spieghel Historiael, met
groote nauwkeurigheid - aldus prof. Muller - door hem uitgegeven in het Tijdschrift
van Nederlandsche Taal- en Letterkunde (Dl. XXIV).
Zijn verdiensten werden gehuldigd toen de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden den 14en Juni 1905 Dr. D.H.G. Bellaard tot lid verkoos. Maar
ook op meer populaire wetenschap legde Bellaard zich toe en daarvan gaf hij
verschillende proeven in voordrachten, zoowel in het Utrechtsche R.C.
Studentengezelschap Veritas als in de Bossche Vereeniging Geloof en Wetenschap.
Daar waren het vooral letterkundige onderwerpen, die hij op bevattelijke en artistieke
wijze wist smakelijk te maken; zijn voordracht bij het zeggen van verzen had iets
zangerigs, in overeenstemming met zijn kennis en liefhebberij voor muziek, waarvan
hij een praktisch beoefenaar was.
Van een plan met twee bekende Neerlandici gevormd tot uitgave van een corpus
glossar. belgic. is niets geko-
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men: het is mij, ondanks navrage, niet bekend in hoeverre de overledene daarvoor
het een en ander heeft verricht; ik meen te weten dat hij wel wat tegen het werk
opzag. Geen wonder, want behalve de lessen aan het gymnasium, die hem vaak zwaar
vielen - gemakkelijk de orde te bewaren was zijn sterkste zijde niet - had Bellaard
nog privaatlessen te geven en wellicht voelde hij onder al zijn zorgen voor moeder
en zuster, reeds lang de kiem van de droeve kwaal, die hem ten grave sleepte, en
waarvan een jaar voor zijn dood een langdurige bewusteloosheid het voorspel gaf.
Den 1en September 1909 ontving Bellaard wegens ziekte verlof en weldra, den
18en Januari 1910 besloot hij, in het ziekenhuis Rijngeest bij Leiden zijn werkzaam
leven.
‘Het is diep treurig,’ schrijft zijn promotor, ‘dat dit schijnbaar zoo gezonde en
krachtige leven zoo vroeg gesloopt is. Ook omdat hij een der weinigen was, die na
hunne promotie de wetenschap niet laten varen, maar ijverig blijven beoefenen, en
van wie nog iets verwacht mag worden.’
Hij had natuurlijk zijn kleine gebreken, maar hij was een onvermoeid werker, een
ijverig leeraar, een innig liefhebbend zoon en broeder, een oprecht Christen in woord
en daad, in één woord een edel hart. Te midden van zijn ambtgenooten en leerlingen
sprak de President der Curatoren van het gymnasium een woord van afscheid aan
zijn graf en de voorzitter der Vincentius-vereeniging roemde zijn arbeid voor den
arme, zijn leven van opoffering, zijn ouder- en zusterliefde.
's - H e r t o g e n b o s c h .
Dr. L.J. SICKING.
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Levensbericht van David François van Heyst.
David François van Heyst werd 28 Juli 1834 te Gouda geboren en was de eenige
zoon van Dr. David van Heyst en Sara Boonacker.
Het geslacht Van Heyst, waarvan de oudst bekende van den tak waartoe David
François behoorde was Michiel van Heyst (geboren te Antwerpen 8 Augustus 1556)
was sinds het begin der 17e eeuw hoofdzakelijk te Amsterdam gevestigd. De laatste,
tevens de zevende generatie, die daar woonde, was David van Heyst (7 April 1774-22
Juli 1825) hoofd van het kassierskantoor David van Heyst en Zoonen. Diens eenige
zoon de bovengenoemde Dr. David van Heyst (geboren 9 Augustus 1802) gevoelde
zich evenwel niet aangetrokken tot den handel en studeerde in de theologie. Hij was
achtereenvolgens predikant te Muiderberg, Hazerswoude en Gouda, en stierf reeds
21 Augustus 1836 te Leiden, alwaar hij het beroep naar die stad had aangenomen,
doch niet meer bevestigd is kunnen worden.
Op tweejarigen leeftijd alzoo trof David François het ongeluk zijn vader te moeten
missen en was voor zijne
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toch reeds ziekelijke moeder de zware taak weggelegd alleen voor zijne opvoeding
te moeten zorgen.
Ook hij begon reeds jong met zijne gezondheid te sukkelen en toen hij slechts vijf
jaar was kwelden hem zelfs hevige aanvallen van asthma. Het valt dan ook niet te
verwonderen, dat van een geregeld naar school gaan weinig kwam, terwijl ook het
om gezondheidsredenen gedurig verhuizen, achtereenvolgens naar Alfen (bij Leiden),
Leiden, Delft, Utrecht en weder Leiden niet bevorderlijk was aan een geregeld
onderwijs.
Op jeugdigen leeftijd openbaarde zich reeds liefde voor het tooneel en als kind
van tien jaren amuseerde hij zich met het lezen van tooneelstukken en het vertoonen
daarvan in een poppenschouwburg. Van zijn eersten tocht naar de comedie, op
elfjarigen leeftijd, is hem altijd de herinnering bij gebleven aan een toen opgevoerd
nastukje ‘De Debutant’ en hij vermaakte in die dagen zijn huisgenooten en vriendjes
met pogingen om dit stuk in zijn poppentheater na te spelen.
Reeds vroegtijdig maakte hij kennis met stukken van Rhijnvis Feith, als Ines de
Castro, Lady Johanna Grey en Mucius Cordus, welke stukken hij in de bibliotheek
van zijn vader aantrof en toen hij op veertienjarigen leeftijd tot inwonend leermeester
den Heer J.J. Backer Dirks verkreeg, had hij het geluk in dezen nobelen leeraar
iemand te vinden, die zijne neigingen in de gewenschte richting leidde en voor hem
een waar vriend werd.
Die van de jeugd dateerende vriendschap voor Backer Dirks (wiens levensbericht
als lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde door H. Dyserinck in
den jaargang 1893-1894 werd geschreven), is tot diens dood gebleven, en ofschoon
de tijd, dat hij het voorrecht had door dien eenvoudigen, doch zeer begaafden man
te worden
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onderricht, slechts kort was, is diens invloed groot geweest.
In 1851 toen Van Heyst dus 17 jaar was, vertrok Backer Dirks en moest de studie
zonder leiding worden voortgezet. Toen waren het Racine, Corneille, Molière,
Voltaire, Schiller en Goethe, die zijn aandacht boeiden en vooral Schiller's drama's
maakten diepen indruk.
Kort daarop ging hij in de hoop, dat een verblijf meer in de buitenlucht de aanvallen
van asthma zouden doen verminderen naar Haarlem (1852), en was daar werkzaam
in de bloemisterij van den heer Polman Mooy. Al spoedig werd hij aspirant-werkend
lid van de toenmaals bekende rederijkerskamer Laurens Janszoon Koster, onder de
zinspreuk: ‘Die zelden prijst spreekt vriendentaal, die altoos vleit, liegt menigmaal.’
Die rederijkerskamer hield jaarlijks vijf bijeenkomsten, waarvan de eerste en de
laatste aan het tooneel, de andere aan voordracht gewijd waren.
De tooneelvoorstellingen evenwel, waarbij de vertooners in rok en wit vest optraden
en vrouwenrollen moesten achterwege blijven, konden Van Heyst, dien die
onnatuurlijkheid hinderde niet zeer bekoren.
Leden waren in die dagen o.a.F.H. Kleine (vader van F. Smit Kleine, Piet Vluchtig),
A. Beets (broeder van Nicolaas Beets), W.G. de Bruyn Kops, J.P. Lombar Petri en
hunne wijze van voordragen schijnt niet zonder invloed te zijn gebleven op hun jong
medelid. Verzen van Schimmel, Beets, Ter Haar en Jan van Beers, die in dien tijd
veel werden voorgedragen zijn hem altijd dierbaar gebleven en hij heeft ze later
menigmaal op lezingen in ‘Nuts’ vergaderingen of ‘Volksvoorlezing’ te Leiden
herhaald.
De dilettantentooneelspeelkunst in die dagen leed zeer
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onder het vooroordeel, dat geen dames mochten medespelen; het was dus noodig
stukken op te voeren, waarin de vrouwenrollen gemakkelijk konden worden
weggelaten. Dat heeft dan ook het aanzijn geschonken aan tooneelstukken zonder
vrouwenrollen, waarvan Van Heyst er eenige heeft geschreven nl. Uit Indië terug;
De samenzwering te Venetië; De Engelsche bediendenwereld in de achttiende eeuw
en Zwijgende Kwaadsprekendheid.
Dit laatste was in 1870 ingezonden voor een wedstrijd van het Nederlandsch
Rederijkersverbond en werd met een zilveren medaille bekroond. Het stuk is evenwel
niet gedrukt, daar de schrijver zelf begreep, dat het zich - zonder vrouwenrol - slecht
voor opvoering leende.
Over de Rederijkerskamers schreef Van Heyst in het levensbericht van J.M.E.
Dercksen (zie later):
‘Om de gedichten van Dercksen en anderen uit die dagen naar waarde te
beoordeelen, moet men even een blik slaan op die dagen zelve. Het was namelijk
toen de bloeitijd der Reciteercolleges, die op de voornaamste plaatsen van ons
vaderland onder den naam van Rederijkerskamers waren opgericht. Zij geleken
eigenlijk weinig op de Rederijkerskamers onzer voorvaderen, in welke zoo menig
eerzaam burgerman als Keizer of Prins schitterde en zich aan niet weinig kreupelrijm
bezondigde. De leden dezer vereenigingen waren zelve geen verzenmakers, maar
droegen alleen de verzen van anderen voor, al liep daar soms ook genoeg kreupelrijm
onder. Soms vergastte een bijzonder geniaal lid zijn medeleden wel eens op eigen
werk, doch dit behoorde tot de uitzonderingen. Het hoofddoel was zich in de uiterlijke
welsprekendheid, dat wil zeggen, in het voordragen van gedichten te oefenen. Daarom
traden de leden een keer of wat in den winter voor een talrijk auditorium van
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heeren en dames (de laatste vooral niet te vergeten) ten tooneele, gekleed in zwarten
rok, wit vest en witte das, ten einde met de noodige emphase de ‘Abdel-kader’ van
Ter Haar en met de noodige grafstem ‘De zieke Jongeling’ van Jan van Beers voor
te dragen, terwijl na de pauze een niet al te uitgebreid dramatisch werk werd
opgevoerd. Een of twee avonden in den winter, waren gewoonlijk aan de opvoering
van een treurspel gewijd, maar niet in ‘costuum’ want dat vonden velen te
‘komediantachtig.’ En zoo verschenen dan Lucifer en de engel Gabriel met witte
handschoenen en veroorloofde alleen Alonso de la Cerda in Schimmels ‘Joan
Woutersz.’ zich de vrijheid om een flambard op te zetten, daar zijn zoon hem anders
toch te gauw herkend zou hebben. Doch al was er wel eens iets, dat den lachlust
opwekte, zeker is het, dat de liefde voor de schoonste werken onzer dichters den
boventoon voerde en het is daarom, dat ik vaak met een zekeren weemoed aan dien
tijd terugdenk. Menig genotvol oogenblik heb ik toen als lid der Rederijkerskamer:
Laurens Janszoon Coster te Haarlem doorgebracht, wanneer ik daar prachtige
dichtstukken als ‘Napoleon te Fontaineblau’ van Schimmel of ‘Eliza's vlucht’ van
Ter Haar hoorde reciteeren op eene wijze, zooals ik het later nooit meer mocht
hooren.’
‘De voornaamste Rederijkerskamers dier dagen waren te Amsterdam: Achilles,
waar onze Van Lennep-zelf Keizer was, Door Oefening grooter, De Kamer opgericht
in 1844, Hooger zij ons doel, Vondel enz. en een aantal Kamers in kleinere steden.
Later is dat getal aanmerkelijk uitgebreid, zoodat zelfs de dorpen niet verstoken
bleven van zulke reciteer-gezelschappen, doch het gehalte daarvan is grootendeels
veranderd, want, - de uitzon-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910

200
deringen niet te na gesproken - de leden begonnen zich meer uitsluitend bezig te
houden met het opvoeren van tooneelstukken, meest blij- en kluchtspelen en dat wel
in costuum, zoodat de liefhebberijcomedie geheel hoofdzaak werd. De
hierbovengenoemde reciteer-gezelschappen zijn ongetwijfeld van grooten invloed
geweest op de dichters dier dagen. Schreef men verzen, geschikt voor de voordracht,
zoodat een bekwaam declamator er lauweren mede kon verwerven, dan kon men de
satisfactie hebben ze op verschillende Rederijkers-programma's geannonceerd te
zien. Daarom ontwikkelde het epische en dramatische genre zich toen zeer sterk,
want wat kon dankbaarder zijn tegenover een gemengd auditorium dan een roerend,
wegsleepend verhaal, zooals ‘De wraak’ en ‘Hondentrouw’ van Tollens, ‘Het sterfbed
in de hut’ van Van Lennep, ‘In het kerkportaal’ van Van Beers - en andere gedichten,
waarbij het op stembuiging en gepaste gesticulatie niet weinig aankwam.’
Daar de werkzaamheid in de bollenteelt niet het gewenschte resultaat had op de
gezondheid en deze eveneens een bezwaar bleek te zijn om te worden opgeleid in
het vak der registratie, waartoe Van Heyst gedurende eenigen tijd op het kantoor der
registratie en domeinen te Haarlem werkzaam was, vertrok hij in Mei 1857, met zijne
moeder naar Amsterdam, met het voornemen zich nu verder geheel op de letterkunde
toe te leggen.
In dien tijd vertaalde hij eenige tooneelstukken, nl. Jolanda (König René's Tochter)
van Herz en Marguerite Donose van Charlotte Birch Pfeiffer. Het eerste werd voor
de eerste maal opgevoerd te Amsterdam op 26 Augustus 1857, het laatste op 27
October 1858.
De toenmalige schouwburgdirectie Eduard de Vries werd
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in 1859 vervangen door Roobol en Tjasink voor welke hij een blijspel in één bedrijf
schreef naar het Duitsch, met zang, zooals in die dagen meer voorkwam, getiteld Op
water en brood (1ste opvoering 4 Februari 1860), een stukje, dat met de jeugdige
actrice Picéni in de hoofdrol, ettelijke malen is opgevoerd.
Verder schreef hij in die jaren nog De liefde onder alle standen (1ste opvoering 29
December 1860), Uit Indië terug, blijspel in een bedrijf (1865), Eduard Norton of
de kleine beschermengel, vijf bedrijven (1867) en bewerkte naar het oorspronkelijke
Hertog Job, vier bedrijven, naar Leon Laya (1862) en fragmenten uit Henry Brooke's
treurspel Gustaaf Wasa (1862).
Tengevolge van kennismaking met L.F.J. Hassels, uitgever te Amsterdam en zelf
declamator, iemand die zeer veel voor liefhebberijtooneel en declamatie gevoelde,
werd Van Heyst in 1867 redacteur van het door eerstgenoemden uitgegeven en sinds
1857 bestaande Jaarboekje voor Rederijkers. Toen hij in 1881 daarvoor bedankte
werd de redactie nog tot 1885 door Hassels voortgezet, doch bij diens dood heeft het
opgehouden te bestaan.
In dat Jaarboekje zijn ettelijke bijdragen, ook vertaalde of vrij bewerkte, van zijn
hand verschenen. Een van deze, het dramatische gedicht Camoëns van F. Halm, in
Hollandsche verzen overgebracht, werd ook afzonderlijk uitgegeven en is o.a. 10
December 1859 in Frascati te Amsterdam door het toenmaals bekende Genootschap
D.O.G. (Door oefening grooter) opgevoerd.
In het jaarboekje voor 1868 verscheen het hierbovengenoemde De samenzwering
te Venetië of (zooals er in die dagen veeltijds een ‘of’ bij moest) ‘een drama met
hindernissen’, genoemd een dramatische caprice. Het eigenaardige van dit
tooneelstukje was, dat daarin een vier-
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tal medespelenden onder de toeschouwers verdeeld zijn, zoodat het den schijn heeft,
dat het publiek zich met de vertooning bemoeit. Een truc, die later veel is nagevolgd,
doch toen de verdienste had van nog nieuw te zijn. De schrijver zelf beleefde er de
voldoening van, dat iemand, gevraagd hoe hij het stuk gevonden had, antwoordde,
dat hij maar was weggegaan, want dat hij bang was dat er ruzie zou komen.
Behalve in het Rederijkersjaarboekje verschenen nog vele bijdragen van Van
Heyst, zoowel dramatische als gedichten en novellen in de jaarboekjes van dien tijd
met name in Castalia, Aurora, Holland, Vesta, Magdalena, Vergeet mij niet, Onesimus,
Flora, Erica (van de Maatschappij van Weldadigheid), Christelijke Volksalmanak,
Almanak voor het Schoone en Goede en de voor nieuwelingen zeer geschikte Almanak
voor Hollandsche Blijgeestigen.
Deze jaarboekjes, vaak fraai ingebonden, met litteraire bijdragen en gravures, die
in den geest van den tijd veel voor St. Nicolaas- of Nieuwjaarsgeschenk werden
gekocht, boden aan aankomende dichters een geschikte gelegenheid hunne
pennevruchten gedrukt te zien.
Evenwel ook zeer geliefde dichters uit die dagen als Ten Kate, Ter Haar, Hofdijk,
Laurillard e.a. achtten het niet beneden zich voor die jaarboekjes bijdragen te leveren,
en de hierboven vermelde opsomming doet zien, dat het aantal niet gering was.
Het grootste deel van de verzen, door Van Heyst voor die jaarboekjes geschreven
is in 1888 in een bundel vereenigd en onder den titel ‘Gedichten en Rijmen’
verschenen. Van de novellen verdient vermelding zijn Oog om oog en tand om tand
opgenomen in de jaargangen 1863 en 1864 van Magdalena.
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De bloei van die jaarboekjes heeft evenwel slechts kort geduurd. Niet weinig heeft
daartoe bijgedragen de scherpe kritiek van Busken Huet, die in zijn ‘Een avond aan
het Hof,’ December 1864 (verschenen in de Gids van Januari 1865) sommige der
verzen van bekende dichters duchtig critiseerde, hoewel vooral de vorm, waarin dit
door Huet was gedaan, ook aan vele anderen groote ergernis heeft gegeven.
Intusschen had Van Heyst zich op 1 Mei 1860 weder te Leiden gevestigd, doch zijn
voorliefde voor den Amsterdamschen schouwburg deden hem nog menigmaal in
zijne vroegere woonplaats verblijven. De terugkeer naar Leiden geschiedde dan ook
op verlangen zijner moeder, wier gezondheid hoe langer hoe meer te wenschen
overliet (zij overleed in 1864) en hoewel in den aanvang het stille Leiden niet in zijn
smaak viel, is hij er toch tot 1882 blijven wonen. De vele aldaar wonende familieleden
en kennissen deden hem eerst veel later naar een drukkere stad uitzien.
Het was toen ook, dat hij al spoedig kennismaakte met den notaris J.M.E. Dercksen,
eveneens lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, eene kennismaking,
waarvan hij zelf schreef in het reeds hierboven aangehaalde levensbericht voor de
‘Maatschappij’ in 1884:
‘Ons beider liefde voor de Nederlandsche letterkunde bracht ons tot elkander,
evenals de vriendschap meestal het sterkst blijkt te zijn tusschen beoefenaars van
hetzelfde vak. Ook bij ons is de vriendschapsband nimmer verbroken al bestond er
tusschen ons menigmaal een groot verschil van opinie. Waren wij het over sommige
zaken niet eens, wij eerbiedigden elkanders meening. En thans - nu ik aan Dercksen,
door dit Levensbericht
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den laatsten dienst bewijs, staan zij mij weer duidelijk voor den geest, die vervlogen
vierentwintig jaren, gedurende welken tijd ons beiden zooveel goeds, maar ook
zooveel leeds wedervaren is.’
Die kring van kennissen maakte, dat hij al spoedig werd gekozen tot Lid van het
Bestuur van het Departement Leiden der Maatschappij tot Nut van het Algemeen en
tot Commissaris van de Leesbibliotheek dier Afdeeling en nadat hij in 1854 was
benoemd tot Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, was hij van
1875 tot 1882 penningmeester der Maatschappij. Verder zag hij zich ook eenige
jaren belast met de correctie der Levensberichten van de afgestorven leden. Bovendien
was hij van 1876 tot zijn vertrek uit Leiden, regent van het Oude Mannen- en
Vrouwenhuis.
Op 13 Juni 1865 trad Van Heyst in het huwelijk met zijn nicht Geertruida Josina
Boonacker, in wie hij een liefhebbende gade vond, die geheel met zijn werk
medeleefde. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, waarvan er drie op zeer
jeugdigen leeftijd overleden en twee dochters thans nog in leven zijn.
Die gelukkige huiselijke kring gaf hem aanleiding om ook voor kinderen versjes
te maken en daarvan zijn in druk verschenen: Het ijzersterke Prentenboek (1869),
Hans Trippelpoot de ongelukskraai, en de Badgeschie-geschiedenis op
Zaterdagavond, prentenboeken met begrijpelijke versjes bij de plaatjes; ook
verschenen van hem twee bundels Verhalen voor kinderen naar het Fransch van
Mevrouw de Witt-Guizot.
In 1870 schreef hij zijn historisch drama George de Lalaing, Graaf van Rennenberg,
waarvoor hij zich zooveel
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mogelijk van de geschiedenis en de plaatselijke omstandigheden had op de hoogte
gesteld, teneinde naast het verkrijgen van dramatisch effect getrouw te blijven aan
de historie.
Dat werk in rijmlooze jamben geschreven was het antwoord op de prijsvraag
uitgeschreven door Teyler's Tweede Genootschap te Haarlem. Onder de vijf
antwoorden, die waren ingekomen werd het de groote gouden medaille waardig
gekeurd (1872).
Het titelblad van het - niet in den handel zijnd - drama vermeldt het volgende:
‘Teyler's Tweede Genootschap heeft XXVIII stukken in quarto-formaat het licht
doen zien. Het heeft nu evenals het Godgeleerd Genootschap tengevolge van een
besluit der vereenigde vergadering van Heeren Directeuren der Stichting en Leden
der beide Genootschappen het octavo-formaat voor zijne werken aangenomen. Voor
1870 werd de prijs uitgeloofd voor ‘Een tooneelstuk, in het Nederlandsch, in poëzie,
dat de uitgave en opvoering waardig wordt gekeurd.’ Van de vijf ingekomen
antwoorden werd dat, hetwelk met de zinspreuk ‘Der fünffüszige Jambus hat den
Vortheil der möglichst gröszten Flüssigkeit und Beweglichkeit; er vermag sich mehr
als ein andrer Vers, den wechselenden Stimmungen anzupassen, jeder Veränderung
in Tempo und Bewegung der Seele zu folgen (Gustav Freitag)’ geteekend was de
bekroning waardig gekeurd. Bij opening van het naambriefje bleek daarvan schrijver
te zijn de heer D.F. van Heyst te Leiden. Met dit historisch drama opent het Tweede
Genootschap alzoo een nieuwe reeks zijner werken’.
Dat werk zou tevens het laatste belangrijke werk zijn, dat door Van Heyst werd
geschreven.
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Nog vóór dat de uitslag der bekroning bekend was verloor hij op 15 Mei 1871 zijne
echtgenoote en dien slag is hij niet geheel meer te boven gekomen.
Wel schreef hij daarna nog enkele bijdragen voor tijdschriften, maar de lust tot
het ondernemen van nog een groot werk is niet wedergekeerd.
In 1875 werd hij redacteur van het maandschrift ‘Het Leeskabinet’ een functie,
die hij steeds met veel ambitie vervulde tot 1881. Verder schreef hij nog in 1878
voor de Tooneelalmanak fragmenten uit Gützkow's Uriël Acosta, terwijl hij ook nog
voor het Leidsch Dagblad en de Leidsche Courant verslag gaf van te Leiden gehouden
tooneelvoorstellingen.
Op 15 Maart 1877 hertrouwde hij met Adriana Hendrica Buddingh, uit welk huwelijk
(in 1879) een zoon werd geboren.
Ook dit huwelijk was van korten duur, daar zijne echtgenoote hem reeds op 6 Juni
1885 werd ontnomen.
In 1879 trof hem behalve de kwaal van de asthma, die hem zijn levenlang heeft
geplaagd, een ander lichamelijk ongeluk en wel eene ernstige oogziekte, die
tengevolge had, dat hij één oog geheel moest missen, terwijl het andere zeer in
gezichtsvermogen was achteruitgegaan. Tevens was hem daardoor een groote
beperking in leesen schrijfarbeid opgelegd, daar, wilde hij dat ééne oog nog behouden,
dit niet te veel mocht worden vermoeid.
Het valt dan ook niet te verwonderen, dat er sinds dien tijd geen groote bijdragen
van zijn hand meer verschenen. Daarenboven behoorde hij tot den tijd, die men
aanduidt met ‘van vóór 1880’ en hoewel hij met den hem eigen meegaanden aard
ook gevoelig was voor het schoone van de scheppingen der moderne dichters en
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schrijvers, was het hem toch niet mogelijk zich met de nieuwere strooming te kunnen
vereenigen.
Wèl behield hij steeds groote belangstelling voor het Vaderlandsch tooneel. De
opvoeringen van zijn ‘George de Lalaing’ hebben daartoe ook niet weinig bijgedragen.
De eerste vertooning daarvan had plaats op 23 September 1873 te Amsterdam in den
Stadsschouwburg, daarop volgden op 13 November 1873 de voorstelling te Leiden
en op 14 November 1873 die te Haarlem.
Voor het laatst is het door de Koninklijke Vereeniging ‘Het Nederlandsch Tooneel’
opgevoerd te 's-Gravenhage op 2 Maart 1886, terwijl het, tot in den tegenwoordigen
tijd voor liefhebberij-tooneelvoorstellingen werd gekozen; onlangs nog door leerlingen
van de Hoogere Burgerschool voor Jongens te Amsterdam op 12 Februari 1910.
In 1882 verruilde Van Heyst zijne woonplaats voor den Haag, waar hij beter in de
gelegenheid was de opvoering van tooneelwerken bij te wonen. Hij was daar geruimen
tijd bestuurslid, later Voorzitter van de Afdeeling ‘'s Gravenhage’ van het
Nederlandsch Tooneelverbond en bracht in het bestuur veelal adviezen uit over de
Tooneelschool.
Overigens beletten zijne gezondheid en slecht gezichtsvermogen hem aan veel,
dat hem belang inboezemde, deel te nemen.
Van 1889 tot 1899 schreef hij voor het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage
de tooneelverslagen van de Hollandsche voorstellingen in den Haagschen
Schouwburg, eene arbeid, die hij, hoewel zijne gezondheid hem die taak niet licht
maakte, met toewijding en nauwgezet verrichtte.
J.H. Rössing schreef daarover (in het Augustus-Nummer 1910 van ‘Op de Hoogte’):
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‘Zijne kritieken waren menschelijk, meer opbouwend dan afbrekend. Hij zocht overal
naar het goede, zelfs in het zwakke. In zijne kritieken bemoedigde hij, en als hij het
werkelijk schoone en groote mocht beoordeelen, deed dit zijn hart goed en schreef
hij er over met weldadige warmte. Zijn taal werd dan lyrisch. De tooneelisten stelden
zijn oordeel op prijs en waardeerden zijn menschelijkheid in ieder oordeel, zelfs in
het afkeurende’.
Verder bleef hij ook na zijn aftreden als redacteur van ‘Het Leeskabinet’ voor de
rubriek Boekbesprekingen geregeld bijdragen leveren.
Op den 27sten Mei 1910 stierf Van Heyst te 's-Gravenhage, na eene ongesteldheid
van slechts enkele dagen en werd den 30sten d.a.v. op de Algemeene Begraafplaats
aldaar in allen eenvoud begraven.
D.A. VAN HEYST.
Z u t p h e n , September 1910.
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Lijst der werken van David François van Heyst.
To o n e e l w e r k e n :
1857.

Jolanda, naar het Duitsch (König René's
Tochter) van Herz.

1858.

Marguerite Donose, naar het Duitsch van
Charlotte Birch Pfeiffer.

1859.

Camoëns, één bedrijf, naar het Duitsch
van F. Halm.

1860.

Op water en brood, één bedrijf, naar het
Duitsch.

1860.

De liefde onder alle standen.

1862.

Hertog Job, vier bedrijven, naar Duc Job
van Leon Laya.

1862.

Fragmenten uit Gustaaf Wasa van Henry
Brooke.

1865.

Uit Indië teruq, één bedrijf.

1867.

Eduard Norton of de kleine
Beschermengel, vijf bedrijven.

1867.

De Engelsche Bediendenwereld in de
achttiende Eeuw, twee bedrijven, naar het
Engelsch.

1868.

De samenzwering te Venetië, één bedrijf.

1870.

Zwijgende kwaadsprekendheid.

1870.

George de Lalaing, Graaf van
Rennenberg, vijf bedrijven.

1878.

Fragmenten uit Gützkow's Uriël Acosta.

Verder verschenen verschillende bijdragen in Jaarboekjes, als: Castalia, Aurora,
Holland, Vesta, Magdalena, Vergeet-mij-niet, Onesimus, Flora, Erica, Christelijke
Volksalmanak, Almanak voor het Schoone en Goede, Almanak voor Hollandsche
Blijgeestigen, Rederijkers Jaarboekje en in het maandschrift Het Leeskabinet, terwijl
het Levensbericht van J.M.E. Dercksen werd opgenomen in de ‘Levensberichten’
van 1883-1884 en in 1888 vele zijner verzen werden uitgegeven bij den Uitgever
Cremer te 's-Gravenhage onder den titel ‘Gedichten en Rijmen’.
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Levensbericht van Mr. Nicolaas de Ridder.
Ik ben niet de eenige, die door het Bestuur onzer Maatschappij uitgenoodigd werd
om het levensbericht van Mr. de Ridder te geven. Andere vrienden van den overledene
ontvingen eenzelfde verzoek, en verontschuldigden zich, niet uit gemis aan
waardeering van zijn persoon en arbeid, maar omdat zij hem niet intiem genoeg
gekend hadden. Inderdaad had de Ridder iets gereserveerds, hetwelk bij nadere
kennismaking niet geheel wegviel. Als student had hij dit niet.
Het geslacht, waaruit de Ridder van vaderszijde stamde, behoorde tot de réfugiés uit
Zuid-Frankrijk. Reeds de naam, de vertaling van het Fransche le chevalier, wijst
daarop. De familie kwam over Zwitserland en Nijkerk naar het land van Maas en
Waal. De grootvader van Nicolaas was Burgemeester van de gemeente Wamel bij
Tiel; de vader, Coenraad Karel Johannes de Ridder, doctor in de medicijnen en
praktizeerend geneesheer te Utrecht. Van moederszijde stamde de Ridder uit het
geslacht Kemink. Het was oorspronkelijk uit Duitschland en kwam over Doesburg
naar Utrecht, waar het sinds ± 1720 een boekhandel had. Een van de gevolgen van
het huwelijk van Dr. de Ridder met Johanna Maria
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Kemink was, dat hij bij het overlijden van zijn zwager, den geleerden Dr. H.H.
Kemink, een van de oprichters van de Jaarboeken voor Wetenschappelijke Theologie,
bij ontstentenis van een opvolger, eigenaar van de bekende Utrechtsche uitgeverszaak
werd1, maar feitelijk bleef Dr. de Ridder geneesheer.
Nicolaas werd den 23sten September 1848 te Utrecht geboren. Het eerste
maatschappelijk onderwijs ontving hij op de kostschool van den Heer A.H. Raabe.
Zijn vader bestemde hem voor de studie en deed hem daarom in de 3de klasse van
het gymnasium. ‘Het Utrechtsche gymnasium’, zegt Dr. J.C. Costerus2, ‘had in de
jaren tusschen 1860 en 1870 een niet al te besten naam. Vooral tegen de laagste twee
klassen bestonden bij een deel der burgerij zeer ernstige bezwaren; daarom waren
er ouders, die hunne zoons terstond op de derde klasse brachten, die grooten luister
ontleende aan den geleerden karaktervollen praeceptor Dr. Albertus de Jongh.’
Nicolaas liep de drie klassen geregeld af; hij was vlijtig en vlug. Vermoedelijk wekte
het onderwijs van den Rector, Dr. A. Ekker, zijn belangstelling voor de Nederlandsche
Letterkunde, die wij later bij hem opmerken. In de ouderlijke woning, hoek
Domplein-Domsteeg, heerschte een ernstige, religieuze stemming. De moeder had
de handen vol3, de vader een drukke practijk, hetgeen hen echter niet belette hun
woning gastvrij open te stellen

1
2
3

Thans een Naaml. Vennootschap onder directie van den Heer N.D.H. de Ridder.
In zijn levensbericht van N.D. Doedes, opgenomen in de Bijlage tot de Handelingen van
1906-1907, blz. 74.
Van de acht kinderen zijn nog in leven Nicolaas Dirk Herman, Willem, en Aleide Margaretha
Theodora de Ridder, thans Mevrouw de Wed. de l'Espinasse.
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voor vrienden van elders, inzonderheid voor het gezin van den Heer Welter, Predikant
bij de Hollandsche gemeente te Petersburg. Tot de huisvrienden behoorden o.a. de
Heer Ph. van der Kellen, later directeur van het Prentenkabinet te Amsterdam, die
ook de collectie van Dr. de Ridder beschreef, alsmede Dr. N. Beets en Prof. J.J. van
Oosterzee. Beiden hadden grooten invloed op den jongen de Ridder. Wanneer van
Oosterzee de Akademiebeurt had en de lange studentenbanken reeds een goed half
uur vóór den aanvang van den dienst dicht bezet waren met studenten uit alle
Faculteiten, kon men onder hen ook de Ridder opmerken. Naast van Oosterzee hield
hij Nicolaas Beets in hooge eer. Beets gaf hem catechetisch onderwijs en nam hem
aan tot lidmaat van de Nederl. Hervormde Kerk.
In September 1867 werd de jonge de Ridder door den Rector Magnificus, Prof.
H.C. Millies, ingeschreven als student in de Rechten en weldra gaf het volbracht
novitiaat hem toegang tot het Utrechtsche Studentencorps Amicorum consensus
virtutem alit gaudiumque. De Ridder behoorde volstrekt niet de z.g. obscure studenten.
Eenvoudig en vriendelijk, gemakkelijk in den omgang en aangenaam spreker, elken
arbeid ernstig opvattende, verwierf hij zich spoedig de achting van velen en had
vrienden en kennissen onder de leden van alle Faculteiten. Behalve op zijn studie
legde hij zich vooral toe op de letteren en de muziek. Van de Commissie tot Redactie
van den Almanak was hij in 1870 lid, in 1871 Voorzitter met de heeren J.C. Knuttel,
J.H. van Houte, A.J. Adriani en S.J. Lagerwey als leden. De jaargangen van zijn
studententijd doorbladerende, vond ik er twee bijdragen in van zijn hand. De een, in
den Almanak van 1870, is getiteld Uit de oude doos, de andere,
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in die van 1872, Jakob Hessels. Historisch-Romantische schets. Bij de Reünie ter
gelegenheid van het vijftigjarig jubilé van den Almanak (12 December 1871) was
hij Voorzitter van het Feest-comité en hield hij de Reünie-rede1. De interessante
avonden van Arti et Litteris zou de Ridder niet licht verzuimen. De voordrachten,
inzonderheid van de beide Eere-Voorzitters, de Hoogll. Brill en Quack, vonden in
hem een belangstellend hoorder; van dit gezelschap werd hij in 1872 Bestuurslid en
in 1873 Fiscus. Ten andere voelde de Ridder veel voor muziek. Zoo was hij althans
één jaar (1870) Secretaris van het gezelschap, dat aan de beoefening van de Zangen Toonkunst gewijd was, Sic itur ad astra. Dat hij bij dezen bedrijvigen aanleg ook
voor het lidmaatschap van den Senaat in aanmerking kwam, spreekt vanzelf. Nog
levendig herinner ik mij zijn optreden in de woelige corpsvergaderingen van het
voor- en najaar van 1872. De notulen van het corps hebben menige bladzijde van
den wakkeren Secretaris. In zijn ruime, vroolijke studeerkamer, hoek Domsteeg,
hadden wij menig gesprek over de troebelen in de Utrechtsche studentenwereld,
welke leidden tot het aftreden van den Senaat en de benoeming van een Commissie
tot Voorloopig Bestuur, volgens de Ridder tot Verbazing, van het Utrechtsche
studentencorps.
Intusschen zette de Ridder zijn studie geregeld voort. Op het klein mathesis volgde
het propaedeutisch examen, hetwelk hem toegang gaf tot de colleges van zijne
eigenlijke leermeesters, de Hoogll. Vreede, de Geer, Fruin en Quack. Ook volgde
hij de lessen in de Nederl. taal en letterkunde van Prof. Brill. Den 6den Juni 1871 deed
hij het Candidaats-, den 29 Mei-2 Juni 1874 het Doctoraal-

1

Utrechtsche Stud. Almanak, 1873, blz. 162-182.
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examen in de Rechten. Teekenend voor zijn werkkracht is dat hij reeds anderhalf
jaar daarna voor den dag kwam met een proefschrift van 278 bladzijden, getiteld
Eenige beschouwingen over Kopierecht1. Tot de keus van dit onderwerp werd hij
geleid door de overweging, dat een opzettelijke en meer uitvoerige beschouwing van
Kopierecht in ons vaderland nog niet was geleverd. De deskundigen bepaalden zich
tot een kritiek van onze Wet of tot een uitweiding over enkele onderdeelen van ons
bedoeld recht. Verder kwam men niet. De Ridder wilde in deze leemte voorzien. Een
fragmentarische behandeling van het onderwerp bekoorde hem niet; hij ‘gaf de
voorkeur aan een vast systema; evenwel met dien verstande, dat daar, waar de
verschillende onderdeelen, met het oog op ons vaderland tamelijk onverschillig
waren, en wegens uitvoerige behandeling elders reeds tamelijk uitgeput, hij (ik)
meende te kunnen volstaan met aan te stippen’. Kenmerkend voor zijn overtuiging
op het gebied der praktische politiek is Stelling XXII: ‘Algemeen stemrecht zou
slechts dan aan te bevelen zijn, wanneer al de kiezers door verstandsontwikkeling
in staat waren, over het volle gewicht der hun verleende bevoegdheid te oordeelen.’
Stelling XXVII is kennelijk een vrucht van de leerzame avonden van Arti et Litteris:
‘Het ware wenschelijk dat aesthetica in den meest algemeenen zin, ook werd begrepen
onder dien cyclus van wetenschappen, welke aan een Universiteit wordt onderwezen’2.
De promotie tot Doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Recht geschiedde door
zijn promotor, Prof. Fruin, Dinsdag 21 December 1875, magna cum laude.

1
2

Utrecht - Kemink en Zoon - 1875.
Voorwoord, bl. IX.
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Het was de bedoeling van de Ridder bij de Rechterlijke Macht te gaan. Echter zou
dit voornemen niet aanstonds verwezenlijkt worden. Ten gevolge van het overlijden
van zijn vader moest hij voor zijn moeder de leiding op zich nemen van de firma
Kemink en Zoon. Evenmin als de vader had de zoon groote commerciëele gaven,
ofschoon deze daarom wel eens inzichten had, waarvoor hij geen verschooning
behoefde te vragen. O.a. zijn van hem uitgegaan de idee en uitnoodiging aan Dr. J.H.
Gunning Jr., Predikant te 's-Gravenhage, om een studie over Spinoza te geven. De
vrucht hiervan was Gunning's boek Spinoza en de idee der persoonlijkheid1. Bekend
is, dat de Utrechtsche Senaat op voorstel van Prof. Opzoomer den geleerden schrijver
benoemde tot Doctor in de letteren en wijsbegeerte honoris causa. De promotie
geschiedde den 9den November 1877 door Prof. Brill, loco Prof. Opzoomer, die door
ongesteldheid verhinderd was.
In het openbare leven heeft de Ridder de positie ingenomen, welke hij geambieerd
heeft, en waarop hij mocht aanspraak maken. In den regel is het leven van
verdienstelijke mannen, een leven meer van streven dan van verwezenlijking. Bij de
Ridder was het omgekeerd. Hij ving zijn rechterlijke loopbaan aan als Ambtenaar
aan het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht in het Arrondissement Tiel en
was hier als zoodanig werkzaam van 14 Augustus 1877 tot 30 November 1883. In
dit jaar volgde zijn benoeming tot Substituut-Officier van Justitie bij de Rechtbank
te Winschoten, in 1885 bij die te Utrecht. Van 1893-1897

1

Utrecht - Kemink en Zoon - 1876.
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was hij Officier van Justitie te Tiel en van 1897-1902 vervulde hij dezelfde functie
te Groningen. Dat hij als vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie hoog stond
aangeschreven, volgt reeds uit zijn gestadige promotie en blijkt bovendien uit de
hulde, welke hem telkens bij zijn bevordering gebracht werd, alsmede uit
getuigenissen van bevoegde rechtsgeleerden. Ik zal ze niet aanhalen; in alle keeren
twee eigenschappen terug: zijn schrandere jurisprudentie en zijn eerbiedwekkende
werkkracht. Wanneer men de Ridder in zijn werkkamer of op het parket bezocht,
was hij te hoffelijk om niet hoffelijk te zijn, maar toch ontving men den indruk, dat
hij geen bezwaar zou gehad hebben, het motto van den vermaarden Heidelberger
Godgeleerde, Zacharias Ursinus (+ 1583), boven diens studeervertrek, over te nemen:
‘Amice, quisquis huc venis, aut agito paucis, aut abi, aut me laborantem adiuva’1.
De schriftelijke nalatenschap van de Ridder is niet groot. Voor mij liggen drie
publicaties over even zoovele juridische onderwerpen, de eenige, voor zoover ik
weet, welke het licht zagen. De eerste hangt samen met de stof van zijn dissertatie.
In de achtste Juristen-vergadering, van 23-25 Augustus 1877 te Leeuwarden gehouden,
bracht de Ridder praeadvies uit over de vraag: Naar welk hoofdbeginsel moet de
Staat de rechten van schrijvers en kunstenaaars op de vruchten van hun arbeid
regelen?2 De tweede publicatie is getiteld: De poging tot het jachtfeit. Aanteekening
op de Wet van 13 Juni 1857 (Stbl. no. 87)3. ‘Een geschiedkundig onder-

1
2
3

D.i. Mijn vriend, die hier hinnentreedt, wie gij ook zijt, maak 't kort of ga weg of help mij
in mijn werk.
Handelingen der Nederlandsche Juristenvereeniging 1887, Achtste jaarg., bl. 50-98.
Themis, Rechtskundig Tijdschrift, 1882, blz. 1-35.
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zoek’, zegt hij bl. 7, ‘zal mijne stelling waar maken, dat namelijk, wel verre van
onder ‘jagen’ ook de poging daartoe, onder de uitoefening der acht opgesomde,
geoorloofde jachtbedrijven, ook de poging daartoe, onder het verbod van het
aanwenden van het middel ook het verbod tot het aanwenden van de poging daartoe
te verstaan, - de wetgever van '57 tusschen het aanwenden van middelen om wild op
te sporen, te bemachtigen of te dooden en de poging tot het aanwenden dezer middelen
een deugdelijk en specifiek onderscheid heeft gemaakt.’ De derde publicatie,
gedateerd Groningen, Juni 1900, is getiteld: Opmerkingen over bewijs en bewijsleer
in strafzaken1.
De Ridder had niet slechts een hooge opvatting van zijn ambt, maar ook van zijn
roeping als lid der gemeenschap. Hij onttrok zich niet aan de verplichtingen, welke
zijn staatkundige richting of zijn geloofsovertuiging hem stelden. Toen hij zijn
loopbaan begon, bezweek de kleine conservatieve fractie onder de klappen van Dr.
Kuyper. Evenals vele orthodox-conservatieven2 sloot de Ridder zich aan bij de
wassende Antirevolutionnaire partij en bleef ze uit volle overtuiging getrouw. Van
het Christelijk Onderwijs was hij een warm vriend; de politieke actie in de stad zijner
inwoning kon op hem rekenen. Te Tiel was hij Voorzitter, te Groningen
Vice-Voorzitter van de Antirevolutionnaire Kiesvereeniging, en Bestuurder van de
Vereeniging voor Christelijk onderwijs; tijdens zijn verblijf te Leiden was hij
Voorzitter van de Commissie van beroep voor Christelijke scholen in de Rijnstreek.
Echter zou hij nooit poseeren als beginselheld. De gave om een groote vergadering
te leiden en te be-

1
2

Tijdschrift voor Strafrecht, dl. XIII, blz. 279-297.
Vele conservatieven waren religieus ‘modern’.
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zielen, had hij niet; volksleider was hij allerminst. Trad hij in het openbaar op, dan
was het meer ‘ex officio’, in een vergadering van zijne kiezers of in een samenkomst
van voorstanders van Christelijk onderwijs, gelijk in 1901, te Groningen, bij de
herdenking van het vijftigjarig bestaan der Vereeniging. Maar altijd was zijn toon
thetisch en bleef hij verre van polemiek. Bovendien had hij zitting in onderscheidene
hoogere Colleges, te Utrecht in de Provinciale Staten, te Utrecht en te Groningen in
den Gemeenteraad (1887-1893; 1901-1903). Ik zou te veel in locale bijzonderheden
afdalen, wanneer ik zijn werkzaamheid in deze kringen in het breede schetste. Als
lid van den Utrechtschen Raad deed hij een voorstel tot aanvulling van de Verordening
tegen de openbare huizen van ontucht en maakte hij deel uit van tijdelijke
Commissiën, o.a. van die ter onderzoek naar den omvang der werkloosheid. In den
Groninger Raad voerde hij gedurende zijn ruim tweejarig lidmaatschap ongeveer 35
malen het woord over verschillende onderwerpen1, wel een bewijs, dat hij ook dit
deel van zijn arbeid consciëntieus opvatte en in de gemeentelijke organisatie thuis
was. In de laatste en voornaamste plaats denk ik in dit verband aan zijn lidmaatschap
van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Bij de periodieke verkiezing 14 Juni
1901 werd in het district Wijk bij Duurstede gekozen zijn akademievriend, de heer
Jhr. Mr. H.M.J. van Asch van Wijck, die echter voor deze benoeming bedankte om
het lidmaatschap der Eerste Kamer te aanvaarden, hetwelk hem door de Staten van
Utrecht was opgedragen. Voor de hierdoor ontstane vacature viel het oog op de
Ridder, die lang in

1

Volgens de opgave, mij welwillend verstrekt door den Heer Dr. A. Pekelharing, Secretaris
der gemeente Groningen.
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het Sticht had gewoond en daaraan door afkomst en studie verbonden was. Den 3den
October had de stemming plaats, waarbij hij met 2424 van de 3349 geldige stemmen
verkozen werd, een meerderheid, sterk genoeg om bij gelijkheid van politieke
omstandigheden, een herkiezing te verwachten. Bij de periodieke aftreding in 1905
en 1909 liep zijn zetel dan ook geen gevaar en werd zijn mandaat glansrijk vernieuwd.
Voor zoover zijne andere bezigheden hem veroorloofden, woonde de Ridder de
Kamerzittingen geregeld bij. Hij behoorde niet tot de leden, die over allerlei
onderwerpen het woord voeren; de Ridder bezat meer dan iemand de zeldzame gave
om zich te beperken. ‘De algemeene politiek behaagt mij niet’, schreef hij mij eenige
jaren voor zijn dood. Liever bepaalde hij zich tot de practische en juridische zijde
van Wetten en Wetsontwerpen. O.a. interpelleerde hij in de zitting van den 11den Mei
1906 den Minister van Justitie over de onvolledige toepassing der Kinderwetten,
hetgeen aanleiding gaf tot een uitvoerig en belangrijk debat. Van de Begrooting van
Justitie was hij herhaaldelijk rapporteur zijner Afdeeling en bij de behandeling der
Staatsbegrooting sprak hij vooral over dat hoofdstuk. Het wezen der straf, de openbare
zedelijkheid, het arbeidscontract, de nationale kunst, de belangen der Leidsche
Hoogeschool waren de onderwerpen, waarover hij zich het meest deed hooren en
waarbij hij als deskundig spreker en vanwege zijn zaakrijk betoog, het oor der Kamer
had.
In het laatst van Februari 1903 kwam het bericht dat de Ridder bij Koninklijk Besluit
van den 25sten dier maand benoemd was tot Burgemeester van Leiden. Voor zijne
Groningsche vrienden kwam die benoeming niet onver-
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wachts. Op den duur was het ambt van Officier van Justitie te Groningen met het
lidmaatschap der Kamer onvereenigbaar; vooral in November en December, als de
Staatsbegrooting aan de orde was, maakte de afstand een consciëntieuse vervulling
van beide betrekkingen vrij wel onmogelijk. Ofschoon dus de benoeming aan dat
bezwaar tegemoet kwam, had hij geaarzeld zich beschikbaar te stellen. Te Winschoten
was hij slechts kort; te Tiel was hij, ten gevolge van zijn herhaald verblijf, geen
vreemdeling gebleven; het meest voelde hij zich thuis te Utrecht, maar ook te
Groningen had hij zoowel bij de Rechterlijke Macht als bij zijne geestverwanten in 1901 was hij hun Kamer-candidaat - waardeering gevonden. Zijn vijfenvijftigjarige
leeftijd scheen een zoo ingrijpende verandering van werkkring te ontraden op een
tijdstip, waarop de sociale verhoudingen een meer dan gewone inspanning van het
hoofd eener aanzienlijke gemeente eischten. Bovendien neigde de Leidsche Raad
naar het doode punt en was zijn liberale ambtsvoorganger, wijlen Mr. F. Was, even
bekwaam als innemend. Dat de Ridder deze bezwaren niet onderschatte, bleek mij
gedurende de laatste dagen van zijn verblijf te Groningen, welke hij met zijn gade
in onze woning doorbracht, en sprak hij nadrukkelijk uit in de plechtige
Raadsvergadering van den 19den Maart, waarin hij zijn ambt aanvaardde. Hoe
voortreffelijk hij het vervuld heeft, is openbaar, en werd bij zijn overlijden, ook door
zijne staatkundige tegenstanders, erkend. Al was de ontvangst in officieele kringen
meer dan koel en de vreemde omgeving hem bepaald antipathiek, toch wist hij de
algemeene achting te verwerven en het gezag hoog te houden. De Ridder was een
man met forsche lijnen. Hij stelde zijn leven in Hooger licht en zag - 't was het
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geheim van zijn kracht - in zijn benoeming een roeping Gods. Diplomatieke
plooibaarheid was hem vreemd; van kleine middelen was hij afkeerig. Sober en
gestreng jegens zichzelven, was hij het ook jegens zijne ambtenaren. Onaangename
bejegeningen deden hem pijn, maar ontmoedigden hem niet. Zelf een man van
principieele overtuiging, wist hij die ook in anderen te respecteeren. Wat men noemt
‘populair’ was de Ridder niet en zou hij vermoedelijk nooit geworden zijn; daartoe
was hij te veel een man uit één stuk, staande boven allen. Hij hield het ambt hoog
ter wille van het ambt. Zooals voor de hand lag, vergeleken de Leidenaars hem met
zijn voorganger. Mr. Was was zoo geheel anders; niet zoo deftig, meer joviaal, en
toeschietelijk; hij sprak niet zoo autocratisch. Zij verloren hierbij uit het oog, dat de
mensch dezelfde blijft ook als hij wisselt van ambt, en dat autocratisch een eigenschap
is, die in dezen moreel slappen tijd in een burgerlijk hoofd eer moet geprezen dan
gelaakt worden. De Ridder liet, met de hem eigen kalmte, al deze dingen aan zich
voorbijgaan. Man van karakter, onverzettelijk, onverpoosd arbeidende meer nog aan
de fundamenteele grondslagen dan aan de ornamenteele omlijsting! De zes jaren van
zijn Burgemeestersschap waren niet de minst belangrijke van zijn werkzaam leven.
Als hij vroeger rustig kon volgen, moest hij nu menigmaal handelend optreden en
bij congressen, tentoonstellingen en hoog vorstelijk bezoek de gemeente
vertegenwoordigen; als Eere-Voorzitter der Rembrandt-Commissie werd hij door
H.M. de Koningin benoemd tot Kommandeur in de Orde van Oranje Nassau1. Nood-

1

Den 13den Juli 1906. Reeds vroeger, als Officier van Justitie, ontving hij de orde van den
Nederl. Leeuw. Ik ben deze en andere bijzonderheden verschu!digd aan de welwillende
tusschenkomst van den Heer Mr. P.E. Briët, lid van den Gemeenteraad enz. te Leiden.
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lijdenden en instellingen van liefdadigheid vonden in den weldadigen man een
krachtigen steun; de oude kunst was hem lief; de Kweekschool voor Zeevaart, naast
de Hoogeschool, Leidens roem, had zijn warme sympathie. Ofschoon hij veel voelde
voor de Gereformeerde beginselen, bleef hij ook hier de Hervormde kerk getrouw;
de Ridder was lid van het Kiescollege en lid van het Provinciaal College van Toezicht
op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde Gemeenten in
Zuid-Holland. Dat ook de ontwikkeling van het provinciaal verkeer hem niet
onverschillig was, blijkt uit zijn Commissariaat van de Hollandsche Electrische
Spoorwegmaatschappij. Maar inzonderheid ijverde hij voor de stoffelijke en zedelijke
verheffing van Leiden. Ook dienaangaande hebben mannen van naam en nieuwsbladen
van onderscheidene richting hem bij zijn overlijden gehuldigd. Zij herinnerden aan
de stichting van de Electrische Centrale, aan de voorbereiding van de Electrische
tram en hare verbinding met de omliggende plaatsen, aan de uitbreiding der
Gasfabriek, de vermeerdering van de collectie in de Lakenhal, de vergrooting en
verbreeding van markten en straten en nog meer. Dat hij de gemeentelijke toestanden
door en door kende, kwam vooral uit in den Raad. Hij beheerschte het debat en wist
aan de vergaderingen een ernstig karakter te geven. Nog kort vóór zijn dood heeft
hij de lange Raadsvergadering over de begrooting omnium consensu meesterlijk
gepresideerd. En wat hij voor de Hoogeschool was, werd nog onlangs herinnerd, bij
de overdracht van het Rectoraat, toen de aftredende Rector Magnificus, Prof. J.C.
Kluyver, in
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zeer waardeerende woorden sprak van zijn liefde voor de Universiteit en van zijn
werkzaam aandeel in de voorbereiding der plannen voor de stichting van een nieuw
ziekenhuis1.
Zietdaar het beeld van de Ridder, zooals het zich aan mij voordeed. Op een afstand,
maar misschien juist daarom getrouw. Zeker ook hij had zijne zwakheden, maar zij
overschaduwden zijne groote verdiensten niet en kunnen het gevoel van weemoed
niet dooven, waarmede zijne vrienden ook buiten Leiden den trouwen vriend nastaren.
Ach, dat zijn leven zoo spoedig werd afgesneden! De zware combinatie van
Burgemeester en Kamerlid, de consciëntieuse opvatting van zijn ambt, zoodat hij
niets wilde overlaten aan anderen en alles zelf doen, ondermijnden zijn kracht. Reeds
een paar jaar geleden voelde hij zich niet wel en zocht herstel in den vreemde. Den
20sten Juli van het vorige jaar werd hij bedlegerig. In het begin van September vond
hij een korte verkwikking in de Scheveningsche boschjes. De rust deed hem goed.
Hij herleefde, keerde te Leiden terug en woonde de Kamerzittingen bij. Men leefde
in de verwachting, dat hij weldra zijn dubbele taak weder in al haar omvang zou
opvatten, maar die verwachting bleek ijdel. Herhaalde koortsen namen zijne krachten
weg. Den 18den November declareerden zich pleuris en longontsteking, waaraan hij
den avond van den 20sten November bezweek, tot ontroering van de burgerij, tot diepe
smart van zijn gade.
De Ridder is tweemalen gehuwd. Den 8sten Mei 1879

1

Volgens het Verslag in de N. Rotterdamsche Courant van 19 September j.l.
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huwde hij te Haarlem met Margaretha Anna Isabella van Damme Jalink, uit welk
huwelijk een zoon geboren werd. Zeven jaren later, den 22sten October 1886, zegende
zijn oom, de Utrechtsche Hoogleeraar Doedes, te Haarlem zijn tweede huwelijk in
met Carolina Henriette Antonia van Petersom Ramring.
Den 24sten November was de dag van zijn begrafenis. De aandoenlijke plechtigheid
werd ten sterfhuize ingeleid door een lijkdienst, waarbij de Heer Ds. W.L. Welter
Jr., Predikant bij de Nederd. Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage, met wien hij
van zijn eerste jeugd bevriend was en sedert aldoor bevriend bleef, voorging. Tegen
een uur bereikte de breede stoet, waarin ook zijn gade, het kleine lieflijke kerkhof
der Ned. Hervormde gemeente te Oegstgeest. Voordat de kist in de groeve werd
neergelaten verzamelden de aanwezigen zich in de voorhal der kerk. Hier spraken
de waarnemende Burgemeester van Leiden, Mr. Kerstens, de Rector Magnificus,
Prof. Kluyver, het Kamerlid Duymaer van Twist woorden van hulde. De zoon dankte
de menschen; Ds. Briët, Predikant te Leiden, dankte God.
Groningen, September 1910.
C.H. VAN RHIJN.
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