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Verslag van de jaarlijksche vergadering, gehouden te Leiden op den
12en Juni 1912.
De Beschrijvingsbrief luidde aldus:
LEIDEN, den 17en, Mei 1912.
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 12den J u n i , des voormiddags klokke
elf uren, in het gebouw der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Steenschuur alhier.
De orde der werkzaamheden is als volgt:
I.
Opening der Vergadering door den Voorzitter, Prof. Dr. G. KALFF, met eene
toespraak.
II.*
Voordracht van den Heer Prof. Dr. J.J. SALVERDA DE GRAVE: ‘Taalbetrekkingen
van Nederland tot Frankrijk’.
III.
Verslag van den staat der Maatschappij en van hare belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het afgeloopen jaar.

*

Door het Bestuur zal worden voorgesteld de behandeling van punt II uit te stellen tot na de
pauze.
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IV.
Verslag van den staat der Boekverzameling gedurende hetzelfde tijdsverloop.
V.
Verslag omtrent de rekening en verantwoording van den Penningmeester.
VI.
Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
VII.
Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
VIII.
Bekendmaking van den uitslag der stemming over de te benoemen gewone en
buitenlandsche leden.
IX.
Verkiezing van twee Bestuursleden in de plaats van de aftredende leden, HH. Mr.
S. GRATAMA en Dr. A. KLUYVER (tijdelijk vervangen door den Hr. Dr. J. VERDAM).
De door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltallen bestaan uit de
Heeren:
I. a. Mr. J.H. ABENDANON.
b. Dr. B.A.P. VAN DAM.
II. a. Dr. J. VERDAM.
b. Dr. L. KNAPPERT.
X.
Verkiezing van een Secretaris in de plaats van den volgens art. 23 der Wet aftredenden
titularis. Het door de Maandelijksche Vergadering voorgedragen dubbeltal bestaat
uit de Heeren:
a. Dr. S.G. DE VRIES.
b. Dr. D.C. HESSELING.
NAMENS HET BESTUUR, S.G. DE VRIES. Secretaris.
Op verzoek van het Bestuur zal de Directie van het R i j k s m u s e u m v a n
O u d h e d e n de leden der Maatschappij na afloop der Vergadering in de gelegenheid
stellen tot bezichtiging der resultaten van de jongste opgravingen in Nederland.
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De Vergadering wordt bijgewoond door de Bestuursleden: G. Kalff, Voorzitter, J.
Heinsius, Penningmeester, G.J. Boekenoogen, S. Gratama, C. Snouck Hurgronje,
P.J. Blok, J. Verdam, S.G. de Vries, Secretaris, door L.D. Petit, Bibliothecaris, door
de Leden: J. Dyserinck, J.J. Salverda de Grave, J.H.C. Kern, Mevr. Th. Schwartze
(van Duyl), A.G.C. van Duyl, Mej. E.M.A.J. Soer, Mej. A.G. de Leeuw, Mevr. Th.
Hoven, J.P. Fockema Andreae, S.J. Fockema Andreae, J.J. van Geuns, Ch. R.
Bakhuizen van den Brink, J.C. Overvoorde, P.A.A. Boeser, P.C. Molhuysen, L.
Knappert, Jhr. W.A. Beelaerts van Blokland, W.B. Kristensen, J.H. Holwerda Jr.,
A. Rutgers van der Loeff, D.G. Jelgersma, H. Oort, L.A. Kesper, G.J. Dozy, W.P.C.
Knuttel, D.C. Hesseling, G.W.W.C. Baron van Hoëvell tot Nijenhuys, F.G. Kramp,
A.A. Ganderheyden, C.H. Ebbinge Wubben, F.D.E. van Ossenbruggen, J.C.G. Jonker,
H.E. van Gelder, Mevr. Chr. Kroes-Ligtenberg, A. Beets, H. IJ. Groenewegen, A.M.
Kollewijn Nz., C.H. Ph. Meyer, W. Nijhoff, G.J.W. Koolemans Beijnen, F. Smit
Kleine, P.J. Muller, W. Meijer, H.M. Werner, C.J. Wijnaendts Francken, I.A.
Nederburgh. J.S. Speyer, T.J. de Boer, J.F. Gebhard Jr., K.H. de Raaf, Mej. A. van
der Flier, C.P. Burger Jr., W. Draaijer, J.V. de Groot, K. Sneyders de Vogel, J.M.
Hoogvliet, A.A. Beekman, J.B. Breukelman, W.F. Leemans, H. Blink, A.W.
Nieuwenhuis, Ch. A. van Ophuysen, C.W. van der Pot Bz.
I. De Voorzitter de Heer Dr. G. Kalff 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
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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, bestaande uit HH. Dr. N.J. Beversen en Dr. L. Knappert,
in de Maandvergadering van 12 April benoemd tot nazien der rekening en
verantwoording van den Penningmeester (zie Bijlage V), bericht de Heer Knappert,
dat zij alles nauwkeurig hebben nagegaan en in de beste orde hebben bevonden,
zoodat zij konden voorstellen hem onder dankzegging te ontlasten. De Voorzitter
betuigt den dank der Vergadering aan de genoemde Heeren 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 door HH. Dr. J. Verdam 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 3 Mei
benoemd, doet de Heer Jhr. Mr. W.A. Beelaerts van Blokland mededeeling van den
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uitslag der stemming gehouden ter verkiezing van nieuwe Leden der Maatschappij,
nl. volgens besluit dier Maandvergadering, 30 gewone en 10 buitenlandsche Leden.
De Commissie, waarin met den Heer Beelaerts zitting hadden HH. Dr. P.A.A. Boeser,
Dr. J. Heinsius, Dr. Th. W. Juynboll, Dr. L. Knappert, Mr. C.W. van der Pot Bz.,
Dr. M.W. de Visser, Dr. S.G. de Vries en Dr. C.J. Wijnaendts Francken, heeft uit
handen van den Secretaris ontvangen 216 stembiljetten waarvan één als niet
onderteekend, van onwaarde moest worden verklaard. Drie der voorgestelden hebben
een gelijk aantal stemmen op zich vereenigd, hetgeen der Commissie aanleiding
geeft voor te stellen 32 in plaats van 30 gewone Leden als gekozen te beschouwen.
Nadat de Vergadering hiertoe besloten had, deelt de Heer Beelaerts mede, dat gekozen
zijn (in alphabetische orde):

Gewone Leden:
C.L. van Balen te 's-Gravenhage.
Mej. Dr. F.E.J.M. Baudet te Hilversum.
Mevr. Dr. J. van den Bergh van Eysinga - Elias te Helmond.
Dr. I. Th. Beysens te Utrecht.
Dr. Gerard B. Brom te Rome.
Mr. Chr. P. van Eeghen te Amsterdam.
Dr. A. Eekhof te Diemen.
J. Gimberg te Zutphen.
J.J. Hof te Leeuwarden.
Dr. J.A.H.G. Jansen te Jutfaas.
C.G. Kaakebeen te 's-Gravenhage.
J. Ph. van der Kellen Dz. te Amsterdam.
Mevr. M.C. Kooy - Van Zeggelen te Brussel.
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Dr. N.J. Krom te Batavia.
Dr. E. Kruisinga te Amersfoort.
Mr. J. van Kuyk te 's-Gravenhage.
F.A. Liefrinck te Batavia.
G.J. Ligthart te 's-Gravenhage.
Dr. C. te Lintum te Rotterdam.
Dr. A. Rutgers van der Loeff Az. te Haarlem.
Dr. R. van der Meulen Rz. te Leiden.
Mej. Else Otten te Berlijn.
C. Peltenburg Pz. te Leiden.
Dr. Ph. S. van Ronkel te Batavia.
P. Roorda te Groningen.
Dr. A.A. van Schelven te Maarssen.
R.J. Schierbeek RJz. te 's-Gravenhage.
Dr. J.A. Vor der Hake te Haarlem.
K. Vos te Middelstum.
Dr. A.J. Wensinck te Leiden.
Jhr. Mr. E.B.F.F. Wittert van Hoogland te 's-Gravenhage.
Dr. J. de Zwaan te Leiden.

Buitenlandsche Leden:
J. Bols te Aarschot.
Dr. C. Borchling te Hamburg.
Mej. Gab. Vere Campbell te Londen.
Dr. Gust. Cohen te Parijs.
Dr. W. Creizenach te Krakau.
A.C. van der Cruyssen te Antwerpen.
Dr. V. Fris te Gent.
Dr. G. Knothe te Bloemfontein.
P.N. Nieuwenhuis te Kopenhagen.
Fred. Rompel te Pretoria.
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De Voorzitter betuigt daarop dank aan den Heer Beelaerts en aan de overige leden
der Commissie voor stemopneming.
Hierop wordt de Vergadering voor ongeveer een uur geschorst.
II. Na heropening der Vergadering verleent de Voorzitter het woord aan den Heer
Dr. J.J. Salverda de Grave voor zijne onder No. II aangekondigde voordracht
‘Taalbetrekkingen van Nederland tot Frankrijk’. 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 Salverda de Grave verklaart zich bereid aan dit verzoek te voldoen
(zie hierachter, Bijlage II).
IX. Tot Bestuursleden in de plaats van de aftredende leden, HH. Mr. S. Gratama en
Dr. A. Kluyver (tijdelijk vervangen door den Heer Dr. J. Verdam) worden benoemd
HH. Mr. J.H. Abendanon en Dr. J. Verdam.
XIII. Tot Secretaris in de plaats van den volgens art. 23 der Wet aftredenden titularis
wordt herbenoemd de Heer Dr. S.G. de Vries.
Bij de hierop volgende rondvraag vestigt de Heer F. Smit Kleine de aandacht op
hetgeen de Heer Salverda de Grave zoo even heeft opgemerkt, dat het merkwaardig
is hoe spoedig kinderen eene vreemde taal kunnen aanleeren. Daarvan kan hij een
treffend voorbeeld aanvoeren uit zijne eigen omgeviug, van kinderen uit Argentinië
naar Nederland gekomen, die uitsluitend Spaansch konden
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spreken en nu na nauwelijks een half jaar, zonder merkbare inspanning goed
Nederlandsch hebben leeren spreken.
Daarop spreekt de Heer Dr. J. Dyserinck eenige woorden van hulde tot den
Voorzitter en verzoekt hem zijne heden gehouden Toespraak ter uitgave in de
Handelingen af te staan. Nadat de Vergadering hare instemming met dit verzoek had
betuigd, verlaaart de Voorzitter zich hiertoe bereid en sluit hierop de Vergadering.
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Bijlage I. Toespraak van den voorzitter.
Zeer geachte Medeleden!
De oude Egyptenaars, dat wijze volk, plaatsten, zegt men, een doodshoofd op de
tafel eener feestelijke samenkomst ter herinnering aan de vergankelijkheid van ons
leven. Aan dat gebruik schijnen de Voorzitters dezer Maatschappij zich te houden,
wanneer zij een jaarvergadering openen met een herinnering aan de dooden. Wij
hebben zulk een symbool niet noodig om te beseffen dat, midden in het leven, de
dood ons nabij is: wij zijn opgevoed met ‘gelijk het gras is ons kortstondig leven’;
wie het niet gehoord had uit ‘vita nostra brevis est’ van het Gaudeamus, kon het
lezen in Calderon's La vida es sueño, in Jan Luiken's ‘Droom is 't leven, anders niet’;
kon het zien in de middeleeuwsche doodendansen of op Wiertz' bekend schilderij
La belle Rosine. En toch, hoe nadrukkelijk wij telkens aan die vergankelijkheid
herinnerd worden - wie ziet ze niet vóór zich: die lijken in avondtoilet dobberend
tusschen de ijsschotsen?1 - wij blijven vervuld van onze eigen verlangens, ons willen,
streven, doen; onze eigen persoontjes blijven ons belangrijk voorkomen; de schrandere
Aagje Deken heeft nog steeds gelijk in deze hare verzen, niet schoon maar raak:

1

Schipbreuk van de ‘Titanic’.
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Altoos blijft nogthans onze Ikheid
van ons doel het middenpunt.

Dat zelfbesef en dat zelfgevoel zijn onvermijdelijk; tot op zekere hoogte mag men
ze ook gelukkig noemen; want, bestonden zij niet, hoeveel goeds zou ongedaan
blijven. Toch is het goed op een samenkomst als deze zich te herinneren, dat in het
afgeloopen jaar verscheidene onzer mede-leden heengegaan zijn naar het land van
welks grenzen niemand terugkeert; mannen van meer of minder talent en naam, die
veel hebben bereikt en meer nog gewild, die ons in menig opzicht een voorbeeld ter
navolging hebben nagelaten, aan wie te denken ons stemmen kan tot ernst en
bescheidenheid.
Het zijn vijf buitenlanders: de Brusselsche kunst-historicus en
bibliotheek-bestuurder Hymans, bekend vooral door zijn werk over Carel van Mander;
de Antwerpsche tooneelschrijver Frans Gittens; Legrand, in leven Gezant der Fransche
Republiek aan ons hof en schrijver eener Geschiedenis der Bataafsche Republiek;
de Duitscher Brons, die eenigen naam had als auteur van gedichten in den Emdener
tongval; Mevrouw de Weduwe Lecky, geboren baronesse Van Dedem, schrijfster
der Mémoires du Général Baron de Dedem de Gelder en van opstellen betreffende
het Huis van Oranje-Nassau. Het zijn voorts elf landgenooten: een der
laatstgestorvenen was Mr. J.A. Sillem, geschiedschrijver, kunstbeschermer,
menschenvriend, geacht en bemind niet alleen te Amsterdam, maar ook daarbuiten;
die het eerst heenging, hij van wien ik slechts den naam noem ‘nomen semper
venerandum’: Jozef Israëls. Tusschen die beide namen vind ik dien van den
dagbladschrijver en tijdschrift-bestuurder Van der Kulk; die van acht godgeleerden
en predikanten, orthodox, ethisch of modern: den vurigen hoogleeraar
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Valeton en zijn beminnelijken, echt-humanen ambtgenoot Wildeboer; den
wijsgeerigen Slotemaker en den in kerkgeschiedenis ervaren Vos; voorstanders en
verbreiders van het modernisme als Hugenholtz en Van den Bergh, als Böhringer,
wiens melodieuze stem de verdiensten zijner dichterlijke vertalingen zoo goed deed
uitkomen; den doopsgezinden leeraar Craandijk eindelijk, die de schilderachtige
schoonheid van ons land met pen en potlood heeft uitgebeeld, als geen ander.
Het is niet louter toeval, dat onder onze elf afgestorvenen - den journalist Van der
Kulk die als predikant begon, medegerekend - niet minder dan negen tot de theologen
behooren; wie onze ledenlijst nagaat, zal zien dat godgeleerden, predikanten en
geestelijken er talrijk zijn. Ook dat verschijnsel mag geen toeval heeten voor wie in
aanmerking neemt, welk een voorname rol deze voorgangers te allen tijde hebben
vervuld in de ontwikkeling van ons volksbestaan. Men zal licht begrijpen, dat een
eenigszins volledige beschouwing van dat verschijnsel de grenzen te buiten zou gaan
van mijn vermogen en Uw aandacht. Men trachte zich slechts even voor te stellen,
welk een ontzaglijke invloed, sedert den aanvang onder geschiedenis, op de geestesen gemoedsontwikkeling des volks geoefend is door die duizenden bij duizenden
monniken als kolonisten, evangelie-predikers, bewakers en beoefenaars der
wetenschap; door die dorps- en stadsgeestelijken, zielverzorgers en zedevormers;
invloed ten goede, maar ook invloed ten kwade op een schare, voor wie de waarheid
gold van het woord: ‘vita clerici evangelium populi’. Welk een invloed ook tijdens
en na de Hervorming door die duizenden bij duizenden predikanten van het nieuwe
geloof, martelaars eerst, meesters later; onder wie men zooveel vrome geleerde
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mannen vond, zoo krachtige strijders en felle haters; zooveel heerschzuchtigen ook,
die Gerard Brandt deden spreken van ‘een kleiner pausdom dat het grooter pausdom
vervangen had’. De beteekenis van die talloos vele mannen voor de ontwikkeling
van ons volksleven is ten deele zoo moeilijk na te gaan en zou anderdeels zulk een
ontzaglijken arbeid eischen van wie haar trachtte te schetsen, dat vooreerst wel
niemand zich aan dat werk zal wagen. Zelfs indien wij ons wilden beperken tot het
aandeel van predikanten en godgeleerden in de beoefening dier vakken waaraan deze
Maatschappij zich wijdt, dan nog zou die taak lange jaren van wetenschappelijk
onderzoek en onverpoosden arbeid noodig maken.
Wat wonder dat ik in een openingswoord niets van dien aard kan beproeven; doch,
terzijde latend wat door Protestantsche en Roomsche predikers en godgeleerden
gedaan is als beoefenaars van taalstudie, geschiedenis en oudheidkunde, U slechts
enkele omtrekken wensch te toonen van geestelijken en predikanten als scheppers
en schepsels onzer letterkunde.
Het spreekt vanzelf, dat wij in de middeleeuwen vrij wat auteurs aantreffen die tot
den geestelijken stand behooren; dat er bovendien waarschijnlijk velen zijn geweest
wier namen ons onbekend zijn gebleven; toen immers waren, niet het minst in deze
landen, geestelijken de voorname vertegenwoordigers van wetenschap en beschaving.
Aanvankelijk wagen zij zich niet aan het uitdrukken hunner gevoelens en gedachten
in de nog ongevormde volkstaal; het voorbeeld der kerkvaders volgend, bedienen
zij zich van het Latijn, wanneer de lust hen bevangt tot uitstorting des gemoeds in
het dichterlijk woord. Zoo zien wij dan in de 9de eeuw den monnik
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Milo uit een klooster bij Doornik een Leven van S. Amand samenstellen en een
leerdicht De Sobrietate; zoo hooren wij in de 10de eeuw Radboud, bisschop van
Utrecht, de zwaluw in Latijnsche verzen verheerlijken; zoo geeft Magister Nivardus
uit een klooster bij Gent in de 12de eeuw een bewerking der verhalen over Reinaert
de Vos in zijn Ysengrimus. Sommige mannen der moderne devotie bedienen zich
nog van het Latijn, al werd de volkstaal overigens juist door hen tot eere gebracht
ook in het kerkelijk en godsdienstig leven; een der uitnemenden onder hen, Dirc van
Herxen, schrijft een innig gedicht De laude virginitatis et castitatis; Thomas à Kempis,
de beroemdste van allen, laat de zuivere tonen zijner ‘Musica Ecclesiastica’ ruischen
in dat kleine boekje waarmede hij de wereld heert veroverd.
Meer dan twee eeuwen vóórdat Thomas op den Sint-Agnietenberg gestorven was,
waren Nederlandsche geestelijken begonnen zich ook van de volkstaal te bedienen
ter uitstorting van het volle hart of ter opbouwing van het godsdienstig leven des
volks. Willem van Utenhove had, in navolging van een Fransch voorbeeld, een
‘Beestenboec’ gedicht en de adellijke priester Willem van Afflighem een merkwaardig
Leven van S. Lutgard; de kloosterlinge Hadewych had de goddelijke Minne
verheerlijkt in welluidende liederen; Ruysbroeck een ideaal levensgeheel ontworpen
in de volkstaal; Maerlant het Dietsch aangewend om zijn volk te leeren en op te
voeden. Wij mogen aannemen, dat tal van epische, lyrische of dramatische werken,
wier makers ons onbekend bleven, eveneens door geestelijken zijn gedicht.
In die levendige deelneming der geestelijken aan de voortbrenging van letterkundig
werk heeft de 16de eeuw verandering gebracht; hoe schaarsch worden nu geeste-
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lijke auteurs van eenige beteekenis. De Leuvensche Dominicaan Fastraets ging met
zijn heiligenspel van S. Trudo op den ouden weg voort; de Carmeliet Amelry
waarschuwde in een zinnespel tegen de ‘dwalingen die dagelecx inder heyligher
Kercken oprijsen’; de Oudenaardsche priester Matthys de Casteleyn stelde een
wetboek voor rederijkers samen. Dathenus en Duifhuis, van het oude tot het nieuwe
geloof overgegaan, wezen den nieuwen koers; de doopsgezinde predikant Hans de
Ries hielp door zijn liederen het nieuwe geloof bevestigen en verbreiden. Misschien
zijn er, behalve Arent Dircksz. Vos, pastoor in De Lier, andere geestelijken geweest,
die, aanhangers der nieuwe leer geworden, liederen hebben gedicht als het bekende
geuzenlied ‘Slaet opten trommele, van dirredomdeyne’; doch zekerheid hebben wij
in dezen volstrekt niet. Het is ook niet waarschijnlijk, dat een paar namen meer of
minder belangrijke veranderingen zullen brengen in onze voorstelling; menigeen die
vroeger geestelijke zou zijn geworden, zocht en vond nu bevrediging in de studie
der herboren Oudheid of in een der talrijke Rederijkerskamers; onder de geestelijken,
die belijders bleven der oude leer, was het talent schaarsch; de meeste en de beste
auteurs van dezen tijd behooren tot de voorstanders der Hervorming en tot de leeken.
Niet zoodra echter is in de 17de eeuw een nieuwe orde van zaken in deze landen
gevestigd of de stroom van predikant-auteurs begint weer te zwellen: de Haarlemmer
Samuel Ampzing, fel hater van Rome en Spanje, en de krachtige Kalvinistische
kunstenaar Revius openen de rij met den Remonstrantschen proza-schrijver Paschier
de Fijne, met den vermaarden Camphuysen wien de Remonstranten niet vrijzinnig
genoeg waren; voorts vinden wij er rechtzinnigen als Petrus Hondius, Martinus
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en Goddaeus, Vollenhove en Sluiter; overtuigde Remonstranten als Gerard Brandt,
den piëtist Lodensteyn. Tegenover dat elftal stellen wij van R.K. zijde den gevoeligen
kunstenaar Stalpert van der Wiele, den Brabantschen volksschrijver Poirters, de
Zuidnederlandsche liederdichters Harduyn en Bellemans, den tooneelschrijver
Zeebots.
De 18de eeuw brengt een herhaling van de 16de, al werkten hier andere oorzaken
dan daar; onder de auteurs van eenige beteekenis zijn de predikanten schaarsch;
Bellamy, al trachtte hij theologie te studeeren, kan men bezwaarlijk tot hen rekenen;
slechts Van der Palm, Ockerse en Borger houden de eer hunner voorgangers
eenigermate op; aan de zijde der R. Katholieken laat, in Noord-Nederland, geen enkel
geestelijke zijn stem hooren.
Gelijk de 18de eeuw tot de 16de, zoo staat de 19de tot de 17de: weer nemen, onder
de Protestanten ten minste, de predikanten een gewichtig aandeel in de voortbrenging
van letterkundig werk; hier behoef ik slechts namen te noemen om U de dragers dier
namen voor oogen te brengen: onder de mannen van De Gids den te vroeg gestorven
Drost; onder de behoudende partij: Van Koetsveld, Beets, Hasebroek, Ter Haar;
voorts de mannen van Braga: Ten Kate, Winkler Prins, De Hoop Scheffer; op zich
zelf staand den Remonstrant Abraham des Amorie van der Hoeven Jr.; onder de
modernen: De Génestet, Haverschmidt, De Veer, Pierson, Huet. Tegenover al die
Protestantsche predikant-auteurs in Noord-Nederland geen enkel R.K. ambtgenoot
die naast hen mag staan; in Zuid-Nederland één die velen opweegt: Guido Gezelle.
De 19de eeuw, sneller van levens-tempo dan hare voorgangsters, geeft in de
tegenstelling van haar 1ste en 2de met haar 3de en 4de geslacht een her-
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haling te zien van de tegenstelling tusschen 17de en 18de eeuw: toen legde de
Verlichting beslag op menig jong auteur die vroeger predikant zou zijn geworden;
onder het 3de en 4de geslacht van auteurs der 19de eeuw zijn de predikanten nauwlijks
te zien; een verschijnsel dat wel verband zal houden met de afnemende belangstelling
in kerk en kerkelijk leven.
Laten wij zoo het oog gaan over de Nederlandsche geestelijken en predikanten als
voortbrengers van letterkundig werk, dan ontbreekt het niet aan afwisseling van open neergaande lijnen, noch aan verscheidenheid van gestalten en karakters, al konden
wij die verscheidenheid in dit kort bestek maar weinig doen uitkomen. Levendiger
echter is de afwisseling en rijker de verscheidenheid, wanneer wij nu het oog richten
op de omtrekken en beelden van kloosterlingen, geestelijken en predikanten, gelijk
zij zelven of andere kunstenaars ze geschapen hebben. Die rijkdom van
verscheidenheid maakt beperking nog noodzakelijker dan in het eerste deel van dit
overzicht. Talrijk als de geestelijke auteurs, zijn in de middeleeuwen de omtrekken
en beelden van geestelijke personen. Dat wij daaronder scherpe tegenstellingen
aantreffen, kan niet bevreemden in een tijd die hield van tegenstelling: God en de
Duivel, hemel en hel; geestelijk en wereldlijk, priesters en leeken; drie standen:
papen, heren, gheburen (huislieden); als hoofd-indeeling maar twee jaargetijden:
zomer en winter; de menschen door een kenner als Ruysbroeck gescheiden in goeden
en boozen.
Zoo ook in de litteratuur. Ergernis en zin voor het komische schiepen uit de zonde
en zwakheid van kloosterlingen en andere geestelijken tal van tafereelen of schetsen
die letterkundige waarde hebben. Daar is - om
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slechts een paar staaltjes te noemen - de jammerlijk verminkte pape uit den Reinaert
met zijn vrouw Julocke; die andere bij Hildegaersberch, bedrogen door een boef die
den pastoor zijn varken ontsteelt en nog absolutie krijgt; een derde die in een
hoenderkorf bij zijn liefje wordt binnengesmokkeld. Het zijn niet alleen volksdichters
of sprooksprekers die zich vroolijk maken over de gebreken en misstappen der
geestelijkheid; ook Ruysbroeck, zelf prior van het klooster Groenendael, hekelt de,
met zilveren gordels en rinkeltuig opgesierde, nonnen die hem doen denken aan
kippen met bellen. Tegenover zulke figuren stellen wij die der mannen en vrouwen,
welke in een streng-ascetisch leven heiligheid zochten; wier beelden ons bewaard
zijn gebleven in heiligenlevens, in legenden of exempelen: Sinte Christina, Sinte
Lutgarde, Sint Franciscus; voorts de figuur der edelvrouw die zich bekeert en in een
klooster gaat, van de jonge non die zich neus en lippen laat afsnijden om haar
kuischheid te redden, de liefelijke naïeveteit van meer dan een verhaal waarin jonge
monnikjes optreden.
Niet zóó scherp waren de middeleeuwsche scheidingen of wij vinden hier en daar
overgangen: tusschen Inferno en Paradiso immers lag het Purgatorio; de heiligen
vormden een schakel tusschen God en den mensch; de bagijnen tusschen geestelijk
en wereldlijk; stonden zomer en winter ook op den voorgrond, van lente en herfst
wordt toch wel gewag gemaakt.
Zoo vinden wij dan ook voorstellingen van den strijd door heilige mannen of
vrouwen gevoerd tegen den Booze; het belangwekkend verhaal van Theophilus die
uit eerzucht zijn ziel aan den duivel verkoopt, van de schoone non Beatrijs en den
hermiet Jan van Beverley, wier berouw hunne zonden boet. Zijn er dus wel voor-
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beelden aan te wijzen eener menging van goed en kwaad - op den voorgrond staat
toch de tegenstelling tusschen die beide. Die tegenstelling vinden wij ten slotte terug,
wanneer wij nagaan, hoe de middeleeuwsche auteurs zich uitlaten over de geestelijken
in hunne verhouding tot de leeken. Eenerzijds zien wij hen, zooals in het spel van
Elckerlijc, ver verheven boven de leeken, boven graaf, hertog, koning, keizer, ja
boven de engelen - anderzijds hooren wij den wakkeren ‘scepenclerc’ van Antwerpen,
Jan Boendale in zijn Teestye uitroepen: ‘Du, leec man, en ontsie di niet’; de priesters
zijn niet meer verzekerd van den hemel dan gij; al zit gij aan hun voeten, licht zijt
gij Gode even welgevallig
Want clergye sonder goet leven
En can ghene salecheyt gheven.

Wel betuigt Boendale, dat hij der papen vriend is; doch hij houdt dezen hun gebreken
zóó onbeschroomd voor oogen, dat zij die vriendschap waarschijnlijk niet beantwoord
zullen hebben.
Mettertijd werden de Nederlanders, die over de geestelijkheid dachten als Boendale,
talrijker; weldra ging menigeen verder dan hij. De letterkunde der 16de eeuw is vol
van aanvallen op de geestelijkheid, op het leven dat zij leiden, de leer die zij
verkondigen, de tegenstelling tusschen hun leer en hun leven. Marnix' felle Biëncorf,
menig spel van zinnen of kluchtspel, de talrijke spotliedjes en refereinen der Geuzen
hebben zeker veel bijgedragen tot de zegepraal der partij van den opstand over Spanje
en Rome. Tevergeefs trachten Anna Byns en enkele andere R.K. rederijkers
daartegenover de geestelijken vrij te pleiten of een zacht oordeel over hen in te roepen.
Is eenmaal de Republiek der Vereenigde Nederlanden gevestigd, dan houden strijd
en verweer daarom nog
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niet op. De dichters van het eerste geslacht der 17de eeuw blijven de zoo duur gekochte
vrijheid van denken en spreken verdedigen tegen die Protestantsche predikanten,
wier theocratische neigingen hen herinnerden aan de R.K. geestelijkheid. Samuel
Coster trok tegen hen te velde in zijn Iphigenia; in een zijner gelegenheidsstukken
laat hij Jan Hen, een komisch personage, den kansel bestijgen; pas zit hij er, of hij
zegt: ‘Heer, stoel! me dunckt dat ick alrie van je laatdunckentheyt voel’. Vondel gaf
in zijn Palemedes een voortreffelijke schets van de drijvers onder de
Contra-remonstrantsche predikanten, ‘speelgenoots der goden’
wier hoeden breed van randen
Gebogen van ter sy', voor spits en achter spits,
Beschaduwen 't gelaet, daer 't lieffelijck en bits
Sich in het statigh mengt, tot styving van geboden
En sielentuchtiging . . . . . . . . . . . . . . . . .

In zijn Rommelpot van 't Hanekot had hij, meesterlijk straatzanger, den Kerkeraad
in zijn felheid doen zien; in zijn Harpoen door de fraaie portretten van Godefried en
Wolfaerd getoond, wat een predikant moest zijn en wat hij niet moest zijn. Huygens,
minder hartstochtelijk en voorzichtiger, stemde in met zijn vriend Hooft, waar deze
afkeurde ‘dat men de luyden leelijk ende afschouwelijk in 't oogh der gemeente
maekt, daer zy leer en stichtingh by te zoeken en uit te zuighen heeft’; onder zijne
Zedeprinten vindt men dan ook wel ‘een sot Hovelingh’ tegenover ‘een wys
Hovelingh’, doch het beeld van ‘een goed Predikant’ bleef zonder tegenhanger. Maar
deze wereldwijze Hagenaar had toch te scherpe oogen om niet te zien, hoeveel
onnatuurlijks en onwaars den preektrant dier dagen aankleefde; zijn oprechtheid was
te onbeschrooomd om de ‘gesanten van omhoogh’ hun
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gebreken niet onverbloemd te toonen. Hoe aardig ook weet hij een nieuwen predikant,
die veel menschen trekt, aldus neer te zetten:
Soet, nieuwe Domine, verheught u niet te seer:
Ghij hebt nu all den loop, als andere wel eer;
Maer Gunst en is geen Erf, en Nieuw en gaet niet verde;
Daer is geen Sondaghskleed dat niet een Dag'lix werde.

Ook door R. Katholieke hand werden de protestantsche predikanten geschetst: Stalpert
van der Wiele gaf een aardig omtrekje van den gereformeerden Vader Koen, die
baard en knevels opstrijkt alvorens zijn preek te beginnen; iets dergelijks vinden we
in een Zuidnederlandsch pamflet van het jaar 1619. Min of meer uitgewerkte portretten
van Leonardus Marius en andere R.K. geestelijken dier dagen treffen wij bij den
Roomschen Vondel aan. Wie eindelijk den zeventiend'eeuwschen predikant in zijn
dagelijkschen handel en wandel wil zien, kan terecht bij Hondius in- Moffe-schans,
bij Willem Sluyter in zijn Buyten-Eensaem Huys Somer- en Winterleven.
Geestverwante der Geuzendichters en van de poëten der Nederduytsche Academie
toonde Betje Wolff zich, toen zij in haar roman Willem Leevend den rechtzinnigen
ijveraar Ds. Heftig tegenover professor Maatig zette; toen zij in De Menuet en de
Dominees Pruik zich keerde tegen fijnen als ‘Paap Dweepziek met zijn ingetrokken
weezen’ en ‘broeder Endeemaar’. Overigens echter zijn beelden van predikanten in
de 18de eeuw uiterst schaarsch: in zijn gedicht Aan eenen vaderlandlievenden Prediker
schetste Bellamy het ideaal dat hemzelven voor oogen zweefde; het Dagboek van
den Ootmarsumschen predikant Van Loo geeft ons een belangwekkend beeld der
innerlijke geschiedenis van deze niet al te krachtige persoonlijkheid. Wie de preeken
van deze eeuw wil raad-
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plegen, kan nog wel eenige trekken aan de hier gebodene toevoegen; hij kan zich
b.v. vermaken met de potsierlijke gezwollenheid van den predikant Petrus Hofstede
in zijn preek over den dood van Prins Willem IV; wij lezen daar o.a.: ‘De koopman
vergat van schrik zijne wisselbrieven te teekenen, en de veder trilde zoo sterk in de
handen van den schrijver, alsof ze nog haar zitplaats hadde in de vleugelen eener
duive, die een verscheurenden havik boven zich in de lucht zict bengelen .... Het
waaren (echter) niet alleen de ingeboorne onzes huizes, die zig zoo gevoelig
vertoonden; geheel Europe was er van aangedaan. De lucht, geprest door het sterk
uitschieten van zooveel Achs, Helaas en o Mijns, sloeg geheele brokken van Albions
krijtbergen af’.
Voor de 19de eeuw behoeft men de geschiedenis der kanselwelsprekendheid
evenmin te hulp te roepen als voor de 17de, indien men zich eenige voorstelling van
de toenmalige predikanten wil maken; de literatuur immers levert ons voor dien tijd
voldoende gegevens. Potgieter gaf een paar voortreffelijke schetsen van proponenten
omstreeks 1841 in zijn proza-stuk Als een visch op het drooge; Drost en Van
Koetsveld beeldden den dorpspredikant dier dagen uit: de eerste in zijn novelle De
Augustusdagen, de tweede in De Pastorie van Mastland; Van Limburg Brouwer gaf
een voorstelling van het kerkelijk en godsdienstig leven uit het midden der 19de eeuw
in Het Leesgezelschap van Diepenbeek; in Klaasje Zevenster en andere romans of
novellen vinden wij beelden of schetsen van voorgangers der gemeente; Pierson
leidde ons binnen in Een Pastorij in den Vreemde; het werk van Haverschmidt en
anderen levert menige bijdrage tot de karakteristiek der negentiend'eeuwsche
predikanten; in historische romans als Van Lennep's Pleegzoon
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en De Veer's Agatha Welhoek worden ons Bedienaars van het Woord uit de 17de
eeuw geschetst, zooals de dichtende verbeelding ze zag.
Het is er ver van af, dat wij, onzen eigen tijd naderend, aan het eind onzer stof zouden
zijn: ik zou, de inrichting dezer Maatschappij volgend, buitenlanders naast
Nederlanders kunnen plaatsen en U herinneren aan den beminnelijken Vicar of
Wakefeld en de predikanten uit George Eliot's Scenes of clerical life; aan den
‘redlichen Pfarrer von Grünau’ uit Voss' Luise en den ‘Prediger’ uit Hermann und
Dorothea; aan Balzac's Curé de Village en Zola's Abbé Mouret; aan de priesters uit
de bekende trilogie van Fogazzaro.
Ik zou U kunnen wijzen op de sporen, door geestelijken en predikanten nagelaten
in de taal, die immers stof en werktuig tevens is der kunst van het woord: op
uitdrukkingen als ‘monnikenwerk’; ‘patersstuk’ later ‘domineesstuk’ genoemd; ‘de
dominee in den preekstoel’ die aan kinderen vertoond wordt; de ‘blikken dominee’
en ‘er gaat een dominee voorbij’. Gelukkig echter behoort het niet tot mijn taak deze
stof en uw geduld uit te putten. Ik besluit dus hiermede het overzicht waartoe onze
doodenschouw van dit jaar mij aanleiding gaf en verklaar deze jaarvergadering voor
geopend.
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Bijlage II. Voordracht van den heer Dr. J.J. Salverda de Grave.
Taalbetrekkingen van Nederland tot Frankrijk.
De werken waarin de geschiedenis der Nederlandse letterkunde wordt beschreven,
doen mij vaak denken aan een trechter. In het begin is het gebied dat zij omvatten
oneindig wijd: zowat de gehele Oudgermaanse litteratuur. Immers, het is nu eenmaal
niet uit te maken of, van die zeer oude geschriften, enkele misschien in ons land
zouden zijn vervaardigd. Zo zegt een moeder tot haar zoontje dat zich erover beklaagt
dat zijn knikkers onder die van zijn broers zijn geraakt: ‘Ziezo, daar heb je alles;
zoek zelf nu maar uit wat van jou is’; waarop het slimme jonge mens eenvoudig de
gehele zak voor zich neemt.
Zó ver gaat de jongste geschiedschrijver onzer letterkunde, Prof. Kalff, niet. Hij
zegt: ‘Wie bij zijn verhaal van de ontwikkeling der Nederlandsche literatuur zooveel
mogelijk de grenzen wenscht te eerbiedigen, waarbinnen deze volken van ouds
geleefd of hunne taal gesproken hebben, die zal dit deel der Oudnederlandsche
literatuur afwijzen als onrechtmatig verkregen goed’. Bij hem is
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de trechter dus veel minder wijd dan bijv. bij Jonckbloet. Toch blijft het een trechter;
ik bedoel dat, ook in zijn geschiedenis der Noord-Nederlandse letterkunde, aan de
middeleeuwse Belgiese werken een zeer grote, zo niet de eerste plaats wordt
toegekend. Misschien was dit niet te vermijden. Maar ik, die mijn aandacht sedert
vele jaren heb gekoncentreerd op de Franse woorden in de taal van wat wij
tegenwoordig ‘Nederland’ noemen, ik beschouw die samenkoppeling als een groot
bezwaar, en ik wil trachten mij, in mijn studie, van het Zuiden los te maken.
Ik ga u spreken over taalbetrekkingen tussen N o o r d -N e d e r l a n d en Frankrijk,
en het zal u duidelik worden hoezeer ik mij, door die beperking, vrijwillig aan banden
leg, als ik u mededeel dat ik, in plaats van de talrijke schrijvers der Middelnederlandse
letterkunde waaraan twee delen van Jonckbloet en van Kalff zijn gewijd, slechts drie
werken als bronnen voor de Middeleeuwen kan gebruiken, nl. die van de zeker
Noord-Nederlandse dichters Melis Stoke, Willem van Hildegaersberg en Dirk Potter.
Mijn gegevens zijn dus niet ouder dan de XIVe eeuw, terwijl ik anders tot de helft
van de XIIIe had kunnen opklimmen.
Bij mijn onderzoek van de Franse woorden in het Nederlands heb ik nooit uit het
oog verloren dat deze niet alleen van belang zijn voor de kennis van onze taal, maar
ook gegevens kunnen verstrekken voor de oplossing of altans de toelichting van een
ander, veel meer omvattend, vraagstuk, nl. dat van het ontlenen van vreemde woorden
in het algemeen. Ik geloof inderdaad dat eerst door deze toepassing van het biezondere
op hetgeen daarbuiten ligt, mijn onderwerp zijn ware belang-
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rijkheid krijgt. In plaats dan ook van u dadelik de feiten te noemen die ik meen u te
moeten vermelden ter behandeling van mijn onderwerp, wil ik beginnen met u te
voeren rondom het door mij gekozen terrein en tezamen met u de gezichtspunten
zoeken van waaruit wij dit kunnen opnemen.

Inleiding.
a. S p r e e k t a a l e n S c h r i j f t a a l . Voor zover dat mogelik is - voor vroogere
perioden is het meestal zeer moeilik - moet men de vreemde woorden die alleen in
de schrijftaal worden gebruikt, scheiden van de overgenomen woorden die men bij
het spreken bezigt. Vooral deze laatste verdienen de aandacht bij een studie over de
vreemde elementen in een taal. Ik wil hier niet uitweiden over de verhouding tussen
schrijf- en spreektaal, al weet ik dat het dwaalbegrip, alsof de eerste de eigenlike,
goede taal, de laatste daarentegen een slordig namaaksel daarvan zou zijn, nog vrij
algemeen is verbreid. De gesproken taal is de spontane uitdrukking van de menselike
geest. En, om iemands karakter te bestuderen, zie ik hem liever in het dageliks leven
dan op een deftige partij. Ik wil daarmede niet zeggen dat wij de schrijftaal moeten
verwaarlozen bij een onderzoek als het onze.
b. Te c h n i e s e w o o r d e n e n O m g a n g s w o o r d e n . Het gebruiken van
vreemde woorden is een gevolg van aanraking, op welke wijze dan ook, met het
vreemde land; zij zijn de uiterlike tekenen van de invloed die door het vreemde volk
is geoefend. Als in Frankrijk een toestel wordt uitgevonden dat ook hier wordt
gebruikt, dan is het natuurlik
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dat, met het toestel, ook de Franse naam hier komt, bijv. aeroplaan; en zo is het
telkens als wij een vreemd voorbeeld volgen; het beroep van chauffeur is in Frankrijk
het eerst een bepaalde betrekking geworden en wij nemen met de betrekking de naam
over, zoals wij vroeger koetsier, palfrenier hadden ontleend. De taalwetenschap, de
medicijnen en hoeveel andere vakken nog, worden bij ons het meest uit Duitse
leerboeken bestudeerd; de begrippen die daardoor uit Duitsland tot ons komen,
brengen hun naam mede, gehele Duitse uitdrukkingen trekken de grenzen over, en
geen Nederlander bijna, hoe chauvinisties ook, kan zichzelf beletten germanismen
te gebruiken, altans als hij schrijft. Ik noem die termen die met het vreemde voorwerp
of begrip hier zijn gekomen, t e c h n i e s e woorden, en ik behoef u niet te zeggen
van hoeveel belang zij zijn voor de beschavingsgeschiedenis van ons volk. Evenwel,
zij kunnen niet worden beschouwd als getuigen van de invloed door de geest van het
vreemde volk geoefend. En toch is ook deze werkzaam geweest. Het bewijs leveren
die Franse woorden die wij gebruiken voor gedachten en gevoelens die niet speciaal
Frans, maar algemeen menselik zijn. Hoe komen wij er toe voor een zo universele
aandoening als het ‘genoegen’ het Franse woord plaisir te gebruiken? Men zou toch
vermoeden dat het innerlik leven beter tegen vreemde invloed beschermd zou zijn.
In tegenstelling tot de techniese, zou ik zulke vreemde woorden die voor hier reeds
bestaande begrippen worden gebezigd, o m g a n g s w o o r d e n willen noemen. En
met deze zal hij die het probleem der ontlening bestudeert vooral rekening moeten
houden, voor deze zal de verklaring der ontlening het moeielikst zijn.
Nu geef ik mij rekenschap dat er tussen beide groepen
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geen scherpe grens is te trekken. Het Noordfranse dialektiese woord rescapé (in de
zin van échappé) was oorspronkelik een speciaal woord waarmede men de
mijnwerkers noemde die bij een ramp te Framies in Noord-Frankrijk waren gered;
tegenwoordig is het een algemene term voor mensen die aan een ongeluk zijn
ontkomen. Zo is het mogelik dat bijv. een Franse term bij een speciale gelegenheid,
voor een biezonder geval, hier is ingevoerd, dus als technies woord, en daarna is
gegeneraliseerd. Maar dit zal òf nooit òf hoogst zelden zijn uit te maken.
Dan, de groep ‘omgangswoorden’ is niet een afgerond geheel. Er zijn mensen die
veel vreemde woorden gebruiken, andere minder, en het is moeilik een grens te
trekken tussen individuele en algemeen gebruikte ‘omgangswoorden’. Toch is het
niet onmogelik een groot aantal Franse woorden te noemen, waarvan een ieder zal
erkennen dat zij werkelik tot onze taal behoren. Ik noem er enige: akkoord, feest,
fier, grief, jaloers, jaloezie, partij, present, trakteren, diskreet, indiskreet, kameraad,
astrant, engagement, familiaar, blaam, fielt, helaas, paaien, kanalje, affront, ekskuus,
ekspres, juist, magnifiek, subiet, bagatel, enfin (afijn), interessant, kazueel, kolossaal,
blond, passeren, profijt, ruïneeren, taak, karwei, rentenier, humeur, simpel, spijt,
karakter, braaf, melankoliek, chagrijn, plezier, triest, enz.
c.O v e r d e a a n l e i d i n g t o t h e t o v e r n e m e n v a n o m g a n g s w o o r d e n .
Op de vraag hoe men er toe komt omgangswoorden over te nemen, zal wel nooit een
antwoord te geven zijn dat afdoend is. Er is iets geheimzinnigs in de ontlening.
Sommige kategorieën van woorden zijn in de meest verschillende talen uit den
vreemde overgenomen. Terwijl de Duitsers en
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wij voor nul een Franse term gebruiken, heeft het Frans voor dat begrip een Italiaanse
naam (zéro), die op zijn beurt weer Arabies is. Het Franse hâte is uit Duitsland in
Frankrijk gekomen en later door Duitsers en Nederlanders weder van de Fransen
overgenomen.
Maar hoe heilzaam ook de angst om te generaliseren kan wezen, wij kunnen toch
niet nalaten te zoeken naar een verklaring die op een zo groot mogelik aantal gevallen
past.
Nu stel ik dit vast: opdat een omgangswoord kan worden overgenomen, is het
nodig dat het, in het ontlenende land, in wijde kring bekend is. De eerste die het
Franse plaisir in een Hollandse zin heeft gebruikt, moet geweten hebben dat degeen
tot wie hij sprak het begreep, en zo moet het gegaan zijn telken male dat weer een
andere Hollander het in het gesprek bezigde.
Als wij dus konstateren dat, in onze taal, reeds vroeg veel Franse omgangswoorden
in gebruik zijn, dan mogen wij daaruit besluiten dat de Franse taal hier toen vrij
algemeen bekend was, en dus dat er tussen de Fransen en ons nauwe betrekkingen
bestonden. De vraag die wij ons daarom zullen moeten stellen, zal zijn hoe die tot
stand zijn gekomen. Door oorlogen? Maar het kontakt met de vijanden is van
voorbijgaande aard. Door bezoeken aan Frankrijk van een min of meer groot aantal
Nederlanders? Ik kan mij voorstellen dat, na een verblijf van enige duur in het
vreemde land, er Franse woorden in het gehoor blijven hangen en dat, als men
teruggekeerd is in het moederland, die woorden soms op de lippen komen als men
zijn moedertaal spreekt. Indien men dan leeft onder mensen die de vreemde taal
kennen, dan zullen deze de buitenlandse termen verstaan en, als de omstandigheden
daartoe medewerken, kan ik het mij denken dat zij ze ook gaan gebruiken. Maar
daarmede
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is nog niet verklaard dat een vreemd woord in de taal van allen dringt, gemeengoed
wordt van een gehele natie. Immers, bij de grote massa mag men geen kennis van
de vreemde taal onderstellen, en toch, wij zagen het reeds, alleen dan kan men een
vreemd woord gaan gebruiken als men weet wat het betekent. Hoe nu kan het volk
tot die kennis geraken zonder de vreemde taal zelf te hebben geleerd? Mij dunkt,
alleen door het luisteren naar mensen die, zelf de vreemde taal wèl kennende, dat
woord in hun moedertaal gebruiken, niet zo maar eens een enkele maal, maar geregeld.
En zou dit wel mogelik gemaakt worden door enkele bezoeken van geïsoleerde
Nederlanders aan Frankrijk?
Neen, het is noodzakelik dat in het ontlenende land zelf een groep mensen woont
die de taal onder elkaar gebruiken en die, tweetalig zijnde, ook in de landstaal vreemde
omgangswoorden gaan bezigen. Hierdoor alleen kan een uitgebreid aantal inheemsen
met die taal in aanraking komen en woorden ervan min of meer juist leren gebruiken,
ook al kennen zij de vreemde taal zelf niet.
Misschien zal men zeggen: maar de letterkunde, de wetenschap, de school kunnen
toch als verspreiders van de kennis der vreemde taal dienst hebben gedaan. Ik
antwoord: als primaire oorzaak van ontlening kunnen zij niet gelden, want, opdat
Franse boeken hier konden worden gelezen, moet het Frans reeds bekend zijn geweest;
en het feit dat een vreemde taal wordt onderwezen, is ook een bewijs dat het volk
vooraf reeds in aanraking is gekomen met de natie waarvan het de taal leert en
waarmede het dus de betrekking wenst te onderhouden. Iets anders is het natuurlik
wanneer men de school en de letterkunde wil beschouwen als middelen om de kennis
van de vreemde
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taal te onderhouden; doch ook dan schrijve men er niet te veel invloed aan toe. Wat
toch zou ons van het op de school geleerde bij blijven als wij niet voortdurend in
aanraking kwamen met de vreemde taal? Hoe jonger men is, des te meer gemak heeft
men om twee talen die men verstaat geheel gescheiden van elkander te houden;
hiermede hangt samen dat kinderen niets spoediger verleren dan het spreken van een
vreemde taal. Taal is één met onze denkbeelden; bij jonge mensen zitten die minder
vast en zijn minder talrijk dan bij ouderen, en de gedachten die men na de schooltijd
krijgt, d.i. na de periode van direkte voortdurende aanraking met het Frans, komen
alleen in het Nederlands tot ons bewustzijn. Als dus de scholieren in hun later leven
het Frans niet onderhouden, zullen zij het spoedig vergeten, en daarmede is de
mogelikheid dat zij er woorden aan ontlenen, vervallen. En, wat de letterkunde
aangaat, zij kan bemiddelaarster tussen de beide volken en de beide talen zijn, maar
wij behoeven ons zelf slechts af te vragen welke Franse woorden die wij alleen door
de Franse boeken hebben leren kennen, wij in ons Hollands zijn gaan gebruiken, om
ons er rekenschap van te geven hoe zeldzaam die zijn, en hoeveel Franse boeken
men moet lezen om zich enkele Franse woorden zó eigen te maken. Bovendien, het
lezen van een vreemde taal is beperkt tot een kleine kring van hoger beschaafden.
Vergeleken dan ook met de invloed geoefend door een groep van mensen die het
Frans als levende taal gebruiken, is die der letterkunde onbetekenend. Hoe hoger die
personen in de maatschappij zijn geplaatst, des te krachtiger zal hun taal werken op
die van het land, en wel omdat nu eenmaal het snobisme een algemeen menselike
eigenschap is: alles wat ‘voornaam’ is, d.i. door aanzienlike mensen wordt gedaan
en gezegd, wordt
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nageaapt. Zo kunnen eerzame burgers, al kennen zij zelf weinig of geen Frans, enige
Franse omgangswoorden die zij de aanzienliken onder elkaar in Hollandse zinnen
horen gebruiken opvangen en, om deftig te lijken, in hun Hollands opnemen. En
daarmede zou dan de ontlening verklaard zijn. Men zou dat kunnen noemen de
‘zwaartekracht’ der vreemde woorden; zij dringen hoe langer zo dieper in, ook in
kringen waar de vreemde taal en bekend is.
Naar mijn mening komt het vraagstuk der ontlening van vreemde woorden dus
hierop neer: aan te wijzen of er in het ontlenende land een groep van hooggeplaatsten
is geweest die de vreemde taal geregeld spraken.
Ziehier twee voorbeelden van zulk een taaltoestand.
Als men de Italiaanse woorden in het Frans met de Spaanse ontleningen vergelijkt,
dan konstateert men dat alleen onder de eerste eigenlike omgangswoorden voorkomen;
welnu, met het Italiaans alleen, niet met het Spaans, is het Franse volk in Frankrijk
zelf in kontakt geweest, en wel door de huweliken van Hendrik II en Hendrik IV met
Italiaanse prinsessen, die het gehele Franse hof geïtalianiseerd hebben.
Belangrijk is in dit opzicht ook het Engels. Men weet dat deze taal meer Franse
dan Germaanse woorden heeft. Dit is zo geweest van af heel vroeg en niemand
twijfelt eraan of die vele vreemde termen zijn op rekening te stellen van de
Normandieërs die, in 1066, onder Willem de Veroveraar in Engeland zijn gekomen
en zich daar hebben gevestigd. Zij vormden, om de troon van de Normandiese koning,
een aristokratie, die gedurende eeuwen Frans is gebleven in taal en in zeden. Het
eigenlike volk ging natuurlik door Engels te spreken; het kwam echter met de Fransen
in aanraking en, daar het snobisme in de XIe, XIIe en XIIIe eeuw zeker wel
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even sterk zal zijn geweest als tegenwoordig, bracht juist het feit dat het Frans de
‘voorname’ taal was, hen er toe, niet alleen Frans aan hun kinderen te laten
onderwijzen, maar ook Franse woorden te bezigen in hun Engels. Zo ergens, dan
kan men in Engeland spreken van een langdurige aaraking in het land zelf met de
Franse taal.
Het wordt tijd deze algemene opmerkingen toe te passen op de toestanden in
Noord-Nederland.

I. De vroegste aanraking tussen Nederlands en Frans.
Het behoeft geen betoog dat wij nooit met zekerheid zullen kunnen vaststellen
wanneer de bevolking dezer lage landen voor het eerst Frans heeft horen spreken:
wij zullen gedwongen zijn ons tot algemeenheden te bepalen.
Als wij nagaan welke Franse woorden bij Stoke - onze oudste zegsman, zoals ik
U in het begin van mijn voordracht zeide - voorkomen, dan vinden we reeds niet
weinige omgangswoorden naast talrijker techniese termen. Ik begin met deze laatste
te groeperen:
Ridderwoorden: avontuur, banier, baroen, feest, garsoen, getandeerd, harnas,
heraut, joeste, partij, prisoen, sergeant, toernooi, tornieren, wiket (15).
Oorlogstermen (van de vorige groep niet scherp te scheiden): akkoord, armborst,
fortse, fosseit, kasteel, logeren, pais, parlement, paviljoen, pongijs, porse, quareel,
respijt, rote, sconfieren, soudenier, tebarenteert, tent, trompe (19).
Marinetermen: admiraal, galei, koket (3).
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Jachttermen: foreest, rivier, seizoen (3).
Rechtstermen: baljuw, duwarie, kwijt, oir, pleit, rente, taillen (6).
Kerkwoorden: incarnacioen, clergie, klooster, sermoen, vermalediën (5).
Schrijverswoorden: brief, geeste, historie, saluut (4).
Eigennamen: Florans (II, 988), Almaenge.
Niet in te deelen: beest (jachtterm?), oreest (jachtterm?), plein (oorlogsterm?),
roche (in rijm met Antioche, II, 968, dus waarschijnlik uit rijmnood gebruikt), tafel.
De techniese woorden bevatten gewichtige gegevens voor de kennis van de kultuur;
ik wil ze alleen beschouwen in verband met mijn algemene opmerkingen van
daareven, met het oog dus op hun oorsprong. Het is zeker dat de ridderschaps-, jacht-,
en oorlogstermen het eerst zijn overgenomen door de edelen, de andere door juristen
en theologen, de ‘klerken’, zoals men toen zeide. Zeer kenschetsend zijn het gebruik
van Almaenge, bij Stoke, voor ‘Duitsland’, en de vorm Florans, die naast Florens
bij hem voorkomt. Sommige van de techniese woorden zijn tot de vakkringen beperkt
gebleven, andere hebben voor goed postgevat in onze taal, d.w.z. zij zijn ook door
niet-vakmannen gebezigd. Dit feit is echter van belang, niet voor de taalkwestie,
maar voor de kennis van de uitbreiding van Franse begrippen of de verspreiding van
Franse voorwerpen; immers de benamingen waren als het ware vastgehecht aan het
nieuwe dat hier werd ingevoerd. Maar wèl moet de nadruk worden gelegd op de
nauwe relaties die ons, blijkens deze woorden, met Frankrijk en Frans België
verbonden. De krijgswoorden bijv. - die, zoals wij zagen, niet door oorlogen met
Franssprekende vijanden kunnen zijn binnengekomen - bewijzen dat onze edellieden
het militaire vak van Fran-
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sen hebben geleerd; zij moeten vaak aan Franse hoven hebben vertoefd, evenals de
‘klerken’ de Franse universiteiten moeten hebben bezocht. En als reeds in de eerste
helft van de XIIe eeuw het ambt en de term baljuw bij ons voorkomen1, dan wijst
ook dit op enge betrekkingen met Frans-Vlaanderen.
Ik noem tans de omgangswoorden bij Stoke:
Substantiva: blaam, boerde, fijn (‘einde’), gile, manier, prijs, vernooi2.
Adjectiva: fel, kaitijf, preus, vilein, vrai.
Verba: flatteren, proeven, tasten, vernoieren, visieren.
Het ligt voor de hand dat ook de omgangswoorden door bemiddeling van de ridders
en de geleerden hierheen zijn gekomen: deze toch waren, blijkens de overgenomen
techniese woorden, in aanraking met Fransen geweest. Maar daarmede is dan tevens
gezegd dat zij niet alleen prakties van de Fransen hadden geleerd, maar in hun gehele
geestelike kultuur onder invloed van hen stonden. Wèl zijn die omgangswoorden
niet talrijk, maar bewijskracht hebben zij genoeg. Immers, om te verklaren dat
verscheidene ervan in algemeen gebruik zijn gekomen, is het nodig aan te nemen
dat adel en geleerden die Franse termen zeer vaak in hun gesprek bezigden, zodat
het volk ze telkens weder van zijn meesters hoorde. Om hen gemeenzaam te maken
met vreemde omgangswoorden, was het nodig dat de hooggeplaatsten ze telkens en
telkens gebruikten, zo ongeveer als dat in Engeland het geval moet zijn geweest.
Deze grote verspreiding der Franse kultuur in de hogere kringen van Noord-Nederland

1
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P.J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche Stad (2e uitg.), p. 108.
De woorden confoort, malengien, onnoyaelheid (V, 1288, 1290, 1293) worden in de mond
van Vlamingen gelegd, om hen te bespotten.
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vóór de XIVe eeuw, was tot nu toe uit de geschiedverhalen niet gebleken. Hoe is de
aanraking tot stand gekomen?
Zien wij wat de geschiedenis ons leert omtrent de vroegste betrekkingen tussen
Noord-Nederland en Frankrijk.
Stoke eindigt zijn kroniek onder de regering van Willem III, graaf van Avesnes,
wiens moedertaal het Frans was. Hoewel deze graaf ons geenszins een Franse regering
trachtte op te dringen, en hoewel hij slechts tijdelik hier vertoefde, mag men toch
veronderstellen dat in zijn gevolg veel edelen mede kwamen, die bemiddelaars tussen
de Franse en de Nederlandse taal werden. En zo kan men zeggen dat, in de eerste
helft van de XIVe eeuw, in werkelikheid die duurzame aanraking bestaat die ik de
hoofdvoorwaarde voor het ontlenen van vreemde woorden noemde. Maar het eerste
gedeelte van Stoke's gedicht dateert van vóór de Henegouwse periode. En bovendien,
de woorden die hij gebruikt moeten hier ouder zijn dan de tijd waarop hij schreef.
Vooreerst reeds omdat het feit dat hij ze bezigt bewijst dat ze hier algemeen bekend
waren; en dan, omdat sommige ervan reeds aangepast zijn aan Hollands taaleigen,
hetgeen ook vele jaren eist. Ik noem: het Nederlands prefix in vernooi, vermalediën,
tebarenteert; de verhollandsing in getandeert; fijnen is reeds sterk geworden; visieren
heeft het suffix -ieren in plaats van -eren, dus -ieren moet al lang hier bestaan hebben,
daar er anders geen analogiese werking van kon uitgaan; roche, II, 967, is, wij zeiden
het reeds, misschien alleen gebruikt omdat de dichter een rijmwoord op Antioche
nodig had, maar het feit dat hij daarvoor een Franse term kon gebruiken zonder
blijkbaar zijn lezers te verbazen, bewijst hoe gemeenzaam men hier reeds met het
Frans was.
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Wij moeten dus naar aanrakingen tussen Frankrijk en Noord-Nederland zoeken vóór
1280, het jaar waaromtrent Stoke begon te schrijven.
In de Merovingiese tijd reeds werd Fries laken op de kermis van Saint-Denis
gebracht1; ik vermeld dit feit voor de volledigheid en zal mij wel wachten daarin een
oorzaak van ontlening te zoeken; evenmin als ik geloof dat modistes die hun jaarlikse
bezoeken aan Parijs brengen of diamantkooplieden die er hun kostbare waar slijten,
in het vaderland terugkomende, vreemde omgangswoorden in omloop zullen brengen
die hier vooraf niet bekend waren.
Het eerste tijdvak dat in aanmerking komt, is dat van Karel de Grote, die vaak in
ons land vertoefde en, hoewel hij zelf Duits sprak, door Romanen omgeven was.
Sedert de Romeinse overheersing was dit de eerste maal dat de Romaanse kultuur
in Noord-Nederland werd gebracht. Evenwel, dit samenwonen duurde slechts kort
en werd vaak onderbroken. In de Xe eeuw gaf Karel de Eenvoudige aan een graaf
Dirk domeinen in het tegenwoordige Noord-Holland. Dit veronderstelt dus dat deze
Dirk tot het Franse hof in betrekking stond. Nog een eeuw later (1048) huwt de
dochter van Floris I met Filips I, koning van Frankrijk. In 1234 komt Floris IV om
in een steekspel te Corbi. Men ziet de historiese gegevens zijn schaars.
Nu is het echter zaak ook de verbindingen met Vlaanderen en Walenland in het
oog te vatten; in beide landen werd Frans gesproken, altans in de hogere kringen en
in de kloosters, en vóór de reaktie die, in Vlaanderen, na de slag van Kortrijk (1302)
begon2. Dirk II was ge-

1
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Pirenne, Histoire de Belgique, I, p. 31.
Ibidem, I, p. 142, 316, 317, 318.
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trouwd met een dochter van Boudewijn van Vlaanderen. In 1063 huwt Geertruida,
weduwe van Floris I, met de graaf van Vlaanderen, Robert de Fries. In 1203 neemt
de graaf van Loon Ada tot vrouw. In 1246 eindelik geeft Willem II zijn zuster Aleid
ten huwelik aan Jan van Avesnes. Omtrent echtverbindingen van Noordnederlandse
edelen met Franse vrouwen is mij niets zekers bekend, maar onmogelik is het niet
dat het voorbeeld der vorsten door mannen van hun hof, die door hun meesters in
aanraking met Franse adellike families waren gekomen, is gevolgd. Ik mag niet
nalaten hier te wijzen op het Gelderse hof. Otto II was gehuwd met Philipote van
Dammartin, dochter van Simon van Ponthieu (in Pikardië) en zijn dochter met
Enguerrand de Coucy (in Noord-Frankrijk, bij Laon); dus ook hier
huweliksbetrekkingen van Noord-Nederland met Frankrijk. En hoezeer daardoor de
invloed van de vreemde kultuur werd bevorderd, blijkt uit een feit dat ik vroeger heb
vastgesteld, nl. dat er Franse ‘trouvères’ vertoefden aan het hof der graven van Gelre1.
Ik voeg hierbij dat, zowel het geval van Gelre, als het feit dat enkele omgangswoorden
bij Stoke een Noordfrans-Pikardiese vorm hebben (kaitijf, fosseit, wiket, Aniau), erop
wijzen dat dergelijke betrekkingen vooral met Noord-Frankrijk moeten hebben
bestaan.
Met opzet vermeldde ik onder de aanleidingen tot aanraking met het Frans niet de
kruistochten. Prof. Blok2 wees er reeds op dat, in het algemeen, de invloed der
kruistochten sterk overdreven wordt; ook op de taal moeten
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Zie enige opmerkingen over De graven van Gelre en de Oudfranse lyriese poëzie in de
‘Bijdragen en Mededeelingen der Vereeniging Gelre’, XIe deel.
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wij er niet veel werking dan toeschrijven. De Nederlandse kruisvaarders sloten zich
vooral bij de Duitsers aan1.

II. Het Frans in Noord-Nederland van de XIVe tot de XVIe eeuw.
Zoals te verwachten was, kunnen wij slechts zeer weinig te weten komen omtrent
de verhouding der Franse woorden in de spreektaal der XIVe, XVe en XVIe eeuw.
Als men de taal der Noord-Nederlandse dichters van de XIVe en XVe eeuw, met het
oog op het gebruiken van vreemde woorden, vergelijkt met die der Zuidelike dichters,
dan merkt men wel degelik verschil. De zgn. ‘sprooksprekers’ bezigen betrekkelik
weinig Franse termen. Maar één Frans omgangswoord dat in de algemene taal dringt,
is reeds een bewijs van Franse invloed. En nu zijn er, onder de Franse woorden die
bijv. Willem van Hildegaersberg gebruikt, niet weinige die tans nog voorkomen in
onze omgangstaal (ongeveer 13 op de 40); deze zullen dus zonder twijfel reeds in
zijn tijd algemeen zijn geweest. Dirk Potter had gereisd in Henegouwen en Frankrijk;
hij schijnt niet heel mooi Frans te hebben gesproken; altans hij doet verwijten aan
hen die een ander bespotten om zijn taal die hem ‘van sijns lants weghen’ is
aangeboren, en hij beweert dat men de meeste ijdelheid en ‘onnutte glorie’ vindt in
de Waalsche landen2. Toch gebruikt ook hij Franse omgangswoorden, ongeveer in
dezelfde verhouding als zijn voorganger.
Gaan wij tans voor deze periode na of en op welke
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Dirks, Noord-Nederland en de Kruistochten, in ‘De Vrije Fries’, II, p. 135 en vlgg.
Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, I, p. 569 en 570.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

39
wijze er aanraking is geweest tussen de taal van Noord-Nederland en het Frans.
Zoals wij reeds zagen, heeft de troonsbestijging van Graaf Willem III voor de taal
van ons land gewichtige gevolgen moeten hebben. Stoke spreekt (III, 1473) van
Henegouwers die hierheen komen en zich met minachting over Holland uitlaten; zij
gevoelen zich verheven boven de bewoners dezer landen, en ik konstateer dat dit het
beste middel is om de geminachten te prikkelen tot navolging: door het gebruiken
van vreemde omgangswoorden, wij zeiden het reeds, wil men voornaam schijnen.
Ik voeg er evenwel dadelik bij dat dit alles geen reden is om, als zij eenmaal deel
van onze taalschat zijn gaan uitmaken, te trachten ze uit te roeien, hetgeen voor de
techniese woorden eerst recht dwaasheid zou zijn.
Na het Henegouwse komt het Beierse huis, en Pirenne heeft vastgesteld dat deze
Duitse vorsten, zodra zij in Holland kwamen, alle intellektuele banden met Duitsland
verbraken. Het hof van Albrecht had Franse sympathieën, Jacoba sprak Frans en had
dezelfde opvoeding gekregen als Filips de Goede; de enkele Hoogduitse dichters die
de Wittelsbachers in hun nieuw vaderland hadden gevolgd, verlieten weldra een land
waar niemand hun taal begreep1. De schrijvers bij ons gebruikten enkele germanismen,
die evenwel niet in de taal zijn gedrongen, behalve zich, dat zich eerst langzamerhand
van de schrijftaal uit verspreidt in de hogere spreektaal2; daarentegen blijven zij in
relatie tot Franse
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Pirenne, o.l., II, p. 421.
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edellieden; Jan de Bot maakt in 1362 een gedicht over de Heer van Beaumont voor
Jan van Chatillon en Blois, Augustijnken van Dordt is misschien in dienst van de
graaf van Blois geweest1.
De Boergondieërs waren Fransen: wel hebben zij geenszins getracht Holland
stelselmatig te franciseren - Filips de Stoute en Filips de Goede gaven aan hun zoons
een Vlaamse onderwijzer - maar hun hof beschouwt het Nederlands als een
barbarentaal. Onder de Oostenrijkers was het nog erger; Karel V beroemde er zich
op dat hij alleen met zijn paard Duits sprak.
Zodat, sedert de XIVe eeuw, het Frans hier steeds hoftaal is geweest, d.w.z. er is
hier, in Noord-Nederland zelf, steeds aanraking geweest met de Franse taal, er hebben
hier altijd, in min of meer groot aantal, Franse vorsten of hoge ambtenaren vertoefd
die, in meerdere of mindere mate, de toon aangaven in die kringen der maatschappij
die overal tot model dienen voor lagere standen.

III. Het Frans in Noord-Nederland van de XVIIe eeuw tot na de Franse
tijd.
Over de verspreiding van het Frans in Noord-Nederland na de XVIe eeuw zijn wij
beter ingelicht dan voor de vroegere perioden het geval was. Vooreerst blijkt uit het
grote aantal omgangswoorden die in deze tijd zijn ingevoerd dat de invloed van
Frankrijk toen zeer krachtig werkte, ook al houdt men rekening met het feit dat wij
meer geschriften uit dit tijdvak over hebben, dus beter de woordenschat ervan kennen.
Maar bovendien hebben wij direkte berichten. Hooft noemt het Neder-
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lands dat in de omgang werd gesproken ‘hoofsch Duits’1. Onder Frederik Hendrik
schreef men in de aanzienlike kringen zijn brieven, reisaantekeningen, dagboeken
in het Frans2. Constantijn Huygens korrespondeerde in die taal met zijn kinderen,
hoewel hij zelf veel bezwaar had tegen deze onvaderlandse gewoonte. Wie herinnert
zich niet de verzen uit Voorhout (1621):
Noch een ander van 't Gebroedsel
Dat of Pen of Degen voert, (zegt):
‘Mijn Soulas, mijn vreughden-voedsel,
Ah, quitteert U.E. la Court?
Sult ghij eeuwigh absenteren?
('K schat de meid naar Leiden voer).
Wilt mijn flammes obligeeren
Met een expedit retour’.
En noch een van sulcke Veeren:
‘Wel, bizarre van humeur,
Sult ghy mij sans fin traineeren
Met ideen van faveur?
Neen revesche, neen volage,
Dus en mag 't niet langer sijn.
Mespriseert ghij mijn servage
Aussi fai-je tou desdain’.

Iets later, in 1668, maakt van der Does in de Beschrijving van den Haag de jongelui
belachelik:
't Is ma maitresse, 't is ma belle, 't is mon âme,
Ghij zijt het voorwerp de ma malheureuse flamme,
Of neemt ghij u plaisir, seg, d'être si cruelle?
Ik hoop dat dit wel eens changeren zal, ma belle,
Of 't is met mij gedaan. Je finirai mes jours,
En dat sal d'uitkomst zijn van mijn bedroefd' amours.

Maar wat is deze ironie, vergeleken bij de woede die spreekt uit de volgende verzen
van Antonides van der Goes in zijn IJstroom (1672):

1
2

Van Hasselt, in de voorrede van zijn uitgave van Kiliaan, vermeldt dit woord uit een brief
van Hooft aan Jac. Wijts.
P.L. Muller, De Gouden Eeuw, III, p. 281.
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Wat tuimelgeest beheerscht het land, wat bastaardij
Valt in ons eigendom, en smet, als een harpij
Tot ons schandaal geteelt, met haar vergifte pennen
De gansche lucht, zelf eer wij 't gruwzaam monster kennen?
Dat reukeloos het hooft verheffende als vorstin,
De taal van Neerland schopt, en dringt er Frankrijk in
Met hare bastertspraak en dartele manieren.
Ontaarden wij met recht van d'oude Batavieren?
Wij zijn verraders van ons zelven, wij vergeten
Ons zelfs, maar hebben 't liefst aan anderen verweten.
De Fransche weerhaan kraaide ons lang zijn wetten toe,
Toen ketende ons zijn stem, nu kruipt men voor zijn roe.

Dus de ramp van de inval der Fransen in 1672 wordt voorgesteld als een straf voor
onze slaafse navolging van dit volk.
Ziehier nog een getuigenis voor onze ingenomenheid met Franse zeden en Franse
taal; zij is genomen uit een der platste gedichten die onze letterkunde bezit, n.l. de
Boerekermis van Rotgans (1708). Op de kermis ontmoet hij een liedjeszanger die
zingt
van een jonker die twee jaar
In Frankrijk was geweest, en wederkeerde, maar
Toen had hij 't Nederduitsch, zijn moedertaal, vergeten;
Hij vroeg in 't Fransch den naam der mondkost onder 't eten,
En hoe men die in 't Hollandsch noemt, maar die spijs
Was vaats en rook niet naar de keuken van Parijs.
Hij vroeg of 't Hollandsch was verboden in saletten;
Zoo niet 't waar schande van sijn voeten daar te zetten.
't Was al: ‘Kan niet verstaan. J'enrage. Quel malheur!’
Zijn vader (want die was verstandig) streek hem deur
En greep een stok om hem weer Nederduitsch te leeren
En ging hem in die taal gevoelig promoveeren.
Toen dacht ik: zulk een slag van gekken vindt men veel.
De moedertaal is plat, het Fransch galant en eel.

In de XVIIIe eeuw was het nog erger met die navolging gesteld. Ik vergun mij nog
één aanhaling, en wel uit de gedichten van Baronnesse de Lannoy, die in 1760 aan
Graaf van Byland de volgende verzen richtte:
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Ja, Byland, wijl gij 't zegt, geloof ik inderdaad
Dat gij mijn verzen acht en Nederduits verstaat.
Ik weet gij zijt oprecht, maar zult gij 't mij vergeven?
Ik had ons goed Bataafsh die eer niet toegeschreven.
Hoe kon zo vreemd een smaak ook vallen in uw geest?
Een Graaf! Een heer van 't hof, die Holland's verzen leest!
Dat Neerduitsch, naar mij dunkt, mocht zich gelukkig schatten,
Indien gij 't zonder moeite in proza kondt bevatten;
Maar 't zelfs van woord tot woord in verzen te verstaan,
Kan waarlijk met Uw rang bijkans niet samengaan.

Verder verwijs ik naar Hartog, De Spectatoriale geschriften van 1724-1800, p. 97.
Men ziet dat in deze laatste verzen speciaal sprake is van het hof; de held van het
lied in de Boerekermis was een edelman; en ook Huygens spreekt van ‘'t gebroedsel
dat Pen of Degen voert’ en heeft dus het oog op de adel en de ambtenaarsstand,
terwijl van der Does eveneens blijkbaar op de aristokratie doelt. Het is dan ook wel
waarschijnlik dat de gewoonte van Frans spreken uitgegaan is van de hofkringen;
wij zouden gaarne weten hoever zij was doorgedrongen.
Uit het volgende bekende klinkdicht van Huygens blijkt wel dat zij die zich op z'n
Frans uitdrukten niet altijd goed Frans kenden:
Frans sijn Frans.
Frans spreekt sijn Frans gelijck Hollands, die eer hoor ik hem geven,
Maar ik ben van die gevers niet; Frans moet het mij vergeven.
Ik moet bekennen: Frans spreekt Frans, maar nog en is 't geen fijn Frans.
Gij moet het mij bekennen: Frans spreekt niet fijn Frans maar sijn Frans.

En tot dezelfde konklusie brengt ons de lektuur van Van Effens vertogen, in Spectator,
Bagatelle, enz.: alleen de aristokratie heeft een Franse kultuur.
Dat het Frans, met Franse zeden en gewoonten, in sommige kringen zeer verspreid
was, lezen wij uit zijn beschrijving van de ‘société galante’, welker werkzaamheden
op de volgende wijze worden beschreven:
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‘Weet dan, dat wij alle dag zonder fout vergaderen en daartoe de uren vóór
het middagmaal employeren. Om ons gesprek voortaan niet meer te
encanailleeren, hebben wij de populaire en tumultueuse bijeenkomsten in
het koffijhuis geabandoneert, waardoor wij niet langer genecessiteert zijn
de tediuese discoursen van pedante advokaten, zo incapabel om onze bon
goût in het minst te voldoen, met onze delicate ooren en tongen te
honoreeren1.
Ook in de volgende passage is sprake van de aristokratie:
De meeste vreemdelingen die ons land komen bezichtigen, voegen zich,
zooveel het mogelijk is, bij de grooten, die hunne vaderlijke zeden voor
die der vreemde hebben verwisselt en van welke zommige zig schijnen te
schamen Nederlanders te zijn. De taal van den burger is hen onbekend,
en van weinige woorden in hun kwaad Fransch uitgesproken, enz.2.
Men lette op de woorden ‘zommige’ en ‘kwaad Fransch’, waaruit reeds dadelik blijkt
dat ‘goed Frans’ toen, zelfs in de hogere kringen, niet de absolute regal was.
't Zijn Heeren van hetgeen men doorgaans een goede opvoeding noemt
wie de Fransche taal van den wieg af ruim zo familiaar is geweest als het
Duitsch en die de Fransche zwier, airs en manieren als met de melk
indronken. [Zij gaan naar Parijs] verzelt door een gouverneur die een
geboren Fransman of voor 't allerminst van Fransche ouders moet zijn.
[Als zij in Parijs komen, zegt men van hen dat] men onmogelijk kan
begrijpen dat zij zich zoo gemakkelijk en zonder haperen in de Fransche
taal weten uit te drukken. Alleen een vreemd smaakje in hun
pronuntiatie3.... Vele fatsoenlijke lieden onder ons spreken en schrijven
het Fransch als hun moedertaal4.... Juffertjes van de groote wereld zeggen:
't is Hollands en ik lees geen Hollands; ik geloof ook niet dat ik het verstaan
kan. UEd. moet weten dat onze adellijke dametjes en hare navolgeressen
zich schamen zouden haar moedertaal te verstaan. Om haar Hollands te
begrijpen, moet men de Fransche taal al redelijk meester wezen. Volgens
de gewoonte is zij door een Fransche goevernante opgevoed en is eer het
Fransch dan haar moedertaal machtig, en, hoewel zij het Nederduitsch
verstaat, durft ze niet in hetzelve te schrijven5.

1
2
3
4
5

Hollandsche Spectator, 2e druk (1756), VI, p. 444.
Ibidem, I, p. 139.
Ibidem, VI, p. 477 en vlgg.
Ibidem, I, p. 80.
Ibidem, I, p. 123.
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Dat dit beeld der hogere klassen misschien wat overdreven, maar niet onjuist is, blijkt
uit de vergelijking met de daareven aangehaalde passage van de Boerekermis en uit
vele andere geschriften1. Doch als men iets lager komt dan de aristokratie, wordt het
Frans bedenkeliker.
Van Effen zegt bijvoorbeeld:
De meeste jongelui van burgerfatsoen gaan tegenwoordig zoo lang in de
Fransche school tot vader en moeder - die in hun jeugd zo een zwierige
opvoeding niet gehad hebben - iedereen geloven te kunnen verzekeren dat
hun kinderen hun Fransch zo wel verstaan als hun Hollandsch2.
Maar ter aanvulling diene wat hij van de ‘Franse scholen’ van zijn tijd zegt:
De Fransche school daar de Fransche kinderen haar moedertaal vergeten
of voor 't minst bederven3,
en hij kent een jongmens die
in zijn kindsche jaren zowat schoolfransch heeft geleerd daar men katten
en honden mee zou vergeven4.
Veel zaaks schijnt dat onderwijs dus niet te zijn geweest, hoewel er reeds, van de
eerste jaren der XVIIe eeuw af, Franse schoolmeesters hier waren.
Ziehier een ander bewijs dat het Frans niet zo algemeen verspreid was als men
wel eens meent: onder de professoren en geleerden was er meer dan één die deze
taal niet kende. Ons medelid, Prof. Knappert, heeft mij daaromtrent zeer belangrijke
biezonderheden medegedeeld. Franciscus Martinus, theoloog en dichter, maakt eerst
op latere leeftijd het plan om met een vriend Frans te gaan leren; Johannes Colerus,
een Luthers predikant die

1
2
3
4

Zie bijv. S. Stijl, aangehaald door Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde,
V, p. 226.
Hollandsche Spectator, IV, p. 387.
Ibidem, IV, p. 387.
Ibidem, II, p. 50.
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in 1705 een biografie gaf van Spinoza, kende geen Frans, evenmin als Petrus
Wesseling, hoogleraar te Utrecht sinds 1735; in 1725, bij het toelatingseksamen van
twee Franse chirurgen, vroeg de deken van het Haagse chirurgengild ‘of iemand de
Franse taal machtig was om te eksamineren, 't welk niemand heeft durven op zich
nemen’1.
De indruk dat alleen in de hofkringen, met name in den Haag, het Frans werkelik
een soort levende taal was, wordt bevestigd door een biezonderheid die Van Lennep
ons uit de tijd van het Franse koningschap, meedeelt in Het Leven van C. en D.J. van
Lennep. Hij vertelt dat zijn vader benoemd was in een Kommissie waaraan het
ontwerpen van een Code rural was opgedragen; van die Kommissie is D.J. van
Lennep de enige die zijn verslag in het Frans schrijft: ‘in de overige rapporten ziet
men op bijna elke bladzijde het Hollandsch door de Fransche woorden heenschemeren
en enkele Prefekten verschoonen de trage toezending o.a. door den tijd dien het
vertalen gekost heeft’. Leden van die kommissie waren aanzienlike Amsterdammers.
Wij zijn hiermede aan het einde der XVIIIe en het begin der XIXe eeuw gekomen,
waarin volgens sommigen het Frans hier zeer verspreid moet zijn geweest. Dit is
echter lang niet zeker. Natuurlik was de aristokratie ook tans zeer weinig ingenomen
met de nationale

1

Ik hecht niet veel waarde aan de vage beweringen van Jacques Garcin, hoogleraar in het
Frans te Groningen, die in zijn inaugurele rede in 1757 o.a. zeide: ‘Quis enim, seu in Patria
moretur, seu peregrinas Regiones perlustret, Linguam Gallicam usitatam non videt?’ (p. 17).
Vergelijk echter ook Jonckbloet, o.l., p. III, 19, n. 3: ‘De Fransche taal was buiten den Haag
nog niet algemeen; zelfs Prof. Barlaeus was er niet in bedreven’.
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taal1. Voor de overige standen is het moeielik direkte inlichtingen te krijgen. Nog
altijd waren er ‘Franse scholen’; Saartje Burgerhart had onderricht gekregen bij
Mademoiselle du Pin met Aletta de Brunier, en zij doen hun inkopen in Franse
winkels; ze gebruiken heel wat Franse woorden; maar Abraham Blankaar is verplicht
te verklaren dat hij in Parijs ‘niemand dan zeer gebrekkig verstaan kan’. Frans spreken
is, evenals Frans kleden, hier altijd een ‘mode’ geweest, was alleen in de uitgaande
kringen gewoon. Meester Maarten Vroeg was ook op de Franse school geweest, maar
of de ‘andere taal dan ons Hollands’ die hij er leerde Frans was, durft hij niet te
verzekeren2. Trouwens over de onderwijzers onder de Republiek is vaak geklaagd3,
en over de ‘Franse scholen’ lezen wij bij Hartog4: ‘zij konden op geenerlei wijze in
de leemte voorzien [van het slechte Lager Onderwijs], en, zonder dat onze schrijvers
willen ontkennen dat er uitzonderingen waren, trekken zij ook tegen deze inrichtingen
onophoudelijk te velde’. Volgt een aanhaling waaruit blijkt dat men er wat Frans
leerde praten, ‘gelijk met de leerlingen in de school gedaan werd’, maar ‘van
expliceren, van thema maken, ja zelfs van conjugeren wist [men] niets’. Nu lijkt dit
ons niet meer zulk een groot bezwaar; wij zouden eerder van mening zijn dat het nog
zo kwaad niet was de leerlingen te dwingen de vreemde taal te spreken, en zouden
daarvoor gaarne wat thema's enz. opofferen. In elk geval is dit een feit waarmede
rekening moet worden gehouden.

1
2
3
4

Zie de aanhaling uit Da Costa in Jonckbloet, Nederlandsche Letterkunde, VI, p. 76.
J. Vosmaer, Het Leven en de Wandelingen van Meester Maarten Vroeg (Zutfen, 1892) p.
70.
Hartog, o.l., p. 139 en vlgg.; Jonckbloet, o.l., VI, p. 108.
o.l., p. 141.
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Volgens de schaarse gegevens die wij bezitten over de studie en kennis van het Frans
onder de republiek en tijdens de Franse overheersing is het dus waarschijnlik dat
onder de hogere standen, en daar alleen, van overheersing van het Frans sprake kan
zijn. In de gegoede burgerkringen zal het misschien iets meer verspreid zijn geweest
dan tans, omdat op de Franse scholen Frans werd gesproken, maar veel zaaks zal dat
niet geweest zijn.
Tans willen wij, de draad van ons betoog weder opvattende, trachten na te gaan, hoe
deze taaltoestanden zijn te verklaren.
Wie uwer die dan niet dadelik denkt aan de réfugiés?
Ik heb vóór korte tijd in Teylers Genootschap de redenen uiteengezet waarom ik
niet zo vast overtuigd ben van de invloed der Franse uitgewekenen op onze taal, en
ik wil dat betoog hier niet herhalen. Ik moet u dus verzoeken mij op dit punt enig
krediet te geven, altans indien gij die voordracht niet hebt bijgewoond. Dat door
direkte omgang, door de kerk, door het onderwijs, enige konversatiewoorden hier in
die tijd algemeen kunnen zijn geworden, wil ik niet ontkennen. Minder waarschijnlik
acht ik het dat er ook op rekening van de vele Franse boeken die hier werden gedrukt
en gelezen, moeten worden gesteld. En het staat vast dat de aanraking met het levende
Frans door bemiddeling van de réfugiés niet lang heeft geduurd: deze hebben zich
spoedig aangepast aan hun Nederlandse omgeving.
Na de opstand, als onze betrekkingen met Spanje zijn verbroken, blijft het Frans
de hoftaal, en voor mijn stelling dat duurzame aanraking met de vreemde taal òf de
enige òf altans de voornaamste aanleiding is tot het ontlenen van vreemde woorden,
is dit feit van be-
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lang. Dat voor Willem van Oranje het Frans moedertaal was, wat toont het beter dan
de woorden die hij sprak in zijn doodsuur, het ogenblik waarop men geheel zichzelf
is, die heerlike woorden die voldoende zijn om de adel van zijn onzelfzuchtig gemoed
te bewijzen: ‘Mon Dieu, aie pitié de mon âme et de ce pauvre peuple’. Prins Maurits
had Franse onderwijzers. Onder prins Frederik Hendrik, de zoon van Louise de de
Coligny, werd zo goed als geen Hollands aan het hof gesproken1. Louise Henriette,
dochter van Frederik Hendrik, heeft door haar huwelik met de Grote Keurvorst die
Franse neigingen naar het Duitse hof overgebracht. Prins Willem II schreef zijn
dagboek in het Frans, maar wij hebben ook Hollandse stukken van zijn hand2. Zij
bewijzen dat hij in de ware zin tweetalig was; zijn Frans is zuiver; fouten tegen de
taal vond ik wel, maar het zijn er meest zulke die ook een Fransman die niet al te
litterair ontwikkeld is, zou kunnen maken (réplimande voor réprimande, élisasse
voor élusse); een enkele maal zijn ze wat erger (je leur remercie, je le répondis),
maar meestal zijn het echte spreektaalvormen, die men vroeger slordigheden zou
hebben genoemd, maar die wij tans beschouwen als bewijzen dat de Prins het Frans
als een levende taal had geleerd (vouloit point voor ne v.p., sans que en quoique
gevolgd door de Indicativus). Natuurlik is de spelling hoogst fantasties; vaak is zij
zuiver foneties (ut voor eut, Bolduc voor Bois-le-Duc), maar soms ook is zij Hollands
gekleurd (priese, escriere,

1
2

P.L. Muller, De Gouden Eeuw, III, p. 281; Jonckbloet, o.l., III, p. 19, n. 3.
Journalen van den Stadhouder Willem II uit de jaren 1641-1650, medegedeeld door dr. F.J.L.
Krämer (Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, XXVII).
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acktes, observaet voor observât), waaruit wij de konklusie trekken dat Z.H. dus, wat
de schrijftaal betreft, beter onderwijs had gehad in het Hollands dan in het Frans,
maar waaruit ook zou kunnen blijken dat hij het Hollands als een vreemde taal had
geleerd. Bovendien, de eigennamen van Hollandse plaatsen hebben een vorm die
bewijst dat de Prins ze op z'n Frans uitsprak (Uytreck, Maestrick, Groeninghe,
Nimeghe). De Hollandse memorie door de Prins zelf geschreven, is in zuivere taal
vervat, al zijn er talloze Franse en Latijnse termen in. Misschien is juist een geval
als dit een goed staaltje van de verhouding van Franse en Nederlandse kultuur aan
het hof van de Stadhouders. Daar verkeerden veel Franse edellieden; de ongelukkige
Buat was Fransman, blijkens zijn brieven1, die - wat de uitgever ook moge beweren
- in uitnemend Frans zijn geschreven, al is het er met de spelling nog erger gesteld
dan bij Willem II. Trouwens, men weet dat toentertijd alleen de drukkers er een
enigermate geregelde spelling op na hielden. Voor Buat leefde het Frans; als hij
schrijft, luistert hij naar zichzelf; zó alleen is bijv. qui voor qu'il te verklaren dat men
bij hem meer dan eens aantreft.
Hoewel Willem III, Koning van Engeland, zelf liefst Hollands sprak, bleef het hof
even Fransgezind als vroeger; zijn lijfarts, Drelincourt, was een Fransman. En hoe
het in de omgeving van Stadhouder Willem IV gesteld was met het Nederlands aan
het hof, zien wij in een aantekening die door O.Z. Van Haren bij een vers zijner
Geuzen2 is geplaatst. Hij vertelt daarin het volgende: ‘In de eerste tijden na de
herstelling van 't Stadhouder-

1
2

In dezelfde bundel van het Historisch Genootschap: Brieven van Sylvius en Buat, medegedeeld
door W. Del Court en dr. N. Japikse.
Van Haren, de Geuzen, II, p. 278.
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schap ontving Zijne Hoogheid met zijn bekend geduld alle ontwerpen die tot welwezen
van Land en Volk waren opgesteld. Onder die was ook ..... een voorslag om, tot
sieraad en roem van het Vaderland, alle gebruik van woorden, niet zuiver Nederduitsch
zijnde, te verbieden’. En dan volgt deze zeer kenmerkende zin: ‘De Prins, die eenigen
onder zijn Hovelingen had, welke die taal (nl. het Nederlands!) verstonden, enz.’
Trouwens, hetgeen in die aantekening volgt, nl. een staaltje van verhollandsing van
alle vreemde woorden in een verhaal van het beleg van Bergen op Zoom, is ook zeer
kurieus, maar hoort niet direkt bij ons onderwerp.
Ann het hof van Willem V was het Frans nog steeds zeer algemeen. Wilhelmina
schreef haar Herinneringen en haar Rêveries in het Frans, zij ging naar de Franse
kerk1, en aan het Stadhouderlik hof werden de godsdienstoefeningen in het Frans
gehouden2; met haar dochter korrespondeerde zij in die taal3, en ook met Van de
Spiegel, aan wie zij eerst in het Hollands had geschreven4. Maar tevens is er bij haar
een streven merkbaar om te reageeren, waarop ik zo straks terug kom.
Het is, zoals ik reeds zeide, naar mijn mening zeker dat in dit langdurige
overheersen van het Frans aan het hof de hoofdoorzaak moet worden gezocht van
het binnendringen der talrijke vreemde woorden in onze taal. Immers, in die omgeving
alleen werd voortdurend Frans gesproken, en die kringen na te volgen, van uit de
verte,

1
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Johanna W.A. Naber, Prinses Wilhelmina (Amsterdam, 1908), p. 48, 229, 223; Mr. H. van
A., Uit de Gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte (Tiel, 1882), p. 54.
Mr. H. van A., o.l., p. 168.
Naber, o.l., p. 141.
Ibidem, p. 28.
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zal wel altijd het streven der niet-adellike burgerij zijn geweest. Dat deze zelf met
het Frans niet altijd vertrouwd was, zagen wij vroeger.
In de Franse tijd zal, zelfs in de hogere standen, minder Frans zijn gesproken dan
vroeger. Men weet dat Napoleon nooit van plan is geweest een groot aantal Franse
ambtenaren hierheen te verplaatsen; alleen de direkteur van het politiewezen en de
opperdirecteur der douanen waren Fransen1. Prof. Matthijs De Vries zeide reeds zoals ik mij van zijn kollege herinner - dat de overheersing van Napoleon niets gedaan
heeft om de Franse invloed te vermeerderen.

IV. Het Frans in Noord-Nederland na de Franse tijd.
Vergis ik mij niet, dan is trouwens in de XIXe eeuw de invloed van het Frans hier
sterk verminderd, en dit blijkt wel hieruit dat er toen zo weinig omgangswoorden uit
het Frans zijn overgenomen. Wij moeten ons hier evenwel zo voorzichtig mogelik
uitdrukken: het tijdstip waarop woorden en uitdrukkingen uit den vreemde in een
taal dringen is zo goed als nooit met zekerheid te bepalen. Alleen langs omwegen
kunnen wij geraken tot bij benadering juiste kennis daaromtrent. Als ik nu de meer
dan 4000 woorden door Darmesteter opgenoemd en besproken in zijn werk De la
création actuelle de mots nouveaux dans la langue française2 naga, dan vind ik
daaronder 37 techniese termen - de zuiver wetenschappelike niet medegerekend - en
slechts vijf omgangswoorden die bij ons algemeen in gebruik zijn

1
2

Johanna Naber, Geschiedenis van Nederland tijdens de inlijving bij Frankrijk, p. 39 en vlgg.
Paris, 1877.
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gekomen, nl. autoritair, deveine, entrain, kompromettant, pyramidaal; hetgeen
vergeleken met de massa's Franse omgangswoorden die wij gebruiken, al heel weinig
is1.
Over de algemeenheid van het Fransspreken is het moeielik te oordelen. Het beste
zal zijn als uitgangspunt de tegenwoordige toestanden te nemen. Er zijn onder ons
velen die Frans lezen, betrekkelik weinigen die het gemakkelik spreken. Er wordt
trouwens zeer zelden Frans gehoord. Zeker is het dat dit in de omgeving van het hof
veel minder voorkomt dan vroeger.
Waarschijnlik was, zo ongeveer 1850, het Frans iets meer algemeen, altans wij
horen wel eens van ouders en grootouders die aan hun vader in het Frans schreven
en bij wie aan tafel Frans werd gesproken. Op de Franse scholen was die taal wel
meer in ere dan op onze scholen van M.U.L.O. Maar ziehier wat wij vernemen uit
een verslag door Victor Cousin gegeven van een onderzoek door hem in 1837
ingesteld naar het onderwijs in Nederland2: op de Franse school in Utrecht konden
de leerlingen zeer goed Frans lezen en Cousin op zijn vragen in het Frans antwoorden3;
daarentegen waren de leerlingen van de Latijnse school niet daartoe in staat4; ook in
den Haag bezaten de leerlingen van de Franse school ‘une connaissance très solide
de notre langue5; daarentegen kon de beroemde direkteur van de Haarlemse
Normaalschool Prinsen zich niet in het Frans uitdrukken, hoewel hij die taal verstond6,
terwijl er onderwijzers in dorpen uit de omtrek van Haarlem waren

1
2
3
4
5
6

Natuurlik moeten statistieken met omzichtigheid worden gebruikt, en ik vergeet ook niet dat
Darmesteter alleen de samengestelde en afgeleide neologismen behandelt.
Victor Cousin, De l'Instruction publique en Hollande (Paris, 1837).
P. 77.
P. 80.
P. 18.
P. 34.
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die tamelik goed Frans spraken1. Mij dunkt, een onderzoek in onze dagen zou zo
ongeveer dezelfde toestanden aan het licht brengen: in den Haag en Utrecht zullen
de leerlingen al licht iets beter Frans kennen dan elders, en van de talrijke onderwijzers
die hun diploma Frans L.O. hebben, zullen verscheidenen zeker wel over hun vak
in het Frans enige algemeenheden kunnen zeggen. Maar van een uitgebreide
bekendheid en vertrouwdheid met die taal is geen sprake, evenmin als dit in vroegere
eeuwen, zoals wij zagen, het geval was.
Doch, als wij dan het recht hebben aan te nemen dat de positie van het Frans ten
onzent in de laatste eeuw is gedaald, dan moet uit ons betoog volgen dat ook de
Franse invloed aan het hof in die periode achteruit is gegaan. Dit nu schijnt mij zeker.
Reeds Prinses Wilhelmina, de vrouw van Prins Willem V, sprak in haar gezin,
later ook met haar kleinkinderen, nooit anders dan Hollands. Toen haar dochter in
Brunswijk was gevestigd, drong zij er op aan dat deze met de dames die haar uit den
Haag waren gevolgd Hollands zou blijven spreken. Dat dit zeker voor een deel wel
geschiedde uit afkeer tegen Frankrijk, blijkt hieruit dat zij haar dochter tevens aanried
zich tegenover haar Brunswijkse omgeving niet te bedienen van de geijkte hoftaal,
het Frans, maar van het Duits2.
Willem I heeft vóór zijn troonsbestijging in Engeland en Duitsland gewoond.
Willem II had in zijn jeugd gebrekkig Hollands geleerd. In 1798 schrijft Prinses
Wilhelmina aan haar zoon, de latere Willem I, een Franse brief, waarin dit voorkomt3:
‘Ik zou Guillot (d.i. de

1
2
3

P. 43.
Johanna Naber, o.l., p. 139 en 140.
Ibidem, p. 212.
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latere Willem II) reeds geantwoord hebben als ik maar niet in twijfel stond in welke
taal het te doen; ik denk dat Hollands nog wel het best zal zijn, dan onderhoudt hij
die taal en mij is het liever als een herinnering aan oude tijden’; in 1800 kreeg zij
een brief van ‘Guillot, in zogenaamd Hollands, slecht geschreven en vol taalfouten’1.
Trouwens, in 1798 moest ‘Guillot’ ook nog Frans leren; zijn grootmoeder schrijft
hem: ‘Ik zend U twee Fransche boekjes, hopende dat gij schielijk in staat zult zijn
ook deze taal te verstaan’. Toen Willem II in 1840 de eed op de Grondwet uitsprak,
trof het de aanwezigen dat hij een Engels aksent had2; bij plechtige gelegenheden
laat de taal die men in zijn jeugd geleerd heeft en waarmede men is opgevoed, haar
rechten gelden.
Ten slotte, is het nodig te zeggen dat bij de opvoeding van onze Koningin de
moedertaal de plaats heeft ingenomen die in vroegere eeuwen aan het Frans werd
gegeven? En wie onzer die zich daarover niet hartgrondig verheugt?
Ik heb misschien, over een taalproces dat zeer veel mysteries bevat, wat al te stellig
gesproken. Door de invloed van het Frans als hoftaal - waarop door Prof. Verdam
in zijn helder en geleerd werk Uit de geschiedenis der Nederlandsche taal reeds was
gewezen - zo zeer naar voren te brengen, heb ik misschien naar uw mening aan wat
ik als bijoorzaken van ontlening beschouw (kerk, school, letterkunde) te weinig
waarde toegekend. Ik ben mij bewust van de onzekerheid van konklusies als die
waartoe ik U heb willen brengen. Laat ik dan

1
2

Ibidem, p. 226.
J. Bosscha, Het Leven van Willem den Tweede, p. 637.
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mogen eindigen met een opmerking die vóór mijn stelling pleit.
In Mecklemburg1 - en nu wij daareven van onze Koningin spraken is het niet dan
natuurlik dat wij het geboorteland van Prins Hendrik vermelden - in Mecklemburg
doet zich het verrassende feit voor, dat in de dagelikse omgang zeer veel Franse
woorden worden gebezigd, terwijl toch dit gebied ver van Frankrijk afligt, nooit met
Frankrijk in politiek verband heeft gestaan, nooit direkt handelsverkeer met Frankrijk
heeft onderhouden, en nooit een immigratie van Fransen heeft gekend: altans niet
op het platteland, en ook in de steden slechts in geringe mate. Welnu, ik herbaal het,
juist het Plat-Mecklemburgs wemelt van Franse, min of meer herkenbare, woorden.
Deze stammen alle uit de XVIIe en XVIIIe eeuw, toen in Duitsland aan de talrijke
grotere en kleinere hoven Franse zeden en Franse taal in ere waren; zij zijn in de
volkstaal gebracht door Frans sprekende Duitsers, in wier omgeving geboren Fransen
vertoefden. De hogere kringen volgden in alles het hof na, spraken Frans, kleedden
zich op zijn Frans, lieten de kinderen opvoeden door Franse goeverneurs en bonnes.
In Mecklemburg moesten die kringen een sterke invloed oefenen op de gehele
bevolking; het land was klein, de vorst en het volk stonden dicht bij elkaar. In Zijn
Doorluchtigheidje heeft Fritz Reuter ons een, zeker natuurgetrouw, beeld van de
omgang van heerser en onderdanen geschilderd. De adel was zeer Fransgezind; velen
trachtten zelfs te bewijzen dat zij van Franse afkomst waren: de

1

Ik verwijs naar: Dr. C.F. Müller, Zur Sprache Fritz Reuters (Leipzig, 1902); E. Mackel,
Romanisches und Französisches im Niederdeutschen (‘Festschrift Adolf Tobler’, 1905).
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Plessens beweerden te behoren tot het geslacht du Plessis, de Bülows tot dat der
Bouillons, hetgeen natuurlik niet waar was. Kwamen zij nu uit de hoofdstad op hun
landgoederen, dan nam hun omgeving aldaar veel uitdrukkingen over, en zo kwam
het dat niet alleen de Inspektor en de Wirtschaftsmamsell, maar ook de koetsier en
de knecht een massa Franse woorden opvingen. Zij gingen die gebruiken, ook al
kenden zij geen woord Frans, en hoe raar zij ze te pas brachten, kan u blijken uit het
zonderlinge taaltje van Onkel Bräsig.
Welnu, zoals in Mecklemburg, zo is het ook, naar mijn mening, in Noord-Nederland
gegaan. En vooral hierop lette men: in beide landen is het Frans bij voortduring
slechts door inheemsen, niet door Fransen, gesproken, in tegenstelling dus met
Engeland, waar, zoals wij zagen, de aristokratie door Fransen werd gevormd. Ik zou
dus mijn stelling aldus willen formuleren: g r o n d o o r z a a k v o o r o n t l e n i n g
van omgangswoorden kan alleen zijn nauwe, duurzame
aanraking in het ontlenende land zelf met de vreemde taal,
hetzij deze door de vreemdelingen zelf hetzij ze door
inheemsen wordt gesproken.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

58

Bijlage III. Verslag van den secretaris.
Het verslag omtrent Uwe vorige Vergadering, zooals dit in de ‘Handelingen’ gedrukt
is, eindigt op de gebruikelijke wijze met de woorden ‘de Vergadering wordt door
den Voorzitter gesloten’. Dit is ook werkelijk geschied. Maar toch was daarmede
zoo niet voor allen, dan toch voor zeer velen der aanwezigen het einde van hun
samenzijn nog niet gekomen. Uit de vergaderzaal getreden vonden zij een aantal
hoogst moderne vervoermiddelen gereed staan, die hen in ongeloofelijk korten tijd
naar Voorburg brachten, naar het terrein der opgravingen op Arentsburgh. Hier was
het Bestuur der Vereeniging Arentsburgh aanwezig om hen te ontvangen. Bij
ontstentenis van den leider dier opgravingen den Heer Dr. J.H. Holwerda Jr. die
wegens treurige familieomstandigheden plotseling verhinderd was, verklaarden zich
de Voorzitter ons mede-Bestuurslid Mr. S. Gratama en de Heer Aug. Sassen
welwillend bereid de noodige en gewenschte inlichtingen te verschaffen. Aldus had
men het voorrecht onder hunne deskundige leiding de opgravingen in oogenschouw
te nemen, veel belangrijks te leeren kennen en stellig ook met voldoening te bemerken,
hoe goed onze Maatschappij er aan deed, naar de mate harer bescheiden geldelijke
krachten, door eene toelage gedurende vijf jaren dat nuttige werk te steunen.
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Een groot deel der verkregen resultaten kan natuurlijk alleen op het terrein zelf der
opgravingen worden bezichtigd. Veel evenwel van het gevondene is inmiddels naar
het Leidsche Rijksmuseum van Oudheden overgebracht. Het lijkt dus in aansluiting
aan dat bezoek van verleden jaar belangrijk thans aldaar de resultaten dezer
opgravingen op Arentsburgh en ook van eenige andere hier te lande te leeren kennen.
De Directie van het Museum heeft nu op verzoek van ons Bestuur de welwillendheid
gehad U allen heden daartoe uit te noodigen en zeker zullen velen Uwer na afloop
dezer Vergadering gaarne gebruik maken van eene zoo gunstige gelegenheid om
onder leiding der ambtenaren van het Museum die merkwaardige verzamelingen te
bezien.
Naar aanleiding van Uwe vorige Vergadering kan nog worden bericht, dat de aldaar
tot Bestuursleden benoemde HH. Dr. G.J. Boekenoogen en Dr. G. Kalff hunne
benoeming aanvaard hebben en dat ook de Heer L.D. Petit bereid bleek wederom
voor drie jaren als Bibliothecaris aan de Maatschappij zijne goede diensten te blijven
bewijzen.
Ook hebben alle in die Vergadering nieuwbenoemde leden der Maatschappij op
één enkele uitzondering na, hunne benoeming aangenomen, zoodat het ledental
vermeerderd werd met 30 gewone en 8 buitenlandsche leden, van welke 2, HH. H.D.
van Broekhuizen en Dr. E. Littmann, de rechten en verplichtingen der gewone leden
aanvaard hebben.
Tegenover deze aanzienlijke aanwinst van leden staan echter helaas groote verliezen
die de dood ons berokkende. In de eerste plaats 12 Augustus door het overlijden van
ons Eerelid den Heer Joz. Israels wiens roemvollen naam onze Maatschappij het zich
tot groote eer rekende vele
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jaren aan zich verbonden te mogen zien. Bij zijne begrafenis heeft ons Bestuurslid
de Heer Dr. P.J. Blok de Maatschappij vertegenwoordigd.
Verder verloor de Maatschappij door den dood nog 10 gewone en 5 buitenlandsche
leden, die de Voorzitter zooeven reeds U heeft opgenoemd en die op verschillend
gebied eene groote leegte hebben achtergelaten.
Een zwaar verlies, ofschoon gelukkig niet door den dood, leed inzonderheid het
Bestuur door het vertrek van den Voorzitter den Heer Dr. A. Kluyver die wegens
zijne benoeming tot hoogleeraar te Groningen ons verliet. De Heer Kluyver heeft
gedurende tal van jaren de Maatschappij op bijzondere wijze aan zich verplicht, eerst
als Secretaris-Bibliothecaris, later meermalen als Bestuurslid en Voorzitter, vele
jaren ook als lid der Commissie van redactie voor de Levensberichten. Aan zijne
uitnemende verdiensten werd op hartelijke wijze hulde gebracht in de
Maandvergadering van 6 October bij monde van den Heer Dr. G. Kalff die aldaar in
zijne plaats tot Voorzitter der Maatschappij werd benoemd. Als tijdelijk Bestuurslid
voor het loopende jaar benoemd die Maandvergadering in Dr. Kluyver's plaats den
Heer Dr. J. Verdam. In de Commissie van redactie voor de Levensberichten benoemde
het Bestuur tot Dr. Kluyver's opvolger den Heer Dr. A. Beets en deze heeft zeker U
allen verplicht door die benoeming te aanvaarden.
De opengevallen plaatsen in de beide Vaste Commissiën werden in die
Maandvergadering weder bezet door herbenoeming der aftredende leden, HH. Dr.
A. Beets en en Dr. J.S. Speyer in de Commissie voor Taal- en Letterkunde en HH.
Mr. S.J. Fockema Andreae en Dr. C.H. Th. Bussemaker in de Commissie voor
Geschied- en Oudheidkunde.
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Ten slotte werd in die Maandvergadering van 6 October eene voordracht gehouden
door den Heer Dr. G.J. B o e k e n o o g e n : ‘Eenige opmerkingen over de
Nederlandsche geslachtsnamen’. Spr. wees er op, hoe moeilijk het is deze met
zekerheid te verklaren. Ten eerste zijn de namen der tallooze uit den vreemde gekomen
families samengesmolten met de Nederlandsche en daarvan vaak niet te onderkennen.
Verder hebben onze namen dikwijls willekeurige en onwillekeurige veranderingen
ondergaan, zoodat de oningewijde daardoor op het dwaalspoor wordt gebracht. Zelfs
bij namen die geen moeilijkheid schijnen op te leveren, moet men zeer op zijn hoede
zijn. Zonder kennis van de familiegeschiedenis is eene juiste verklaring onmogelijk
en in de meeste gevallen blijft men dus in het onzekere. Spr. lichtte dit met tal van
voorbeelden toe. Hij besprak achtereenvolgens namen uit verschillende landen
afkomstig, maar vernederlandscht; hij koos sprekende voorbeelden uit de vele soorten
van namen, om de wordingsgeschiedenis onzer familienamen te illustreeren en sprak
ten slotte over die groepen van namen, welke als kenmerkend voor bepaalde streken
kunnen worden geacht.
Den 3den November hield de Heer Dr. J o h . D y s e r i n c k eene voordracht: ‘Uit
en over Mevr. Bosboom-Toussaint's briefwisseling met Mevr. Elise Calcar-Schiotling,
Mr. G. Groen van Prinsterer en Ds. O.G. Heldring’. Hij begon met de mededeeling,
dab hij na de voltooiing zijner onlangs uitgegeven levens- en karakterschets van
Mevr. Bosboom inzage had gekregen van vele tot hiertoe onbekende brieven van
haar aan genoemde personen. De brieven behelzen veel belangrijks waarvan hij het
voornaamste hier in besloten kring wilde mededeelen, zich voorbehoudende eerlang
uitvoerig in een Nederlandsch
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tijdschrift daarover te handelen. In verband hiermede verzocht hij geen uitgebreid
verslag in de notulen op te nemen.
Den 1en December sprak de Heer J.F.M. S t e r c k over: ‘De moeder van Vondel’.
Evenals twee eeuwen later hun Zuid-Afrikaansche stamverwanten, de Boeren, aldus
begon Spr., hebben ook de Zuid-Nederlandsche verwanten en geloofsgenooten van
Vondel, op het einde der 16de eeuw een ‘Grooten Trek’ ondernomen, om bevrijd te
worden van een juk, dat hen in vrijheid en godsdienst belemmerde. De
schrikwekkende vervolgingen van Alva te Antwerpen deden in 1572 en voorgaande
jaren tal van Doopsgezinden hun Vaderland verlaten. Peter Kraan, een knoopenmaker,
had met zijn gezin daarvan al bijzonder te lijden. Zijne vrouw werd, zwanger zijnde,
op het Steen gevangen gezet en met den vuurdood bedreigd. Zij werd slechts gered
door tusschenkomst van haar neef Hans Michiels en doordat zij een van haar kinderen,
reeds met haar man naar Keulen gevlucht, liet terugkomen en te Antwerpen Katholiek
doopen. Met haar verlieten geheele families van Doopsgezinden de Scheldestad,
waarbij ook Joost van den Vondel, de hoedstoffeerder, die te Keulen met Sara, de
dochter van Peter Kraan, trouwde en in 1596 met haar en hunne drie kinderen naar
Amsterdam uitweken, omdat de Magistraat te Keulen hun ook geen rust liet. Tot
deze kinderen behoorde ook onze dichter Joost van den Vondel.
Dat vele families met hen uit Keulen en Antwerpen zich te Amsterdam vestigden,
blijkt uit de oude notarisprotocollen van deze stad, waarin op het einde der 16de en
't begin der 17de eeuw allerlei akten gevonden worden, opgemaakt door bewoners
van het Warmoesstraatkwartier, in nauwe relatie staande tot de Vondel-
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familie, en waarbij de oude Joost herhaaldelijk als getuige optreedt. Natuurlijk hadden
die vluchtelingen allerlei belangen te regelen in hun nieuwe vaderland.
Men treft daar o.a. aan Michiel Michiels en Johan Michiels, neven van Vondel,
Willem de Wolff met zijn vrouw Tanneken Symons, Jacob Haesbaert en Cornelis
van Tongerloo, de weduwe van Jan Trigau, die een dochter was van Willem de Wolff
en een schoonzuster van Vondel. Zijn naam herdenkt de dichter nog vele jaren later
in een rei van een zijner treurspelen, wanneer hij den ontdekkingsreiziger Nicolaas
Trigau, den Jezuiet, daar noemt.
In 1604 had de oude Joost nog belangen te Antwerpen te regelen en machtigde
hij iemand om daarheen te gaan, ten einde verklaringen af te leggen omtrent
eigendommen van zijne ouders Joost van den Vondel en Catharina Sampsons, die
aan zijne zusters Christina en Suzanna toekwamen. De grootvader wordt daar
eenvoudig Cremer, of koopman, genoemd.
In dezen kring groeide de jonge Joost op. Zijn vader stierf in 1608, de moeder
Sara Cranen bleef met 5 kinderen achter, van welke de oudste Clementia in 1607
getrouwd was met Hans de Wolff. Deze dochter was eene even geniale koopvrouw
in zijde, als Vondel een dichter. Clementia verwierf zich een groot fortuin, bezat vele
huizen te Amsterdam en eene buitenplaats in de Purmer. Joost volgde in 1613 zijne
moeder in de zaak op.
Het is vreemd dat geen enkel gedicht van Vondel op zijne moeder is bewaard
gebleven, terwijl hij toch op alle gelegenheden verzen maakte. Spr. meent dat de
reden hiervoor gezocht moet worden in eene minder sympathieke verhouding, die
tusschen beiden bestaan heeft, zooals uit enkele notarisakten kan worden opgemaakt.
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Clementia was evenwel de lieveling van haar moeder, wat deze zelf verklaart in een
akte van 1628 en de broeder en zusters (er waren nu vier kinderen over) waren
daarom, volgens haar, jaloersch, omdat zij meenden, dat de oudste dochter door de
moeder werd bevoordeeld. De moeder vreesde dat Joost en zijn zusters Clementia
‘met lasteringen, scheldwoorden oftewel schimpscheuten’ zouden bejegenen. Dat
deze dochter Joost niet vriendelijk gezind was, blijkt ook nog uit de slechte ontvangst
die zij hem bereidde toen hij vluchtte voor de gevolgen van Palamedes, zooals Brandt
verhaalt in zijn Leeven v. Vondel.
In een testament van 1634 schrijft zij aan haar kinderen voor, dat zij geen rekening
mogen houden met de kasboeken, die haar zoon van de zaken heeft geschreven, maar
slechts mogen laten gelden het boek dat zij zelf heeft gehouden. Hieruit blijkt weder
wantrouwen jegens Joost. Twee jaar later vermaakte Sara al haar huisraad, inboedel,
zilverwerk, kleederen, schilderijen en juweelen aan Clementia en haar zuster, met
voorbijgaan van Joost. Sara Cranen overleed 9 Mei 1637, en werd in haar ziekte
verzorgd door de doctoren Van der Hoeve, Tulp en Samuël Coster. Vondel maakte
in Mei wel een vers op de overleden vrouw van Constantijn Huygens en een op de
bruiloft van Johan van der Poll, maar van een gedicht op zijne moeder blijkt niets.
In hetzelfde jaar verscheen Gijsbrecht van Aemstel, waarbij hij in Badeloch wel zijne
overleden echtgenoote typeerde, die hij niet kon vergeten. Spr. stelt de vraag of, bij
ontstentenis van eenig vers op Vondel's verhouding tot zijne moeder, wellicht aan
een paar regels uit Faëton eene andere beteekenis gegeven zou moeten worden, dan
men tot nu toe gedaan heeft (1e Rei)?
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Sara Cranen, die door hare jeugdervaringen zulk een afkeer moet hebben gekregen
van al wat zweemde naar godsdienstkwesties en politieken strijd, moet weinig
gesympathiseerd hebben met een zoon die iedereen uitdaagde en in allerlei
moeilijkheden gewikkeld werd. Zij was, aldus eindigde Spr., eene vrouw van zaken,
evenals hare dochter Clementia, terwijl Joost geheel opging in zijne dichtkunst. Ook
moeten de Roomsche gevoelens van Joost haar niet hebben aangestaan. Zou hij tot
na haar overlijden gewacht hebben om daarmede openlijk voor den dag te komen in
Gijsbrecht?
Den 5den Januari hield de Heer Dr. P. L e e n d e r t z Jr. eene voordracht: ‘De
oorsprong der geschiedenis van Floris en Blancefloer’. Reeds meer dan een eeuw is
de vraag aan de orde, waar de oorsprong van het verhaal te zoeken is. Bruns dacht
aan Florence, Paulin Paris aan Spanje. De romantische school zag er eene nationale
overlevering in. Zelfs de mythologische verklaring ontbrak niet. Dunlop vermoedde
reeds in 1814 een Griekschen oorsprong, terwijl ook A.W. von Schlegel en Walter
Scott eene Oostersche afkomst aannamen.
Uitvoerig is het vraagstuk in 1856 besproken door Du Méril, die tot de slotsom
kwam, dat de oudste vorm een verloren Byzantijnsche roman moet zijn geweest.
Bijna 40 jaren later betoogde Pizzi, dat het verhaal van Perzischen oorsprong is,
terwijl Jan ten Brink een Arabischen oorsprong aannam, evenals iets later G. Huet.
Daarentegen trachtte Reinhold te bewijzen, dat het een oorspronkelijke Fransche
roman is, waarvoor de stof ontleend werd aan Apulejus en den Bijbel.
Beschouwen wij het geheele verhaal, dan blijkt alras, dat bijna elke belangrijke
trek ook gevonden wordt in Arabische en Perzische verhalen of in Grieksche en By-
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zantijnsche romans. Maar het karakter is meer dan iets anders Byzantijnsch.
Waar is nu dat verhaal opgesteld? Dat de emir niet meer elken dag een andere
vrouw neemt, die daarna gedood wordt, maar haar een geheel jaar houdt, is een
Christelijke wijziging, die een Arabischen oorsprong uitsluit.
Bij nauwkeurige beschouwing blijkt het, dat de ring, die Floris van zijn moeder
medekreeg, een groote rol moest spelen. Daarvan zijn slechts eenige sporen gebleven.
Dat is alleen mogelijk wanneer de Fransche dichter v e r t a a l d heeft. Hetzelfde geldt
van de naamgeving der kinderen.
Op het verschil van stand der hoofdpersonen valt te veel nadruk dan dat het eene
vertaling uit het Arabisch kan zijn. Het moet dus uit het Grieksch zijn vertaald.
Daarop wijzen ook de namen, niet alleen van de hoofd-, maar ook van de bijpersonen.
Het resultaat is dus, dat het waarschijnlijk de vertaling is van een Griekschen
roman. De dichter daarvan ontleende de stof hoofdzakelijk aan Oostersche verhalen,
maar gebruikte bij de inkleeding verschillende motieven uit de Grieksche
romanliteratuur, terwijl het begin uit de Romeinsche geschiedenis genomen werd.
Met het oog op de Oostersche bronnen kan de tijd van vervaardiging niet vroeger
dan de 10e of 11e eeuw gesteld worden. Het verhaal zal dan door Kruisvaarders of
Noord-Fransche zeelieden, hetzij uit Griekenland zelf, hetzij uit Zuid-Italië, naar
Frankrijk zijn overgebracht1.
Den 2den Februari hield de Heer Dr. D.F. S c h e u r l e e r eene voordracht: ‘Het
Nederlandsche Zeewezen in de dichtkunst’. Het denkbeeld een geschiedkundig
overzicht

1

Vg. verder: Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede. Uitg. d. Dr. P. Leendertz
Jr., 1912, blz. XL vv.
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niet neer te schrijven in deftig proza, maar in plaats daarvan eene reeks samen te
stellen van gedichten, gewijd aan de belangrijke gebeurtenissen en de daarbij
betrokken personen, is niet nieuw. Om niet te ver terug te gaan, zij herinnerd aan
den bekenden geschiedschrijver Pieter Bor, die in 1617 een boek uitgaf, getiteld:
‘Den oorspronk, begin ende aenvanck der Nederlandtscher oorlogen, gedurende de
Regeringe vande Hertoginne van Parma, enz...... in Liedekens vervaet’. Zijn doel
was de ‘vermaeckinge der Nederlandscher vrouwen ende jeucht, dewelcke
meestendeel het hooft ende sinnen ongeerne met leesens quellen’. Hier trad dus de
geschiedschrijver als dichter op. Spr. heeft een anderen weg ingeslagen. Sedert vele
jaren heeft hij afschriften gemaakt van alle gedichten van tijdgenooten, betrekking
hebbende op het zeewezen. Tot dit doel zijn niet alleen de werken onzer dichters en
de tallooze liedboeken doorzocht, maar bovenal is veel moeite besteed om te vinden,
wat er in pamfletten en als bijschriften op portretten en prenten bewaard is gebleven.
Op deze wijze is eene merkwaardige verzameling rijmwerk bijeengebracht van zeer
uiteenloopenden aard. Er werd niet gevraagd naar letterkundige waarde, doch naar
het onderwerp. En zoo zijn er gedichten samengebracht van bekende dichters als
Vondel, Antonides, De Decker, Westerbaen, Six, Oudaen enz., met verzen, gemaakt
door matrozen en straatzangers. Hiermede is eene reeks verkregen die bijna alle
voorname feiten onzer zeegeschiedenis omvat en waarbij ook kleinere feiten,
schipbreuken, aanvallen van zeeroovers enz. in herinnering worden gebracht, welke
in gewone geschiedkundige boeken onvermeld blijven. Personen van verschillenden
aard worden bezongen. In de eerste plaats natuurlijk de groote helden: De Ruyter,
Tromp, Heems-
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kerck, Van Galen, maar ontdekkingsreizigers als Linschoten, Van Noordt, Spilbergen,
werden niet vergeten. Mannen als Blauw, Plancius, Mercator en Gietermaker leven
ook in rijm voort.
Het aantal grafschriften, gebruikte en ongebruikte, is onnoemlijk en veel grooter
dan men zou vermoeden, zijn ook de schimpdichten. Er werd hevig uitgevaren tegen
de mannen, die zich in het gevecht lafhartig gedroegen en niet minder tegen
landgenooten van andere staatkundige partij.
Spr. heeft uit zijne verzameling eene keuze gedaan en daarmede een gedichtenreeks
samengesteld handelende over onze zeegeschiedenis van 1572 tot 1800. Een aantal
dezer gedichten werden door hem geheel of gedeeltelijk voorgelezen, waarbij hij
gelegenheid vond er op te wijzen, wat hieruit alzoo te leeren valt. Zeer kenschetsend
zijn, om te beginnen, de gedichten uit het begin van den tachtig-jarigen oorlog. Men
leert er menschen kennen, overtuigd van hun goed recht, vol vrijheidszin, godsdienstig
maar frisch van geest. Naast hoogst ernstige verzen komen gedichten voor vol
vroolijkheid en spotlust.
Hoe onze voorvaderen hun helden bezongen hebben, leeren wij zeer goed kennen
bij den dood van Jacob van Heemskerck in 1607. De stijl der loftuitingen moge zich
in den loop der tijden wijzigen, de lofdichten en grafschriften op onze mannen uit
de Engelsche oorlogen ademen later eenzelfden geest.
In de gedichten op kapers, smokkelaars enz. leeren wij tal van kleine
bijzonderheden die elders niet te vinden zijn en de matrozenliedjes geven een aardigen
kijk op hetgeen in de hoofden en harten dier vaak zeer ruwe gasten omging.
De volksgeest in het algemeen spreekt wel het duidelijkst uit de gedichten over
het uitbreken van nieuwe
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oorlogen en de zeeslagen. In het midden der 17de eeuw zien wij, dat wij met een
ander volk te doen hebben dan 80 jaren vroeger. Men begint zich voornaam te
gevoelen en staat niet meer tegenover onderdrukkers, maar tegenover niets-ontziende
mededingers naar de heerschappij ter zee. En wanneer, na een tijdperk van rust en
stilte, in 1780 de oorlog met Engeland uitbreekt, krijgt men van de dichterlijke
ontboezemingen den indruk, dat het met de degelijkheid der natie treurig gesteld
was. Geschetter, gepoch en gebral en geen besef van eigen onmacht. Eerst onzinnige
opwinding over het gevecht bij Doggersbank, daarna een roes van zelfvergoding, op
den voet gevolgd door geraas, getier en gescheld tegen de zeeofficieren, die niet bij
machte waren den handel te beschermen. En toen de slag bij Kamperduin verloren
was, werd de uit de krijgsgevangenschap terugkeerende admiraal, de eerste
Hollandsche admiraal dien dit overkwam, als een triomphator gevierd!
De eeuw eindigde met het verlies van de geheele vloot, maar met het verjagen der
Engelschen uit Noord-Holland, weder eene gelegenheid tot gejuich. Droevig slot
van een roemrijk tijdperk.
Spr. eindigde met de hoop uit te spreken, te hebben aangetoond, dat die
dichtwerken, hoe gebrekkig zij vaak uit het oogpunt van poëzie mogen zijn, de
aandacht verdienen als bijdragen tot de kennis onzer geschiedenis in het algemeen
en van ons zeewezen in het bijzonder1.
Den 1en Maart sprak de Heer Dr. E.B. K i e l s t r a over: ‘Nederland's betrekkingen
tot Riouw’. In een overzicht van die betrekkingen gedurende drie eeuwen, stelde
Spr.

1

Vgl. verder Dr. D.F. Scheurleer, Onze mannen ter zee in dicht en beeld, I, 1912.
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in het licht hoe onbetrouwbaar in den regel de Riouwsche vorsten waren geweest,
vooral de ‘onderkoningen’, afstammelingen van de aanvoerders der zeerooversvloten
waarmede een der Sultans in het begin der 18de eeuw zijn rijk veroverd had. Spr.
deelde o.a. mede hoe die zeeroovers nog tot het midden der 19de eeuw soms met
medewerking van sultan of onderkoning eene belangrijke rol in dat eilandenrijk
speelden; hoe de Sultan in 1784 door onze wapenen in zijn gezag hersteld, een paar
jaar later verraad pleegde. In 1857 werd de toenmalige Sultan afgezet, omdat hij zich
als onafhankelijk vorst gedroeg, en zich tegen ons verbod in, met de zaken op het
Maleisch schiereiland bemoeide.
Toen de Sultan in 1883 overleed zonder een opvolger na te laten, kozen de
landsgrooten den Boegineeschen onderkoning, en toen deze weigerde, diens zoon,
tot Sultan. De Indische regeering keurde dat goed. Ofschoon zij wist dat de
Boegineesche partij haar weinig genegen was, achtte zij het niet noodig, maatregelen
te nemen tot verzekering van haar invloed. Met het overlijden van den onderkoning
in 1899 nam diens waardigheid een einde, maar niet het stoken van zijn partij, aan
welker hoofd een halve broeder van den Sultan stond. De Sultan trok zich zoo weinig
aan van onze opperheerschappij, dat de Gouv.-Gen. Rooseboom hem op bijzonder
duidelijke wijze mededeelde dat men zoodanige houding niet langer zou dulden. De
bedreiging hielp slechts tijdelijk. De toestand werd geheel onhoudbaar toen des
Sultans zoon en troonopvolger, - wiens moeder van Europeesche afkomst was - zich
geheel bij de anti-Europeesche partij aansloot, en ook zijn vader daartoe overhaalde.
Nu moest worden doorgetast. De Sultan en zijn zoon werden afgezet en niet
vervangen. Van nu af nemen Europeesche
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ambtenaren hun plaats in, zeker tot voordeel van land en volk1.
Den 12den April hield de Heer P. Va l k h o f f eene voordracht: ‘L'art pour l'art in
Frankrijk en Holland’. Spr. toonde aan dat het l'art pour l'art-begrip geboren is uit
de Romantiek, die eene nieuwe kunst bracht, zelfs een schoonheidskultus. Théophile
Gautier is zulk een schoonheidsaanbidder. Sympathie bestaat er niet tusschen de
romantische dichters van omstreeks 1830 en de heerschende klasse, die al meer zou
verburgerlijken en kunst en wetenschap gering zou achten. Evenmin zijn de
Saint-Simonisten, de fourieristen enz. l'art pour l'art goed gezind. De bourgeoisie
krijgt haar literatuur in Béranger, Paul de Kock, Scribe, Sandeau, later in Ponsard,
Augier, Feuillet, Dumas fils. Ook vele der romantische dichters ondergaan den invloed
der sociale stroomingen: Lamartine, Hugo, George Sand; en 1848 grijpt bijna alle
kunstenaars aan. Maar na de revolutie eindigt de schoone droom van sociale
gerechtigheid. Théophile Gautier, de Goncourts, Baudelaire, Flaubert, Leconte de
Lisle, Banville sluiten zich op in den Ivoren Toren van de Schoonheid en de
Wetenschap. Naast hen huldigen Ponsard, Augier, Cherbuliez, Feuillet, Louis Ulbach,
Dumas fils eene romaneske moraal, eene verburgerlijkte romantiek, voor eene
salonsfeer toebereide sociale theorieën. Flaubert en zijne letterkundige vrienden zijn
aristocraten, die gelijkelijk de bourgeoisie en de democratic haten. Het zijn fiere
individualisten, die een trotsch zelfvertrouwen staande houdt. Als tooneelschrijvers
zijn ze bijna allen mislukt. Ze leven als kluizenaars, zich geheel wijdend aan hun

1

Vg. verder Dr. E.B. Kielstra in Onze Eeuw XII, Mei 1912, blz. 185 vv.
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Godheid: de Kunst. Hun werk is amoreel. Flaubert zegt: Echte kunst is niet onzedelijk,
de waarheid is nooit onzedelijk. De wetenschap, die hen zeer beïnvloedt, maken ze
dienstbaar aan hun kunst. Hun oorspronkelijkheid dringt hen dikwijls naar het
abnormale, het zeldzame, het vreemde, het fantastische, het ziekelijke. Het zijn allen
stijlkunstenaars, die ook in het weergeven van hun vizie zoo oorspronkelijk mogelijk
trachten te zijn. Exotische natuur en kunst trekken hen aan. Kunst wordt voor hen
meer dan natuur. Gautier en de Goncourts zien de natuur dikwijls à travers l'art. De
oorlog van '70, de Commune, brachten l'art pour l'art een geduchten slag toe.
De renaissance van de Hollandsche letterkunst, de beweging van '80, kan in veel
opzichten vergeleken worden met de l'art pour l'art-richting in Frankrijk.
Schoonheidsverlangen, schoonheidsaanbidding, trilt in het werk van Perk, Kloos,
den jongen Verwey, Van Deyssel. Hun kunst is onmaatschappelijk. Er was geen
groote sociale beweging, die hun kunst bezielen kon.
Maar een gelijk streven naar waarheid, naar echtheid, afkeer van het middelmatige,
het burgerlijke, van zoetelijke moraalkunst, van gemeenplaatsige beeldspraak
vereenigden Kloos en Van Deyssel. Kloos bleef het l'art pour l'art-beginsel getrouw.
Verwey voelde weldra de behoefte om de wereld op zekere wijze samen te vatten,
te uiten wat hij over de wereld dacht. In Van Deyssel vinden we Flaubert terug. Deze
hartstochtelijke kuustenaar bezingt feller en machtiger dan zijn medestrijders de
heerlijke goddelijkheid van de kunst. Door citaten uit Van Deyssel's kritieken toonde
Spr. dat aan. In de eerste jaargangen van de Nieuwe Gids vindt men de meest
individueele, meest aristocratische schoonheidsuitingen vreedzaam naast de
democratisch-opstandige denkbeelden
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van Mr. Lotsij, van de Klei, van der Goes, Tak e.a. De vrede zou niet duren. Spr.
herinnerde aan de polemiek, gevoerd naar aanleiding van de vertaling door Van der
Goes van Bellamy's In het jaar 2000. De l'art pour l'art-theorieën kwamen in botsing
met de socialistische esthetiek van Van der Goes, de menschelijk-idealistische
kunstbedoelingen van Van Eeden. Later ontvlamde de strijd opnieuw in De Kroniek.
Gorter, die de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie gegeven
had in zijn sensitivistische verzen, werd als socialist l'art pour l'art ontrouw. In de
aanvallen van Adama van Scheltema (Grondslagen eener nieuwe poëzie) vinden we
de uitingen van Proudhon, Lamennais, en.... Alexandre Dumas fils tegen l'art pour
l'art terug. Er is niets nieuws onder de zon.
Het is onzeker of het socialisme eene nieuwe kunst zal brengen. Wèl is zeker dat
Couperus, Emants, De Meester, Robbers, zonder nuttigheids- of
zedelijkheidsbedoelingen, alleen omdat ze het leven in al zijn uitingen met
kunstenaarsliefde wisten te zien en te verbeelden, ons werken hebben geschonken
die tot het beste behooren wat de Europeesche literatuur in de 19de en 20ste eeuw
heeft voortgebracht. En die werken danken we aan de l'art pour l'art-ideeën van
Flaubert en zijn vrienden.
Den 3den Mei sprak de Heer Dr. J.W. M u l l e r over: ‘De twee dichters van Reinaert
I’. Het nieuwe handschrift, welks proloog gewag maakt van twee dichters, Aernout
en Willem, heeft Spr. aanleiding gegeven den woordenschat, den stijl en den geest
der beide helften, waaruit het gedicht ‘Van den vos Reinaerde’ naar de herkomst (A
naar 't Fransch gevolgd, B oorspronkelijk) kennelijk bestaat, nog eens nader te
onderzoeken. Daarbij heeft hij inderdaad in lexicalisch en stilistisch opzicht
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een vrij aanmerkelijk verschil tusschen beide deelen gevonden; voorts dat de dichter
van B zich van A onderscheidt door een veel grootere mate van vermenschelijking
en ook individualiseering der dieren, door een veel ernstiger, haast tragische stemming
en toon, feller satire, soms vlijmend sarcasme, door meer literaire toespelingen op
inheemsche sagen en niet volslagen afkeer van alle didaktiek, eindelijk door een
krachtiger stijl en zwaarderen zinsbouw. Daarentegen is de dichter van A de
genoeglijke verteller, op luchtigen trant, der vanouds bekende dierensproken, der
boevenstukken van den vos en den wolf, den hoenderdief en den schapenroover; een
‘hovesch’ man, uitmuntende in den dialoog, vol humor en ironie. Dat men deze
verschillen niet eer gezien heeft, is te verklaren uit de inderdaad bewonderenswaardige
artistieke eenheid en de (uit de Vlaamsche herkomst van beide dichters te verklaren)
grammatische eenparigheid van het geheele gedicht. Noch deze, noch andere aan
beide helften gemeene, zoogenaamde ‘eigenaardigheden’ van taal en stijl wegen
echter zwaarder dan de genoemde verschilpunten. De in beide helften genoemde
plaatsnamen geven misschien recht tot de gissing dat de dichter van A, uit het Noorden
van West-Vlaanderen afkomstig, een poos in Utrecht of Holland gewoond heeft, die
van B daarentegen in Oost-Vlaanderen thuishoort. Na vervolgens het scheipunt
tusschen A en B en de echtheid van de fabel der kikvorschen en van het slot, alsmede
den proloog besproken te hebben, behandelde Spr. de vraag aan wien van de beide
daar vermelde dichters - trouwens bloote namen! - A, aan wien B dient toegekend,
om eindelijk, hoewel aarzelend, tot de slotsom te komen, dat de meeste argumenten
pleiten voor de, door Leonard Willems reeds vóór de ontdekking van het nieuwe
hand-
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schrift gewaagde gissing, dat eerst B gedicht is door dien thans genoemden, doch
verder onbekenden Aernout, waarna Willem dit eenigszins omgewerkt en er zijn
vrije bewerking der Oud-fransche eerste branche vóórgevoegd heeft.
Uit het medegedeelde zal U gebleken zijn, dat voor de noodige afwisseling gezorgd
werd en dat op velerlei gebied veel belangrijks te berde werd gebracht. De aanwezigen
hebben menigmaal getoond dit te waardeeren; ongelukkig echter was hun aantal
vaak niet groot en lijkt het dus wel noodig de leden der Maatschappij op te wekken
tot een drukker bezoek dier vergaderingen.
Omtrent de Novembervergadering moet nog worden bericht, dat de Heer Dr. J.
Dyserinck, niet tevreden met het vele wat hij door zijne voordracht reeds ten beste
gaf, daarbij nog eene verzameling merkwaardige handschriften, brieven en boekjes
ten toon stelde, waarvan hij ten slotte het meeste als geschenk aan de Maatschappij
aanbood. Nauwelijks behoeft vermeld te worden, dat de Vergadering dit met grooten
dank aanvaardde.
Een ander aanzienlijk geschenk kwam in de Decembervergadering ter tafel: de
uitgebreide verzameling werken uit de nalatenschap van wijlen ons Eerelid den Heer
N. Beets door zijne familie aangeboden. Zoo annstonds zal de Bibliothecaris U
daaromtrent nader berichten.
Krachtens besluit der Maandvergadering van April werden aan Mej. Virginie
Loveling ons buitenlandsch medelid de oprechte hulde en de hartelijke gelukwenschen
der Maatschappij telegrafisch aangeboden op den dag (28 April) waarop haar te Gent
eene grootsche nationale hulde werd gebracht. Mej. Loveling heeft schriftelijk haren
hartelijken dank daarvoor ons betuigd.
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Nog werd in die Maandvergadering van April eene hulde betoond die zeker U aller
bijval kan vinden. De Heer Dr. J. Verdam maakte zich daar tot tolk der aanwezigen,
om onzen Voorzitter Prof. Kalff van harte geluk te wenschen met de voltooiing van
het zevende en laatste deel zijner ‘Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde’.
Hij wees daarbij op de groote verdiensten van dit werk en bracht inzonderheid hulde
aan de overal daarin betoonde zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
Den 7den October had te Gent de plechtige herdenking plaats van het 25-jarig
bestaan der Kon. Vlaamsche Academie. Deze is gedurende al dien tijd nauw met
onze Maatschappij verbonden geweest. Ons Bestuur heeft dus gaarne de uitnoodiging
aanvaard de Maatschappij bij die gelegenheid te doen vertegenwoordigen en vond
het Bestuurslid den Heer Dr. G.J. Boekenoogen bereid zich met die taak te belasten.
In de Maandvergadering van November deed de Heer Boekenoogen verslag omtrent
zijne zending: hij beschreef de zeer goed geslaagde plechtigheden en feesten en
herdacht de voornaamste verdiensten door de Academie aan de wetenschappelijke
studiën van onze taal en letteren bewezen. Daarbij werd een bronzen gedenkpenning,
bij deze gelegenheid geslagen en aan de Maatschappij vereerd, met eene fraaie
oorkonde aan de Vergadering getoond.
Een ander bewijs van sympathie met het streven eener bevriende instelling werd
gegeven aan de Vereeniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ te Amsterdam. Sedert jaren
reeds was de Maatschappij in het bezit van een aantal voorwerpen betrekking
hebbende op Bilderdijk of aan hem toebehoord hebbende, welke alle sedert het jaar
1877 in bruikleen berustten in het Leidsche Stedelijk Museum. Toen nu onlangs uit
de nalatenschap van den Heer A.C.
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Kruseman en van diens zoon wederom eenige dergelijke voorwerpen ten geschenke
ontvangen waren, een schrijflessenaartje bij den dichter in gebruik, zijn wandelstok,
een potloodpen met haarlok enz., meende het Bestuur, dat het eigenaardig zou zijn
al deze zaken tezamen ten toon te stellen in het Museum thans aan hem gewijd. De
Commissie van het Leidsche Museum maakte geen enkel bezwaar tegen teruggave
van het bruikleen en zoo is nu in overleg met het Bestuur van het Bilderdijk-Museum
al hetgeen de Maatschappij aan diergelijke relikwieën bezit, in bruikleen naar
Amsterdam gezonden, waar het eerlang in een der zalen van het Stedelijk Museum
voor eenieder te bezichtigen zal zijn.
Omtrent eigen uitgaven door de Maatschappij tot stand gebracht, kan in de eerste
plaats worden bericht, dat de nieuwe bundels Handelingen en Levensberichten in
October verschenen en aan alle leden toegezonden zijn. In die Handelingen zijn o.a.
opgenomen de voordracht in Uwe vorige Vergadering gehouden door den Heer Dr.
H. Brugmans ‘Litteratuur als historiebron’ en eene mededeeling van den Heer Dr.
P.C. Molhuysen over Julia de geliefde van Janus Secundus, den jonggestorven dichter
der Basia. Aan hen is gaarne dank betuigd voor de welwillendheid waarmede zij
hunne bijdragen ter uitgave afstonden. Gelijke dank is ook verschuldigd aan de
schrijvers der Levensberichten, ditmaal negen in getal.
De voorgenomen uitgaaf der werken van Bellamy is nog niet ter perse kunnen
gaan, omdat de bewerkster Mej. Dr. J.A. Nijland door vele ambtsbezigheden en door
ziekte niet zooveel tijd daarvoor kon vinden als zij gehoopt had. Zij is echter bij
voortduring ijverig werkzaam, zooveel de omstandigheden het veroorloven en er is
dus
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veel kans dat eerlang de druk zal kunnen aanvangen.
Het Supplement 1901-1910 op het Repertorium betreffende de geschiedenis des
Vaderlands, waarvoor Uwe vorige Vergadering de noodige middelen uit het Fonds
verleende, is in handschrift door den Heer L.D. Petit nagenoeg voltooid en zal
eerstdaags ter perse kunnen gaan.
Een Historisch Gedenkboek ter gelegenheid van de herdenking van Neerlands
herstel in 1813, waarvan in Uwe vorige Vergadering sprake was, die daarvoor een
bedrag van 500 gld. uit het Fonds beschikbaar stelde, is thans verzekerd, dank zij
den steun van vele zijden door onze Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde
ondervonden, dank zij vooral ook den onvermoeiden ijver en de toewijding van haren
Voorzitter den Heer G.J.W. Koolemans Beijnen. Reeds is aangekondigd, dat het
werk zal verschijnen in vier kloeke deelen, met tal van platen en portretten versierd.
In zake het fotografeeren van Middelnederlandsche handschriften in buitenlandsche
bibliotheken bewaard, bleef het Bestuur werkzaam. In overleg met Prof. Verdam
besteedde het een deel van het nog overige bedrag, door Uwe Vergadering indertijd
toegestaan, voor het doen fotografeeren van een te Londen in het Britsch Museum
bewaard handschrift 11575 (23226) van 204 bladzijden, ‘De Spieghel smenschen
behoudenesse’. De HH. De Flou en Gailliard hebben in de Verslagen en
Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie van 1896 (blz. 273 vv.) reeds de
aandacht op dit belangrijke werk gevestigd, waarvan zij o.a. zeggen: ‘Dit prachtig
en merkwaardig gewrocht is geheel in den trant van Maerlants beste didactische
schriften: zelfde stijl, zelfde zwier en meesterschap over taal en rijm. Is het geen
werk van den grooten dichter zelven, - zooals wij
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het echter blijven vermoeden, - dan toch komt het in vele opzichten ... wonderwel
met andere afschriften van Maerlants werken overeen’.
Behalve voor den tekst van het gedicht zelf heeft dit Londensche handschrift nog
bijzondere waarde door een groot aantal gekleurde penteekeningen tusschen den
tekst ingevoegd. Deze teekeningen lijken eene nadere studie overwaard. Van hoeveel
belang zulks kan zijn voor onze kunstgeschiedenis is nog onlangs aangetoond door
Prof. Jhr. J. Six: in zijn opstel over nieuwontdekte schilderingen in de kap van de
Zuider- of St. Pancraskerk te Enkhuizen (Bulletin v.d. Ned. Oudheidk. Bond, Apr.
- Mei 1912) schrijft hij, dat verschillende der voorstellingen hem geheel
onverklaarbaar bleven, tot bij de oplossing van het raadsel vond in de houtsneden
van een ouden druk van ‘De Spieghel onser Behoudenisse’. Voor zulke
onderzoekingen zal nu ook dat Londensche handschrift goeden dienst kunnen doen,
nu het in fotografische afbeelding in onze bibliotheek opgenomen, voor elkeen
gemakkelijk beschikbaar is geworden.
Naar gewoonte moge dit verslag besloten worden door eene mededeeling omtrent
het aantal onzer leden. Op dit oogenblik telt de Maatschappij 1 eerelid, 501 ‘gewone’
leden in Nederland, 4 in Ned.-Indië, 23 in het buitenland en 173 buitenlandsche leden
van welke 39 de rechten en verplichtingen der gewone leden aanvaard hebben: een
totaalcijfer van 702 tegenover 686 in het vorige jaar.
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Bijlage IV. Verslag van den bibliothecaris.
Dames en Heeren,
Hoogst aangenaam is het mij heden weder de eer te mogen hebben, U het een en
ander mede te deelen over de Bibliotheek onzer Maatschappij, waarover ook voor
dit afgeloopen vereenigingsjaar niets dan goeds, zelfs veel bijzonder goeds te
vermelden is. Dit jaar toch heeft zich gekenmerkt door de ontvangst van vele
belangrijke en merkwaardige geschenken waarover ik U, met Uw goedvinden, het
een en ander wensch mede te deelen.
A tout seigneur tout honneur! In de eerste plaats noem ik U het belangrijke
geschenk van de familie Beets, die aan onze Maatschappij aanbood een geheel
volledig ex. der talrijke geschriften van hunnen beroemden vader, ons onvergetelijk
eerelid Prof. Dr. Nicolaas Beets, in alle uitgaven en alle vertalingen, met veel zorg
door den schrijver zelf verzameld en uitmuntend geconserveerd, waardoor de vele
prachtbanden die in deze collectie voorkomen en waarvan enkele, zooals bv. van
Israëls' De Kinderen der Zee, meer dan een halve eeuw oud zijn, nog zóó frisch
uitzien alsof zij pas uit handen van den binder kwamen; een bewijs dat Beets zeer
veel zorg voor zijn geesteskinderen droeg.
Van de dichtwerken die in alle uitgaven voorhanden
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zijn, is vooral merkwaardig een in 1838 verschenen fransche vertaling van het fraaie
gedicht Jose, en een ex. van Guy de Vlaming van 1837, waarvan slechts een paar
ex. bestaan, waarin de verzen 95-107 voorkomen die in alle verdere uitgaven en
herdrukken weggelaten en door puntjes vervangen zijn. In die regels toch wordt
melding gemaakt van een ridder Beets behoorende tot de Kennemer Edelen, en toen
vóór de uitgave een paar presentexemplaren verzonden waren, vond Beets deze regels
te ijdel, liet daarop voor alle ex. het eerste vel herdrukken, schrapte deze regels en
verving ze door puntjes die in alle herdrukken voorkomen en waarvan de lezers
absoluut niets begrijpen. Maar nu had de schrijver er niet aan gedacht dat, onder de
aanteekeningen op dit gedicht, op blz. 102 ook een aanteekening op de geschrapte
regels voorkomt, zoodat de lezers de bedoeling van de opmerking dat de ridder Beets
slechts schildknaap was, ook niet vatten. Deze aanteekeningen komen alleen voor
in de eerste uitgaaf.
Van een groot aantal gedichten bij bijzondere gelegenheden of op bijzonder verzoek
vervaardigd, en dat zijn er vele, want wij weten dat Prof. B. nooit weigeren kon,
ontvingen wij ex. in den oorspronkelijken vorm, bv. van 1831 een liedje op Van
Speyk en een dergelijk op Hobein, om als straatliedjes bij een orgel gezongen te
worden; een van 1874 geschilderd op een reusachtig chassinet, voor de illuminatie
ter gelegenheid der 25-jarige regeering van Koning Willem III. Een ander in den
vorm van een geïllustreerd strooibiljet in 1887 bij een optocht door de bestellers van
Van Gend & Loos rondgestrooid. Een dertigtal zijner gedichten werd op muziek
gezet door Viotta, Hutschenruyter, Heinze, Nicolai, Richard Hol en anderen, en
daarvan ontvingen wij niet alleen
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een gedrukt ex. maar ook van sommigen het oorspronkelijk hs. van den componist.
Van de reeds genoemde ‘Kinderen der Zee’ bevindt zich in deze verzameling ook
een fraaie Engelsche vertaling in hs. van Mevr. A.H. Beels van Heemstede, en een
Duitsche vertaling eveneens in hs. van Mevr. Landolt en, als een aardige bijzonderheid
herinner ik U dat wijlen ons medelid A.C. Kruseman, de oorspronkelijke uitgever
van dit werk, aan ons het handschrift van Beets fraai gebonden en met een proefdruk
der etsen legateerde. Verschillende vertalingen van zijn werken komen in deze
verzameling voor; bv. een Duitsche en een Deensche vertaling van het bekende werk
over Paulus, een Duitsche vertaling van de ‘Stichtelijke Uren’, een Duitsche vertaling
van ‘Woorden bij het ziekbed’, een Engelsche vertaling van ‘Het leven van Van der
Palm’ en verschillende vertalingen van ‘Als de kinderen groot zijn’. Van de verdere
merkwaardigheden noem ik U nog een ex. op satijn gedrukt van een door B.
vervaardigde Chronologische kaart der geschiedenis van het volk van Israël van
1847, waarvan in 1854 een derde druk verscheen en die sedert geheel vergeten is.
Het zou mij te ver voeren als ik U in dit verslag opnoemde alles wat in deze
verzameling voor merkwaardige ex. gevonden worden, daarvoor verwijs ik U naar
de bijlage tot dit Verslag, waarin een uitvoerige opgaaf voorkomt van al de nummers
waaruit de Verzameling-Beets bestaat.
Maar voor één boek verwijs ik U niet naar die bijlage; gij raadt reeds dat ik U het
een en ander heb mede te deelen over de Camera Obscura. - Dat alle uitgaven tot
aan het overlijden van B. in deze verzameling voorkomen is natuurlijk, maar daar
zijn zeer bijzondere ex.
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bij; bv. de eerste en eenige afl. van een voorgenomen doch niet verschenen uitgave
door Bombled in 1857 geïllustreerd; een nadruk uitgegeven in 1853 te Gent; een ex.
van den 6den druk doorschoten met papier waarop een menigte aanteekeningen en
verbeteringen in de spelling van De Vries en Te Winkel; een ex. van den 10den druk
door Sierig geïllustreerd, in groot folio zooals slechts weinig ex. gedrukt werden, en
waarlijk geen zakuitgave daar dit ex. niet minder dan 19 en een half pond weegt; een
ex. van den 13den druk alweder met aanteekeningen en verbeteringen voor den 14den
druk; een ex. van den 15den druk groot 8o op Hollandsch papier zooals er slechts vier
gedrukt werden en gebonden in een bijzonder fraaien marokko prachtband. Verder
ontvangen wij twee vertalingen in het Fransch, een in het Italiaansch en een vertaling
van ‘Een oude kennis’ in het nu reeds lang vergeten Volapük als afzonderlijke werken
in 1856, 1879 en 1891 verschenen, en eene menigte afleveringen van buitenlandsche
tijdschriften, waarin vertalingen van verschillende stukken uit de Camera Obscura
voorkomen. Vooral de Duitschers hebben veel daaruit vertaald en niet altoos met
vermelding der oorspronkelijke bron. Daarin onderscheidde zich vooral een bekend
lid van den Duitschen Rijksdag Karl Braun-Wiesbaden, die een uitstapje naar ons
land gemaakt had en in de Gartenlaube zijn reisindrukken mededeelde. Hij had
zoogenaamd een paar introducties voor deftige familiën ontvangen, maakte daarvan
gebruik, en vertaalde brutaalweg als ‘ein Stück Erlebtes’ het gezellige avondje bij
de familie Stastok! Verder bevinden zich daaronder verschillende vertalingen van
Teun de jager, De familie Kegge, De familie Stastok, het Diakenhuismannetje en
een vertaling in het Hongaarsch van het gevoelige stukje ‘Verre vrienden’.
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Maar wat deze verzameling van de C.O. vooral merkwaardig maakt, is de daarbij
gevoegde portefeuille met door Hildebrand ontvangen brieven en nummers van
Onderwijzersbladen, waarin vragen om inlichtingen over bijzondere punten, wat
hem aanleiding gaf tot de uitgave van het interessante en vermakelijke boekje ‘Na
vijftig jaar’. Men heeft het den goeden auteur wat lastig gemaakt met de onmogelijkste
en meest dwaze vragen, en het is niet te verwonderen dat hij, tot in zijn 88ste jaar en
veertien jaar na de uitgave van dat boekje daarmede vervolgd, aan een nieuwsgierigen
vrager op 19 April 1902 een antwoord dicteerde, dat het nu toch eindelijk uit moest
wezen en dat hij op dergelijke vragen niet meer antwoorden zou. B. had de loffelijke
gewoonte om op de meeste brieven zijn antwoord te copieeren, wat de waarde dezer
brieven voor ons zeer verhoogt en het is, als men deze brieven inziet, onbegrijpelijk
dat hij niet veel meer in dat boekje mededeelde, en het nog amusanter gemaakt heeft
dan het al is, want werkelijk die brieven geven er aanleiding toe. Zoo vraagt bv. de
secretaris van een reciteercollege, op welk woord in een bepaalden zin de klemtoon
moet vallen, over welke kwestie de heeren in hunne vergadering, na een wedstrijd
in het voordragen, niet tot eenstemmigheid konden komen; de Voorzitter van een
letterkundige vereeniging vroeg of hij de Geschiedenis van het Diakenhuismannetje
voor een reciteerwedstrijd moest rangschikken onder Luim of Ernst; een gymnasiast
moest een opstel vervaardigen over de vraag of Kegge een fatsoenlijk man was, en
vroeg wat of B. zelf daarvan dacht; een andere mijnheer vraagt hem hoe hij toch in
vredesnaam komt aan den naam van Klaartje Donze daar deze naam in zijn familie
volstrekt niet voorkomt. Uit naam van eenige onderwijzers

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

85
werd hem gevraagd hoe of hij aan den naam Nurks gekomen was. De Heer Nurks
zelf schrijft hem, van uit de Haarlemmerhout, na de uitgaaf van ‘Na vijftig jaar’, dat
hij niet begrijpt dat Hildebrand, toch een volbloed Hollander, in dat boekje de namen
van een Fransche en van twee Vlaamsche steden in het Fransch noemt, alsof er geen
goede Hollandsche namen voor bestonden, van welke aanmerking B. nota nam door
in den tweeden druk de Fransche namen tusschen haakjes te zetten. Een ander, op
een kasteel in Zuid-Limburg schrijft aan den ‘beminnenswaardigen’ schrijver van
de C.O. dat hij met verbazing las in het stukje ‘Een oude kennis’ dat in den tuin bij
Dr. Deluw de peren te gelijk met de kersen rijp waren, daar de peren in Limburg,
dat trouwens gelijk Hildebrand wel weet in alles ten achteren is, eerst in September
rijp worden. Een leerares liet hem door bemiddeling van haar boekhandelaar vragen,
wat of een nationale hoed was en hoe of die er uitzag enz.
Maar de aardigste van al die vragen is wel een brief aan den ‘Hoogeerwaarden’
Heer Beets, onderteekend door niet minder dan twaalf jongedames, leerlingen der
vierde klasse van een Meisjesschool, die in de leesles de geschiedenis van Gerrit
Witse met zooveel belangstelling volgden, en nu gaarne wilde weten hoe of het
tusschen Witse en Klaartje Donze afliep, en vooral of zij elkander kregen. Men kan
zich voorstellen welk een voldoening het voor die jonge dames zal geweest zijn toen
het geruststellend antwoord van B. kwam, en hoe weinig er dien ochtend van het
onderwijs terecht gekomen zal zijn. B. ontving 26 Maart 1885 het antwoord ‘Twaalf
dankbare harten komen U eerbiedig bedanken voor de welwillende woorden tot hen
gericht. U weet niet hoe gelukkig wij door uw vriendelijken brief zijn; wij hebben
om het
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bezit van dien brief geloot en de bezitster zal hem als herinnering aan U goed bewaren,
enz.’.
De lust is bij mij groot om nog meer uit die brieven te vertellen maar ik moet het
hierbij laten, daar ik U ook over andere geschenken iets mededeelen wil; het hier
medegedeelde zal, naar ik hoop, voldoende wezen om U eenig denkbeeld te geven
van de belangrijkheid van deze verzameling, die in het Journaal van ingekomen
boeken uit niet minder dan 330 nummers bestaat, en waaraan de familie Beets geen
betere bestemming had kunnen geven dan haar aan onze Maatschappij te schenken;
en heeft Nicolaas Beets door zijn talrijke werken en vooral door zijn ‘Camera
Obscura’ zich een onvergankelijken naam verworven in de geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde, in de Annalen der aan haar gewijde Maatschappij is de
datum van 30 Nov. 1911, de datum waarop de familie Beets deze collectie schonk,
met gouden letteren opgeteekend.
Ons hoogbejaard en hooggeacht medelid A.W. Sijthoff heeft een nieuw bewijs
gegeven dat hij, al woont hij sedert jaren vele mijlen van ons af, bij München, toch
nu en dan aan onze Maatschappij denkt. Hij schonk ons toch een handschriftje dat
al bestaat het ook uit slechts 6 bladzijden, toch door mij gerekend wordt een der
belangrijkste bijdragen tot onze Bilderdijk-collectie te zijn.
De Hollandsche Maatschappij van Fraaye Kunsten en Wetenschappen vatte in
1812 het plan op door Bilderdijk, die vernomen had dat Prof. A. Ypey een beknopte
geschiedenis der Nederlandsche taal ter perse gelegd had, en daarop vermoedelijk
naijverig was en die, wat hem meermalen overkwam, zich in geldverlegenheid bevond,
een geschiedenis der Nederlandsche taal te laten schrijven
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die slechts voor de inteekenaars bij vooruitbetaling van ƒ 7.- per ex. verkrijgbaar zou
zijn. Een ontwerp van inteekening werd klaarblijkelijk door Bilderdijk zelf gesteld,
waarin gezegd wordt dat de Maatschappij, om zulk een doorwrocht werk te
verschaffen, niet naar een geleerde buiten haren kring behoeft om te zien. Onder hare
leden van verdienste toch bezit zij een geleerde die met de grootste belezenheid en
kennis van al hetgeen tot de geschiedenis onzer taal betrekking heeft, de grootste
scherpzinnigheid en oordeelkunde paart, die tot het vervullen van zulk een
veelomvattende en belangrijke taak vereischt worden enz. Dit ontwerp tevens
inteekenlijst werd in drie afschriften aan de drie Departementen van de Maatschappij
rondgezonden en aan de leden ter inteekening voorgelegd. 66 Amsterdamsche leden,
waarvan 27 dadelijk betaalden, teekenden op dat prospectus en daaronder vinden
wij de handteekeningen van Johannes Kinker, Jan Frederik Helmers, M.C. van Hall,
Wiselius, H.H. Klijn, A. Vereul, B. Klijn en meer bekende namen uit die periode.
Op de lijst van Groningen werd slechts voor vier ex. ingeteekend en daaronder vinden
wij den naam van Jacob Grimm. In het geheel werden ongeveer honderd ex. besteld
zoodat de onderneming gewaagd kon worden. Aan Bilderdijk werd in November
1812 en in Februari 1813 telkens ƒ 50.- uitbetaald, maar 6 Juli 1813 schreef Bilderdijk
aan Tydeman dat hij het plan moest opgeven en van de zaak afzag; de uitgaaf is nooit
verschenen. De lijst van Amsterdam met al de namen en die van Groningen is ons
nu door den Heer Sijthoff geschonken, benevens de afrekening van A. Klinkert,
penningmeester der Maatschappij, gedagteekend 3 October 1814 waaruit blijkt dat
47 inteekenaren vooruit betaald hadden en dat er een saldo van ƒ 226.- overbleef.
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In het in 1906 verschenen Gedenkboek van Bilderdijk heeft Prof. Te Winkel aan dit
nooit verschenen boek eenige regelen gewijd, door hem ontleend aan de briefwisseling
tusschen Bilderdijk en Tydeman, maar nu bezit onze Bibliotheek, dank zij de goedheid
van ons medelid, de origineele stukken over dit merkwaardig feit in de geschiedenis
van Bilderdijk.
Ons medelid Dr. Joh. Dyserinck, aan wien de Bibliotheek reeds zoo menig geschenk
te danken heeft, verrijkte onze verzameling brieven met 13 brieven van Mevrouw
Bosboom-Toussaint en met een aardige collectie geschriften van L.R. Beynen, met
een tiental belangrijke brieven, waarbij o.a. een brief van den Grootmeester van H.M.
de Koningin-Moeder over Beynen.
Mevr. de Wed. A.G. Kleyn-Van de Kerckhof te Zwolle schonk ons, ofschoon geen
lid onzer Maatschappij, hoogst belangrijke brieven w.o. 6 van J.P. Kleyn aan Bellamy,
6 brieven van A.C.W. Staring, 3 van Hieronymus van Alphen en 5 van J. Schull aan
J.P. Kleyn en een paar fraaie brieven van F. Strauss aan de Wed. Kleyn.
Aan den Heer D.B. Centen Jr., zoon van den bekenden uitgever, geen lid onzer
Maatschappij, danken wij een hs. dat voorzeker door menigeen met eerbied zal
worden ter hand genomen, het hs. namelijk van Ten Kate's fraai gedicht ‘De Nieuwe
Kerk’.
Nog meer geschenken heb ik te vermelden. De Heer B.J.F. Varenhout, eveneens
geen lid, schonk ons een zeldzaam voorkomend hs. en wel een gedicht van Jan Luiken
aan zijn kleinzoon.
De Heer A.J. van Huffel Jr. te 's-Gravenhage, ook geen lid onzer Maatschappij
die ons reeds meermalen boeken schonk, verraste ons in dit jaar met een groot aantal
Nrs. van de Telegraaf van 1896-1901 waarin
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Prof. Jan ten Brink feuilletons schreef, getiteld: De republiek der letteren, die niet
herdrukt of in anderen vorm uitgegeven en dus niet gemakkelijk verkrijgbaar zijn,
en waarin menig artikel schuilt dat bewijzen geeft van Ten Brink's buitengewone
belezenheid.
Een boek dat in meer dan een opzicht merkwaardig en voor onze Bibliotheek een
belangrijke aanwinst is, danken wij aan de goedheid van Dr. Mr. J.C. Overvoorde;
hij vereerde ons toch een ex. van Van Hoogstraten, Geslachten der zelfstandige
naemwoorden met een menigte aantt. in hs. van Prof. A. Kluit die gediend hadden
voor een door hem uitgegeven tweeden druk, en welk boekje gevonden werd onder
de puinhoopen van zijn huis, dat met de ramp van Leiden in 1807 in de lucht vloog
en waarbij Prof. Kluit het leven verloor.
Voor de overige geschenken veroorloof ik mij U naar de Bijlage van dit Verslag
te verwijzen. Tot mijn leedwezen kan ik niet veel boeken door aankoop verkregen
vermelden. In het vorig maatschappelijk jaar had ik te veel en nog al kostbare boeken
gekocht, waardoor ik het mij verleende crediet belangrijk overschreden had; ik moest
daarom in dit jaar de grootste zuinigheid betrachten, en mij met het aankoopen tot
de gewone vervolgwerken, tijdschriften en het hoogst noodige beperken, waardoor
die zaak weder in 't reine kwam.
Als ik U nu ten slotte mededeel dat het letterkundig verkeer met 160 binnen- en
buitenlandsche genootschappen en maatschappijen1 geregeld plaats vond, en voor
onze Bibliotheek rijke vruchten opleverde; dat onze Bibliotheek door al die
geschenken, behalve met de vervolgen van

1

Zie de uitvoerige opgave daarvan in de Handelingen en Mededeelingen onzer Maatschappij
van 1905-6, blz. 80-84.
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230 tijdschriften en genootschapswerken, met ruim 500 boeken, 17 handschriften
en eene groote menigte brieven vermeerderd werd, en dat 3642 boeken en 17
handschriften tegen ontvangbewijs naar buiten uitgeleend werden, en een groote
menigte in de Leeskamer der Universiteits-bibliotheek geraadpleegd zijn, dan heb
ik U het voornaamste met betrekking tot onze Boekerij medegedeeld en bedank ik
U voor de door U 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 1911-1912 met
geschenken hebben vereerd.
1

Mr. C. Bake, 's-Gravenhage.

2

Joh. H. Been, Brielle.

3

Dr. A. Beets, Leiden.

4

Familie Beets.

5

Dr. P.J. Blok, Leiden.

6

Dr. G.J. Boekenoogen, Leiden.

7

J.H. van den Bosch, Gouda.

8

Dr. R. Brandstetter, Luzern.

9

Dr. J.C. Breen, Amsterdam.

10

Dr. F. Buitenrust Hettema, Zwolle.

11

D.B. Centen Jr., Amsterdam.

12

A. De Cock, Antwerpen.

13

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

14

J. Craandijk, Haarlem.

15

Dep. v. Binnenl. Zaken 's-Gravenhage.

16

Dr. G.J. Dozy, Zeist.

17

Dr. J. Dyserinck, Baarn.

18

Mr. C.C.D. Ebell, 's-Hertogenbosch.

19

Mr. J.P. Fockema Andreae, Utrecht.

20

A.A. Ganderheyden, Hilversum.

21

Dr. H. van Gelder, Utrecht.

22

Gemeentebestuur van Leiden.

23

Gemeentebestuur van Nijmegen.

24

Mevr. A. van Gogh-Kaulbach, Haarlem.

25

C.J. Gonnet, Haarlem.

26

Dr. G.C.W. Görris, Maastricht.

27

J.J. Graaf, Haarlem.

28

G.F. Haspels, Rotterdam.

29

Dr. J. Herderscheê, 's-Hertogenbosch.
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G.J. Honig, Zaandijk.

31

Hoogheemraadschap van Rijnland,
Leiden.

32

W.R. Hora Adema, Apeldoorn.

33

G. Huet, Parijs.

34

Dr. J. Huizinga, Helpman.

35

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

36

Dr. K.H.E. de Jong, 's-Gravenhage.

37

Dr. G. Kalff, Leiden.

38

M.M. Kleerkooper, Amsterdam.

39

Mevr. Wed. A.G. Kleyn-van de
Kerckhoff, Zwolle.

40

Dr. A. Kluyver, Groningen.

41

H. Knippenberg, Venlo.

42

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

43

W.F. Leemans, 's-Gravenhage.

44

A. Levy, Hamburg.

45

Library of Congress, Washington.

46

V. Loosjes, Amsterdam.

47

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

48

S.W.F. Margadant, 's-Gravenhage.

49

Dr. W. Meindersma, 's-Hertogenbosch.

50

Dr. P.C. Molhuysen, Leiden.
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51

O. Monsma, Oldeboorn.

52

Dr. W. Mulder S.J., Katwijk a/d Rijn.

53

W.C. Nieuwenhuyzen, 's-Gravenhage.

54

Firma Mart. Nijhoff, 's-Gravenhage.

55

W. Nijhoff, 's-Gravenhage.

56

A.L.H. Obreen, 's-Graveland.

57

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

58

Dr. Mr. J.C. Overvoorde, Leiden.

59

M.A. Perk, 's-Gravenhage.

60

Louis D. Petit, Leiden.

61

J.W. Pont, Amsterdam.

62

G. van Poppel, Weissensee.

63

Redactie van De Gids, Amsterdam.

64

Redactie van Het Huis, Amsterdam.

65

Mevr. Wed. J.F. van Rhienen, Nijmegen.

66

Rijks-Universiteit, Groningen.

67

Mej. Dr. H.J.A. Ruys, Leiden.

68

Dr. N.J. Singels, Utrecht.

69

J.F.M. Sterck, Haarlem.

70

Dr. H.A.J. van Swaay, Roermond.

71

Synode der Ned. Herv. Kerk.

72

A.W. Sijthoff, Feldafing bij München.

73

Universiteits-Bibliotheek, Amsterdam.

74

Universiteits-Bibliotheek, Leiden.

75

Dr. V. Van der Haeghen, Gent.

76

B.J.F. Varenhorst, 's-Gravenhage.

77

Vereeniging tot bevordering van de
belangen des Boekhandels, Amsterdam.

78

Vereeniging Amstelodamum,
Amsterdam.

79

Vereniging tot vereenvoudiging onzer
schrijftaal, Zwolle.

80

A. Vogel, 's-Gravenhage.

81

Dr. C.G.N. de Vooys, Assen.
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Dr. S.G. de Vries, Leiden.

83

Dr. W. de Vries, Groningen.

84

H.M. Werner, De Steeg.

85

Dr. E. Wiersum, Rotterdam.

86

Dr. Jan te Winkel, Amsterdam.

87

J.A. Wormser, Hilversum.

88

Dr. G.A. Wumkes, Sneek.

89

Dr. W. Zuidema, Amsterdam.
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Geschenk der familie Beets.
Dichtwerken van N i c o l a a s B e e t s .
Jose. Een verhaal. Amst. 1834.
Id. 2e uitg. Amst. 1838.
Kuser. Haarl. 1835.
De Masquerade (9 Febr. 1835). Een gedicht. Leid. 1835.
Met bijvoegingen en aantt. in hs. en een Dankbetuiging der
Masquerade-Commissie.
Guy de Vlaming. Een verhaal. Haarl. 1837.
Met de verzen 95-107 die in de meeste ex. weggelaten zijn. Zie hiervóór
blz. 81.
De Leydsche weezen aan de Leydsche burgerij. Nieuwjaarswensch 1838.
Gedichten. Haarlem 1838. M. pl.
Ex. op Hollandsch papier.
Id. Antwerpen 1844.
Id. 2e herz. en veel vermeerderde druk. Haarlem 1847.
Id. Nieuwe, herz. en vermeerderde druk. Ald. 1848.
Id. Dezelfde uitg. M. pl. gr. 8o.
Id. (Uitg. d.J.F.J. H e r e m a n s ). Gent 1848.
Id. 3e herz. druk. Haarlem 1855.
Aan de bruid van den Erfprins. Ald. 1839.
Ada van Holland. Ald. 1840.
Liedekens [Dichtwerken I 125-164. Eerste uitg. in de Enkhuizer Almanakken uitg.
d.d. Maatsch. tot nut van 't algemeen 1840-42].
Een Paaschgezang. Haarl. 1845.
Dichterlijke verhalen. Jose. - Masquerade. - Kuser. - Guy de Vlaming. - Ada.
Nieuwe herz. uitg. Ald. 1848.
Id. Dezelfde uitg. M. pl. gr. 8o.
De gegraveerde titel luidt: Gedichten van N i c . B e e t s . Nieuwe, herz. en
verm. druk.
Het Oranjewater, 11 Nov. 1851. Ald. 1851.
Korenbloemen. Nieuwe gedichten. Ald. 1853.
Nieuwe gedichten, Ald. 1857.
Id. 2de druk. Ald. 1858.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

94
Uit N i c . B e e t s ' Dichtwerken. Eene bloemlezing. Amst. 1860.
De Kinderen der Zee. Schetsen naar het leven aan onze Hollandsche stranden.
Teekeningen van J o s . I s r a e l s . Gravuren van J.H. R e n n e v e l d . Haarl. (1861).
Id. 2e herz. druk. Arnhem (1872).
Id. 3e druk. Leiden (1889).
Verstrooide Gedichten 1831-61. Haarl. 1863. 2 dln.
Utrecht 28 Nov. 1863.
Ten dage der feestelijke optocht. Utr. 1867.
Een vaderlandsch lied op het veld van Heiligerlee. Utr. 1868.
Ex. in zeer fraaien band.
Madelieven. Haarl. 1869.
De onthulling van het monument te Heiligerlee ... Dichtregelen uitgesproken te
Winschoten. Gron. 1873.
Chassinet-versje bij 's Konings 25-j. regeering 12 Mei 1874. Op linnen geschilderd.
Orgelinwijding op Paaschmorgen in de Buurkerk (25 Maart 1883). Utr. 1883.
Najaarsbladen. Gemengde gedichten, 1874-80. Amst. 1881.
Dichtwerken 1830-1884. Volledige uitgave. Leiden 1885. kl. 8o.
Dichtwerken. 1830-1884. Volledige uitg. Leiden. Verkrijgbaar bij D. B o l l e .
Rotterdam (1884). 4 dln. kl. 8o.
Dichtwerken 1830-1900. Volledige uitg., naar tijdsorde gerangschikt en herzien.
Amsterdam 1876. Leiden 1884-1900. 5 dln. M. portr. gr. 8o.
Ex. op Hollandsch papier, met de handteekening van N. B e e t s . 5 dln.
geb. in half chagrijn.
Nog eens Najaarsbladen. Gedichten, 1880-84. Leid. (1884).
Beets-Scheurkalender (verzameld door Mej. S. H u d i g ). Leiden 1886.
Winterloof. Late gedichten, 1884-1887. Leid. (1887).
Brokkelvloer van Rijmspreuken. 's-Grav. 1891.
Plechtige begroeting van H.M. de Koningin-Regentes met H.M. Koningin
Wilhelmina in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 27 Mei 1891. (Woorden van N i c .
B e e t s ). Amsterdam 1891.
Nog eens Winterloof. Late gedichten, 1887-1892. Leid. (1894).
Gedichten. Volledige uitg. naar tijdsorde gerangschikt en opnieuw herzien. 5de
druk. Leiden (1895). 4 dln. M. portr. kl. 8o.
Vijftig-cents-editie.
Id. Volledige uitg. enz. 6de druk. Ald. (1904). 5 dln. 2 bdn. 8o.
Dl. V met den titel: Nog eens Winterloof en Dennenaalden. 2e druk.
Verzameling van losse gedichten en overdrukjes van gedichten uit Jaarboekjes en
Tijdschriften. 2 port.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

95

Gedichten van N i c o l a a s B e e t s op muziek gezet.
Vier liederen. Met muziek van J.J. V i o t t a . 1836.
Elia op Horeb. Met muziek van F. C o e n e n . Voor Soli, koor en orkest. Met brief
van J.P. H e i j e .
Hollandsch lied. Met muziek van K.A. C r a e y v a n g e r . 3e druk. Leid. z.j.
Het breistertje. Met muziek van W. H u t s c h e n r u y t e r . Rott. z.j.
Een Nederlandsch lied. Met muziek van D.W. R o o b o l in handschr.
Laat ons met de herders gaan. Met muziek van G.A. H e i n z e . Amst. 1878.
Nederlandsch lied. Met muziek van W.F.G. N i c o l a i in handschr.
Aan een bruid Met muziek van J.C. B o e r s . Gent 1871.
Kerstavond Met muziek van J.J. v a n K r i e k e n . Amst. 1872.
Vaderlandsch lied Met muziek van J. d e H a a s in handschr. z.j.
Vier gedichten Met muziek van R. H o l . Leid. 1884.
Het Tranenkruikje Met muziek van J.C.M. v a n R i e m s d i j k . Leid. z.j.
Feestcantate voor 17/XI 1869 met muziek van W.F.G. N i c o l a i . Utr. 1869.
Aan mijn volk. Met muziek van M.J. B o u m a n . Handschr. met brief 1885.
Blijf een! Met muziek van H. B e n d e r . Handschr. met brief 1886.
Blijf een! Met muziek van A.W.A. H e y b l o m . Rott. 1888.
Najaarslied Met muziek van G. v a n M e n s . Rott. z.j.
Feest-Cantate bij de viering van het 250 j. Bestaan der Utrechtsche Hoogeschool.
21 Juni 1886. Muziek van R i c h . H o l . Utr.-Arnh. (1886).
Ik zag mijnen heere van Valkenstein. Met muziek van J.C.M. v a n R i e m s d i j k .
Amst. 1890.
Nu riddertrouw gezworen. Met muziek van Th. J.L. S e n e c a u t . Eindh. 1891.
Koninginnelied. Met muziek van W.F.G. N i c o l a i . 's-Hage 1891.
De Nachtegaal Met muziek van S. B r o n s . 's-Hage. z.j.
Kerstzang Met muziek van C. I m m i g J r . Rott. 1891.
Wilhelmus van Nassouwe. Met muziek van R. H o l . Utr. 1892.
De Fakkels. Met muziek van J. B e r g h o u t . Handschr. met brief.
Nu laat ons allen Gode loven. Met muziek van A. S p o e l . 's Hage. z.j.
Zaansch liedeken. Met muziek van C. A n d r i e s s e n J r . Hilv. 1894.
Kerstfeest Met muziek van G. A n t h e u n i s . Gent 1892.
Lentelied Met muziek van v.L. Handschr.

Vertalingen van Gedichten van N i c o l a a s B e e t s .
Jose. Une nouvelle de N. B e e t s . Traduction libre et en prose [par H. Ve e c k e n s ].
Arnh. 1838.
Imitations de quelques fleurs de poésie Hollandaise par F.L.A. d e J a g h e r . Utr.
1846.
Waarin eene vertaling van: Aan een gestorven Kind. Gedicht van B e e t s .
Specimens from the Dutch Poets by W.R. T h o m s o n . Utr. 1858.
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Waarin eene vertaling van een gedicht van B e e t s ‘Herinnering’.
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Q u a n d t (E m .), Von der grünen Aue. Neue Lieder. Berl. 1871.
Op blz. 165-203. Holländische Lieder. Dem holländischen Dichter N.
B e e t s nachgesungen.
B o i s s e v a i n (C h .), Story of the life and aspirations of L.R. Koolemans Beynen
(a young Dutch naval officer). Transl. into Engl. by M.M. Lond. 1885.
Op blz. 147 een gedicht van B e e t s door hemzelf in het Engelsch vertaald.
Vertaling van De Kinderen der Zee in het Hoogd. door Mevr. L a n d o c k en in het
Engelsch door Mevr. B e e l s v a n H e e m s t e d e , in handschrift.
Id. van: Aan Mary Victoria, Prinses van Teck, in het Eng. vert. door M.D. Yo u n g
in The Baptist Banner. 1892 No. 9 en in The King's Own. 1892, April.
Verzameling van gedichten in verschillende talen vertaald. In handschrift en in
overdrukken.
Album met vertalingen in handschrift van verschillende gedichten waaronder een
vijftal van ‘Als de kinderen groot zijn’.

Gedichten door N i c o l a a s B e e t s vertaald.
Kort berigt aang. Lord B y r o n en zijn werken en Proeven uit zijn werken. Amst.
1834.
Kort berigt aangaande Wa l t e r S c o t t en Proeven uit zijn werken. Amst. 1835.
Dl. III, IV van: Verzameling van Voortbrengselen van Uitheemsche
Vernuften.
Gedichten van Lord B y r o n . Haarl. 1835.
Parisina e.a. gedichten van Lord B y r o n . Ald. 1837.
Navolgingen van Lord B y r o n . Nieuwe herz. uitg. Vermeerderd met een Woord
over Byrons Poëzy. Ald. 1848.
Id. Dezelfde uitg. M. portret.
De gegraveerde titel luidt: Gedichten van N i c . B e e t s . Nieuwe, herz. en
verm. druk.
Rijmbijbel [naar het Hoogd. van W. H e y ] uitg. door N i c . B e e t s . Haarl. 1839.
Ex. op holl. papier.
Id. Met platen. Ald. z.j.
Id. 2de herz. druk. Ald. 1862.
B r e m e r (F.), Huisselijk geluk en huisselijk leed. (Uit het Zweedsch). Haarl.
1841. 2 dln.
De hierin voorkomende verzen zijn vertaald door N i c . B e e t s .
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C a r l é n (E. F l y g a r e ), De roos van Tistelön (Uit het Zweedsch). Haarl. 1843. 3
dln.
De hierin voorkomende motto's en ingelaschte verzen zijn vertaald door
Nic. Beets.
J a m e s (J.A.), Gids voor jongelingen, die het ouderlijke huis verlaten. Uit het Eng.
vert. door S a m . M u l l e r . Amst. 1841.
De hierin voorkomende gedichten zijn vertaald door N i c . B e e t s .
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Wa t t s (I.), Godsdienstige en zedelijke zangen voor kinderen. Naar I.W. door N i c .
B e e t s . Leid. (1886).
Id. 2e druk. Utr. 1873.
S h i p t o n (A n .), Emanuel Morton of alles voor den Heer. Een verhaal. Uit het
Eng. door E l . F r e y s t a d t . Utr. (1869).
De hierin voorkomende liederen zijn vertaald door N i c . B e e t s .

Prozawerken van N i c o l a a s B e e t s .
Een Beestenspel. Z.p. 1836.
Spreken. Haarl. 1838.
Dissertatio de Aeneae Sylvii, qui postea Pius papa secundus, morum mentisque
mutationis rationibus. Harl. 1839.
In den handel gebracht o.d.t.:
De Aeneae Sylvii cet. Ald. 1839.
Proza en Poezy. Verzameling van verspreide opstellen en verzen. Ald. 1840.
Leven en Karakter van J.H. van der Palm. Leyd. 1842. M. portr.
Life and Character of J.H. van der Palm. Transl. by J.P. We s t e r v e l t . New York
1865.
De Kruiswoorden. Zeven lijdens-preêken. Haarl. 1843.
Id. Ex. op Hollandsch papier.
Id. 2e druk. Ald. 1866.
Christelijke Lesjes voor jonge kinderen. Haarl. 1843.
Anoniem verschenen 3 drukken tot 1860. De 4e en 5e druk verschenen
met den naam des schrijvers.
Twaalf preeken. Haarl. 1845.
De gelijkenis der talenten. Eene preek over Mattheus XXV: 14-30. Nijk. 1846.
Het Godsbestuur en Nederlands behoefte. Eene preek op den Dank- en Bededag
in het jaar 1846. Ald. 1846.
De Christen bij en op het ziekbed. Haarl. 1846.
De herstelde kranke. Haarl. 1847.
Beide werkjes vertaald in het Hoogd. o.d.t.: Der Christ auf dem
Krankenbette in:
Jahrbuch des rheinisch-westfälischen Schriftenvereins enth. Altes und Neues aus der
Arbeit für das Reich Gottes ... herausg. von F. M e y e r i n g h . Jhrg., II, III. Bonn
1860-61.
Deze vertaling verscheen in boekvorm o.d.t.:
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Das Krankenbett. Worte christlicher Anleitung und Ermahnung für Gesunde, Kranke
und Genesene. Aus dem Holl. übers.... von F. M e y e r i n g h . Mit einem Vorwort
des Verfassers. Hamb. (1862).
Chronologische kaart voor de geschiedenis van het volk van Israel, tot op de
verwoesting van Jeruzalem. Ten gebruike bij de historische, kanonieke en apokryfe
Bijbelboeken. Naar de nieuwste schrijvers opgemaakt. Utrecht 1847. plo.
Ex op satijn gedrukt.
Id. 2de druk. Ibid. 1847. plo.
Id. 3de verm. druk. Haarl. (1854). plo.
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De grootte van onze dankstof. Eene opwekking tot danken en loven op den
algemeenen Dankdag in Nederland d. 26 Sept. 1847. Nijk. 1847.
De rijke dwaas en de rijkdom in God. Oudejaarsavond-preek. 31 Dec. 1846. Nijk.
1847.
Een oud randschrift voor de nieuwe munt. Amst. 1847.
Des Christens schuld ann den heiden. Haarl. 1848.
Id. Nieuwe uitg. Amst. 1892.
Zorgen. Eene preek over Matth. VI: 24-34. Nijk. 1848.
Stichtelijke uren. Haarl. 1848-60. Amst. 1875-83. 9 dln. 8o.
Id. Amst. 1873-83. 9 dln. kl. 8o.
Kleine verzameling uit de Stichtelijke Uren. Haarl. 1859.
Keur van gedachten uit de Stichtelijke Uren [verzameld door C.E. S m i s s a e r t ].
Haarl. (1870).
Erbauungsstunden. In einer Auswahl übers. nach dem Holl. von N. B e e t s und
herausg. von F. M e y e r i n g h . Mit einem Vorworte des Verfassers. Bonn 1858. Id.
Ex. op zwaar papier.
Zeugnisse des Evangeliums aus der holländischen Kirche übers. und herausg. von
F. M e y e r i n g h . 2es Heft. Enthaltend fünf Betrachtungen van N i c . B e e t s . Elberf.
1856.
Pécheur & pharisien. Discours. Trad. du Hollandais. Paris 1857.
Vertaling van Stichtelijke Uren IV No. 7.
Verzameling van overdrukjes van buitenlandsche tijdschriften waarin vertalingen
uit de Stichtelijke uren en Preekbundels.
Herinneringen en Indrukken van een kleinen uitstap naar Londen in Mei 1847.
Brieven aan een vriend. Amst. 1849.
Zonder zijn voorkennis overgedrukt uit het Tijdschrift ‘De Vereeniging’
1847-49.
Houdt dat gij hebt. Een preek gehouden in Nederland 331 jaren na het optreden van
Martin Luther, 200 jaren na den Munsterschen vrede. Arnh. 1849.
Achttien Juny MDCCCXLIX. Een woord op den jongsten Dank- en Bededag
gesproken door een Evangeliedienaar. Haarl. 1849.
Des heidens loon aan den christen. Redevoering enz. Met belangrijke
aanteekeningen en bijvoegsels. Haarl. 1850.
Fantasie en werkelijkheid met betrekking tot het Openbaar Onderwijs. Haarl. 1852.
Paulus, in de gewichtigste oogenblikken van zijn leven en werkzaamheid
voorgesteld. Haarl. (1853), M. pl. 4o.
Id. 2e druk. Ald. 1855. - 3e uitg. Amst. 1859. - 4e, door den schrijver herz. uitg.
Rott. (1887).
Paulus in den wichtigsten Augenblicken seines Lebens und Wirkens. Biblische
Schilderungen. Aus dem Holl. (übers.) von C. G r o s z . Gotha 1857.
Paulus. Bibelske Skildringer. Paa Dansk ved B.S. (B e t t y S a l o m o n ). Kjob.
1858.
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De Heraut. Eene stem over Israël en tot Israël. Jrg. II. No. 1-24. Amst. 1851. fol.
In het No. van 15 Maart een opstel van B e e t s over Paulus' bekeering ter
beantwoording van een aanmerking van een ‘geboren Israeliet’ [M.
S a l v a d o r ] op de eerste afl.
De blijvende Heiland. Afscheidsrede gehouden te Heemstede op d. 25 Mei 1854.
Haarl. 1854.
Een leeuw op de straten. Zendingrede. Ald. 1854.
De bevrijding der slaven. Redevoering. Ald. 1856.
Verpoozingen op letterkundig gebied. Ald. 1856.
Id. 2de druk. Amst. 1873.
Id. 3de door den Auteur herz. druk. Arnh.-Nijm. 1883.
Lijden dienstbaar aan eeuwig heil. Vroegpreek [gehouden na het overlijden zijner
echtgenoote]. Haarl. 1856.
Kort begrip der christelijke heilsleer. Leiddraad bij de Catechisatiën. Utr. 1857.
5 drukken tot 1883. De eerste druk verscheen anoniem.
O bi Kristiani manga poedji ma dodotto ka ja poddono. Kort begrip enz. Vrij gevolgd.
Ald. 1886.
Het volmaakte werk der lijdzaamheid. Haarl. 1858.
Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Tijdschrift op onbepaalde tijden.
Ald. 1858-73. 6 stkkn.
Id. 2e druk. Herzien door den schrijver. Ald. 1876. 2 dln.
God ons betrouwen. Utr. 1860.
Niet in tel. Rotterd. 1860.
Kleine Stukjes uitg. d.h. Nederl. Zendelinggenootschap. No. 89.
Gesprek met Vondel naar aanl. van het hem toegedacht standbeeld. Eene voorlezing.
Haarl. 1861.
Twaalftal leerredenen. Ald. 1864.
Aan mijne landgenooten op 18 Juni 1865. Utr. 1865.
Zestal leerredenen. Zeist 1865.
Gods woord waarheid. Ald. 1865.
De wandel met God. Leerrede gehouden... na het overlijden van S.G. Jorissen.
Utr. 1865.
De Runderpest. Amst. 1866.
Nederl. Godsdienstig Traktaat-Genootschap. No. 529.
De Martelaren. Utr. 1867.
Waakt en bidt. Leerrede. Utr. 1867.
Het onweder aan den politieken hemel. Godsdienstige toespraak. Ald. 1870.
Zestal kerkredenen onder den indruk der tijdsomstandigheden uitgesproken. Utr.
1870.
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Lijden de weg tot heerlijkheid. Kerkrede gehouden op den tweeden Paaschdag
1872. Ald. 1872.
Op den dag der bevestiging. Utr. z.j.
Geschenk aan jonge lidmaten der gemeente van Christus. Utr. (1872).
2e-5e druk. Utr. 1876-90. 6e en 7de druk. Nijk. 1895-1902.
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Te Alkmaar 8 Oct. 1873. Redevoering ter gelegenheid van de ... steenlegging ... tot
het opterichten Gedenkteeken van Alkmaars Ontzet uitgesproken. Haarl. 1873.
Een woord der Schrift over Rijken en Armen. Uit de ‘Stichtelijke Uren’. Amst.
1873.
In Memoriam Johan Herman Bösken. Utr. (1873). M. pl.
Zelfverheerlijking. Leerrede d. 28 Nov. 1875, Utrechts Gedenkdag van Nederlands
Verlossing van de Fransche Heerschappij uitgesproken. Utr. 1875.
Toespraak geh. 14 Juni 1875 voor oud-Studenten der Leidsche Hoogeschool. Leid.
1875.
Karakter, karakterschaarschte, karaktervorming. Redevoering bij de aanvaarding
van het Hoogleeraarsambt uitgesproken. Utr. 1875.
Id. 2de ex. Met correcties voor een eventueelen herdruk.
Is ook opgenomen in de Annales Academici.
De wijsheid die van boven is. Leerrede. Utr. 1875.
Houdt dat gij hebt. Kerkrede. Utr. 1876.
Ter nagedachtenis van O.G. Heldring. Utr. 1876.
Id. 2de druk; met eenige aanteekeningen. Ibid. 1876.
Zum Gedächtnisz an O.G. Heldring. Aus dem Holl. übers. Hamburg 1876.
Lectuur voor het ziekvertrek, bijeengebracht uit de Stichtelijke Uren en andere
geschriften. Amst. (1878).
Groote mannen en ware grootheid. Redevoering. Utr. 1878.
Sparsa. Verzameling van verstrooide opstellen. Amst. 1882.
Nieuwe verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Haarl. 1885-1902. 4
stkkn.
Het 2de stuk verscheen ook o.d.t.: Poëzie in woorden en andere opstellen.
De Man van Smarten, de Heer der Heerlijkheid. Utr. 1891. Door den schrijver van
de ‘Stichtelijke uren’.
Id. 2e druk. Ald. 1892.
Portefeuille met redevoeringen en toespraken betreffende de Zending.
Id. met overdrukjes uit tijdschriften voor godgeleerdheid en stichtelijke lectuur.
Id. met overdrukken uit tijdschriften voor taal en letterkunde.
Kleine stukjes in proza, meerendeels overdrukken van tijdschriftartikelen. 5
Portefeuilles.

De Camera Obscura.
Camera Obscura door H i l d e b r a n d . Haarlem 1839.
Id. 2de druk. Ald. 1840.
Id. 3de verm. druk. Ald. 1851. 2 dln. 1 bd.
Id. Gent 1853-54. 3 dln. 1 bd.
Id. 4de volledige uitg. Haarl. 1854. 2 dln. 1 bd.
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Id. Met illustr. van K.F. B o m b l e d . Ald. 1857. Eerste en eenige afl. eener
voorgenomen geïll. 5de uitg.
Id. 5de druk. Ald. 1858.
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Camera Obscura. 5de druk. Met aantt. en verbet. in hs.
Id. 6de herz. druk. Haarl. 1863.
Id. 6de herz. druk. Met eene groote menigte aantt. en verbet. in de spelling van
De Vries en Te Winkel.
Id. 7de herz. en verm. druk. Ald. 1871.
Id. 8ste herz. druk. Ald. 1872. Ex. geb. in marokko prachtband.
Id. 9de herz. druk. Volksuitg. Ald. 1874.
Id. 10de herz. druk. Geïll. d. C a . S i e r i g . Ald. 1878. 4o.
Id. 10de herz. druk. Geïll. d. C a . S i e r i g . fol. geb. in prachtband.
Id. 11de herz. druk. Volksuitg. Ald. 1877.
Id. 12de herz. druk. Ald. 1880.
Id. 13de herz. druk. Volksuitg. Ald. 1880.
Id. 13de herz. druk. Met aantt. en verbet. in hs. van N i c . B e e t s . Kopy voor den
14den druk.
Id. 14de met zorg herz. druk. Volksuitg. Ald. 1883.
Id. 14de druk. Met aantt. en verb. in hs. van N i c . B e e t s .
Id. 15de druk. Ald. 1884. Ex. op Holl. papier zooals er slechts 4 werden gedrukt,
in marokko prachtband.
Id. 16de met zorg herz. druk. Volksuitg. Ald. 1886.
Id. 17de met zorg herz. druk. Ald. 1888.
Id. 18de met zorg herz. druk. Volksuitg. Ald. 1891.
Id. 19de met zorg herz. druk. Ald. 1896. M. portr. van 1837.
Id. 20e met zorg herz. druk. Ald. 1900. M. portr. van 1837.
Id. 21e met zorg herz. druk. M. portr. door H.J. H a v e r m a n . Ald. 1901. gr. 8o.
Teun de Jager. Te Rotterdam verspreid door de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen. 1888.
Naar aanleiding der C.O. verschenen als afzonderlijke werkjes:
Hildebrands Camera Obscura door J. D y s e r i n c k . Midd. 1882.
Bijgevoegd in hs. het oordeel van W. H e c k e r over de C.O. in Q u o s
E g o , Hekelrijmen.
Hotel Wittebrood door J. H u f v a n B u r e n , [ps. van J.A. H e u f f Azn.] Kluchtspel.
Tiel 1870.
Bijgevoegd een brief van den schrijver aan N. Beets. In dit kluchtspel
treden op: Piet Stastok, vader en zoon, Jan Adam Kegge en Van der
Hoogen.
Vermetel vervolg en slot van Gerrit Witse. Een vriendelijke, gemoedelijke provocatie
aan Hildebrand door G e l r u s [ps. van A.H. R a a b e ]. Nijm. 1895.
Hoe Pieter Stastok zich verstoutte pot te spelen door L. S i m o n s . Gent 1906.
Verzameling van dagbladartikelen over een niet gedrukt, maar tegen den zin van
Beets opgevoerd tooneelspel ‘De familie Kegge’, door de HH. P e y p e r s en Va n
Z u y l e n ontleend aan de Camera Obscura. 1890.
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Met bijgev. brieven van J o h . D y s e r i n c k en M. Wa g e n v o o r t aan
N. B e e t s en copie van het antwoord van B e e t s aan dezen laatste.
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Vertalingen.
Scènes de la vie Hollandaise par H i l d e b r a n d . Trad. de L é o n . Wo c q u i e r .
Paris 1856.
Id. 2e ex. met op den omslag de woorden: Nouvelle édition.
Bevat Familie Kegge. - Gerrit Witse. - Een oude kennis. - Familie Stastok.
La Chambre Obscure par H i l d e b r a n d . Trad. de Léon Wocquier. Par. 1860.
Bevat de overige stukken uit de C.O.
Camera Obscura. Suivie de poésies diverses. Traduction inédite du Néerlandais avec
étude sur la vie et l'oeuvre de B e e t s par C h . S i m o n d . Paris 1871.
Bevat ‘Een concert’ en ‘Teun de jager’ en een paar gedichten.
La Camera oscura di I l d e b r a n d . Versione prima dall' Olandese del Prof. G.
A n t o n i o l i . Parte prima. Novara 1879.
Bevat Familie Stastok. - Een onde Kennis. - Teun de Jager enz.
Pesevan elsik sembal, se el ‘Camera Obscura’ fa H i l d e b r a n d (Prof. dl. B e e t s .
N.) e Stonacöpel yapänik fa M u l t a t u l i (D e k k e r , E. D o u w e s ) pelovepolöl fa
dl. Va n d e S t a d t , H. Arnhem 1891.
Niederländische Novellen den Originalen nacherzählt von A. G l a s e r .
Braunschweig 1886.
Hierin komen o.a. voor: ‘Die Familie Kegge’ en ‘Die Familie Stastok’.
W i l d (A l b .), Die Niederlande. Ihre Vergangenheit und Gegenwart. Leipzig 1862.
2 Bde.
Bd. II S. 463-516 bevatten eene vertaling van Gerrit Witse uit de Camera
Obscura, zonder vermelding van den naam des schrijvers.
Die Familie Kegge. Nach dem Niederl. von W. L a n g e . Leipz. (1874).
Universal-Bibliothek No. 648.
Verzameling van Nrs. van Buitenlandsche tijdschriften waarin de volgende vertalingen
van stukken uit de Camera Obscura.
Familie Kegge. Vert. d.W. F i s c h e r in Elberfelder Zeitung 1865. No.
205-230 en in de Saar- und Blies-Zeitung 1876 No. 121-142.
Ein Concert. Vert. d.A. P r e l l in Deutsche Wochenzeitung in den
Niederlanden 1893 No. 5.
Een gedeelte der Familie Kegge in Chambers Journal 1856, 16 Aug.
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Die Familie Stehstock. In Westerman's ill. deutsche Monatshefte 1864,
Dec.
Holländische Leute von K a r l B r a u n . Grootendeels ontleend aan de
Familie Stastok zonder vermelding der bron in Gartenlaube 1870 No. 9.
Het diakenhuistmannetje vert. o.d.t.: Histoire de Jean, door Mlle R i g o u l e t
in Revue Chrétienne 1888 No. 5.
Id. o.d.t.: Histoire de Kees vert. d.A. E s q u i r o s in Revue des deux
Mondes 1856, 1 Mars.
Id. vert. d.M.P. L i n d o in Frasers Magazine 1854, Dec.
Id. o.d.t. Old Kees in Chambers Journal. 1860, 21 Jan.
Der Jäger Anton. Vert. d. W i l h . F i s c h e r in St. Johanner Zeitung 1873,
28-31 Oct.
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Der Jäger. Vert. d.C. S e n d e n in Deutsche Lehrer-Zeitung 1890 No.
17-26.
De vertaler was niet tevreden met den afloop van dit verhaal en schreef
daarop, zonder voorkennis van B e e t s , een vervolg, waarvan ons medelid
Dr. J. D y s e r i n c k een vertaling gaf in de N. Rott. Crt. van 4 Mrt. 1890.
Teun de Jager o.d.t. Tony a Tale of the Dunes, vert. d.J. B a l l i n g a l in
The Modern Church 1892, 5, 12 May.
Verre vrienden o.d.t. Távoli barátok vert. d.Z. N a g y in het Hongaarsche
Weekblad Közérdek 1884, No. 46-48.
Les gamins hollandais in: Les petites Tablettes d'un Octogénaire Revue.
Mensuelle 1881, No. 1.
The Dutch Boy. - Pieter indisputably in love. - Teun the Hunter. - Vert.
d.J. M a c k i n n o n in The Ladder 1891, Juen en in 1892 herdrukt in
M a c k i n n o n 's Leisure Hours in the Study. Lond. 1897.
Ein alter Freund. Vert. d.J. R a t h g e b e r in Beilage zum Strassburger
Boten 1876, No. 21-24.
Der nordholländische Bauer en Der Schifferknecht vert. d.W. F i s c h e r
in Nachrichten. Amtl. Anzeiger der Bürgermeisterei Friedrichsthal-Bildstok
1881, No. 50, 52.
Ein unangenehmer Neffe vert. d.F. v o n H e l l w a l d in Die Debatte 1869,
No. 20, 22, 26.
Vooruitgang o.d.t. Unser Fortschritt vert. d.F. v o n H e l l w a l d in Die
Debatte 1869, No. 92.
De Leidsche peuëraar o.d.t. The Leyden Eel-robber vert. d.J.L. L o c k h a r t
in The Country 1877.
Der Leidener Aalfänger - Der Veerschiffer - Der markensche Fischer Eine Spritzfahrt [vert. van Een huurkoetsier]. - Eine Baker - Der
Schifferknecht, in Europa, Chronik der gebildeten Welt 1864, No. 50,
1865, No. 4.
De Wind. Overbrenging in verzen door J o h a n n a [Mevr. H o e k -v a n
S t a v e r e n ] in Geïll. Volksblad van Nederland 1892. No. 12.
Verzameling van Nrs. van tijdschriften waarin recensiën van de Camera Obscura.
Portefeuille met brieven over de C.O.
Portefeuille met brieven betreff. vertalingen van de C.O.
Portefeuille met brieven met vragen van opheldering over de C.O.
Portefeuille met apparaat van Na vijftig jaar.
Handschrift van Na vijftig jaar.
Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura. Haarl.
1887.
Id. 2e geh. herz. druk. Ald. 1888.
Verzameling van Nrs. van tijdschriften waarin recensiën van Na 50 jaar.

Werken door B e e t s in proza vertaald of uitgegeven en van voorredenen
voorzien.
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B ö c k e l (E.G.A.), Het leven van Jezus. Stichtelijk huisboek. Uit het Hoogd. Haarl.
1841. 2 dln.
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S t r a u s s (F r .), Helons bedevaart naar Jerusalem. Uit het Hoogd. door A. K l e y n
geb. O c k e r s e , met eene voorrede van J.H. v a n d e r P a l m , en ophelderende
aanteekeningen door J o h . C l a r i s s e . 2e uitg. De vertaling herzien door N i c .
B e e t s . Amst. 1843. 2 dln.
S t r a u s s (F r .), De doop in de Jordaan. Een tafereel uit de 2de eeuw der
Christelijke Kerk. Uit het Hoogd. door A. K l e y n geb. O c k e r s e . 2de uitg. De
vertaling herzien door N i c . B e e t s . Utr. 1844.
S t r a u s s (F r .), Id. 4e druk. Ald. 1889.
J a m e s (J o . A n g .), Geschenk van een christelijken vader aan zijne opwassende
kinderen. Naar den 14en druk van het Eng. werk ... bewerkt. Amst. 1844.
J a m e s (J o . A n g .), Het Huisgezin. Bestuur en vermaningen aan al deszelfs
leden ter bevordering van onderling geluk. Naar den 7en druk. Amst. 1844.
J a m e s (J o . A n g .), De belijder van Christus, in een reeks van raadgevingen en
waarschuwingen toegesproken door -. Uit het Eng. Amst. 1856.
De Roem der dagen, of de voordeelen van den dag des Heeren voor de arbeidende
standen, door een arbeiders dochter [B.H. F a r q u h a r ]. Met een levensschets van
de schrijfster. Uit het Eng. vert. Utr. 1849.
Z a h n (F.L.), Bijbelsche geschiedenissen. Naar het Hoogd. 16e 1000. Amst. z.j.
De in dezen druk voorkomende paragraaf 78: Daniel in den Leeuwenkuil
is niet vertaald maar, op verzoek van Mr. Groen van Prinsterer, geschreven
door N i c . B e e t s .
S c h i p p e r (E.) Gedichtjes voor Kinderen (Met voorrede van N. B e e t s ). Haarl.
1838.
A n s l i j n N z n . (N.) Viertal verhandelingen. Uitg. d.N. B e e t s Alkm. 1839.
A n s l i j n N z n . (N.) De brave Hendrik. Een leesboekje voor jonge kinderen.
14de druk. Leyden 1837.
A n s l i j n N z n . (N.) The good Boy Henry or the Young Child's Book of Manners.
Transl. from the Dutch by J o . I n g r . L o c k h a r t . London 1849.
Merkwaardig en zeldzaam voorkomend dat een Nederl. schoolboekje in
het Engelsch vertaald werd!
P a l m (J.H. v a n d e r ), Tweede vervolg op Salomo (Met voorrede en Register van
N. B e e t s ). Leeuw. 1841.
R o c h a t (A.), De christelijke moeder, in den omgang met hare kinderen geschetst.
Uit het Fransch vert. [door W i l a. v a n Vo l l e n h o v e n ] met een woord over den
schrijver door N. B e e t s . (1e afl.). Amst. 1848.
K e h r e r (A l b .), Gedichten. M. portr. Bijeenverzameld door J.K.W. K e h r e r .
Met een voorbericht van N i c . B e e t s . 2e druk. Amst. 1853.
S t a r i n g (A.C.W.), Gedichten. Met eene inleiding uitg. d.N. B e e t s . Haarl.
1862.
B o g a e r s (A.), Gezamenlijke gedichten uitg. d.N. B e e t s . Haarl. 1871. 2 dln.
G e k a , ps. van G. K n u t z e n , Gezangen. In het licht gegeven door N i c . B e e t s .
2e druk. Utr. 1872.
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Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de Kanonieke boeken des
Ouden en Nieuwen Testaments met voorbericht van N i c . B e e t s . Met 100 platen
van G u s t . D ó r e . Arnh. 1873. Gr. 4o.
V i s s c h e r (A n n a R o e m e r s ), Alle gedichten van - vroeger bekend en gedrukt
of eerst onlangs in handschrift ontdekt, naar tijdsorde en in verband met hare
levensbijzonderheden uitg. en toegelicht door N i c . B e e t s . M. portr. Utr. 1881. 2
dln.
Ex. geb. in rood marokko prachtbanden.
H a n n o n J z n . (J.), Krijgsherinneringen van een Noord-Holl. jager van 1831. Met
voorrede van N. B e e t s . Amst. 1882.
N i c . B e e t s , Gedenkboek. Leiden (1885). M. portret.
Bloemlezing van gedichten als motto's, met als voorrede een gedicht van
Beets.
Spreuk en Tekst. Kalender voor 1886 en 1887. Verzameld door B e e t s . Schied.
Bekend o.d. naam van B e e t s -Scheurkalender.
Bloemlezing uit de werken van J.J.L. v a n d e r B r u g g h e n . Bijeenverzameld en,
waar het noodig is, opgehelderd door N. B e e t s en A.H. R a a b e , Nijm. 1889-90.
2 dln.

Werken waarin bijdragen, gedichten enz. van B e e t s voorkomen.
De met een * geteekende werken bevatten gedichten.
*Almanak voor Hollandsche blijgeestigen. Amst. 1833 en 1834.
*Studenten-Almanak voor 1834-39. Leyden.
*Nederl. Muzen-Almanak voor 1841-42. Amst.
*De Muzen. Nederl. Tijdschrift v.d. beschaafde Wereld. Amst. 1835.
S c h o l l v. E g m o n d (A), Spec. inaug. de natura membranarum serosarum in
genere cet. Harl. 1835.
Met lofdicht van N. B e e t s .
*De Gids 1837, Meng. I. 1838. Meng. II. 1837. Boekbeoord.
*Gedenkboek der feestelijke vereeniging van oud-studenten d. Leydsche
Hoogeschool. Leyd. 1838.
Het Leeskabinet van 1841 dl. II.
Waarin: De patrijzen, bij den herdruk getiteld: Teun de jager.
De Nederlanden. Karakterschetsen, Kleederdragten enz. van verschillende standen.
Tekst van de beste schrijvers. Gravuren van H. B r o w n . 's-Grav. 1842.
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No. 9, 13, 14, 16, 17, 25, 27, 31, 32, 41 en 42 zijn van B e e t s . Al deze
stukken zijn opgenomen in de C.O.
*Volksalmanak voor Tijd en eeuwigheid d.O.G. H e l d r i n g . Amst. 1849.
Handelingen van het 2e, 4e, 5e, 7e, 8e, 9e, 10e, 12e, 18e en 22e Taal- en
Letterkundig Congres 1851-94. 10 dln.
Waarin bijdragen en redevoeringen van N. B e e t s .
Geschiedenis der Christelijke Kerk in tafereelen. Dl. I. Amst. 1852.
Hierin van B e e t s het 19e tafereel: De Christen in het maatschappelijk
leven.
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Het Huisaltaar, Handboekjen voor godsdienstige huisgezinnen. Gedrukt voor rekening
van het Asyl Steenbeek. Z.p.e.j.
Id. Bijeengebragt en uitg. ten behoeve van het Asyl Steenbeek. 2de uitg. Amst.
1859.
Hierin van B e e t s : Rooster voor Huisselijke Bijbellezing.
Proeven van christelijke Gezangen voor de Hersteld-Evang. Luth. gemeenten,
verzameld door de Commissie tot het vervaardigen van een nieuw Gezangboek [J.H.
S o n s t r a l e.a.]. Amst. 1854.
In den handel gebracht o.d.t.:
Christelijke Gezangen der Hersteld-Evangelisch-Luthersche Gemeenten in Nederland.
Amst. 1857.
No. 33, 65, 66, 76, 111, 148, 205, 325, 386 en 457 zijn van N. B e e t s .
Christelyke Gezangen bijeenverzameld ten gebruike der Vlaemsche Evangelische
Kerk in België. Brussel 1857.
No. 4, 59 en 61 zijn van N. B e e t s .
*Swelingh, Jaarboek voor Toonkunst 1859-60. Amst.
*Volks-Almanak uitg. d.d. Maatsch. Tot Nut van 't Algemeen. Amst. 1861.
Taalkundige Adviezen [van J. v a n L e n n e p , M. d e V r i e s , G.W. B r i l l en
N. B e e t s ] betr. zekere testamentaire quaestie, in hooger beroep aanhangig bij het
Prov. Geregtshof in Noord-Holland, benevens eenige processtukken; verzameld door
J.A.N. T r a v a g l i n o . Amst. 1862.
Bijgevoegd 3 brieven van J.A.N. T r a v a g l i n o en 1 van B.J.L. d e G e e r
aan N. B e e t s .
Hollandsche Illustratie 1865-66. No. 16.
Waarin Brief van H i l d e b r a n d aan schipper Rietheuvel, later opgenomen
in de C.O.
*Programma van het 7de, 8ste, 10de, 12de-23ste Zendingsfeest. Arnhem 1870-86.
15 stuks.
Gedenkboek van Heiligerlee. De onthulling van het monument te Heiligerlee ...
Beschrijving der plechtigheid. Toespraken van P. H o f s t e d e d e G r o o t , W.
H e c k e r en N. B e e t s , en historische aanteekeningen. M. pl. Gron. 1873.
Annales Academici 1874-75. L.B. 1877.
Waarin de redevoering ter aanvaarding van het Hoogleeraarsambt.
*Zeemansliederen uitg. door de Commissie van Oppertoezicht en Beheer der Leidsche
Kweekschool voor Zeevaart, verz. door H.C. J u t a . Leid. 1876.
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*Herinnering aan den maaltijd ter eere van Dr. L.R. B e y n e n 1878.
*Feestnummer der Vox Studiosorum, Studenten weekblad. Uitg. ter gelegenheid
der Academische feesten Juni 1880. Leiden (1880) M. pl. 4o.
Twee ex., beide met hs. verbeteringen der bijdrage van N i c . B e e t s .
*Id. Uitg. ter gelegenheid van het 51e Lustrum der Utrechtsche Universiteit. Ald.
(1891). 4o.
*Feestblad en Programma [Fancy Fair Watersnood 1881].
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Godsdienstige liederen. Uitg. d.d. Nederl. Protestantenbond. Amst. 1882.
De hierin voorkomende Nos. 15, 80, 90, 91, 110, 149, 204, 216, 217 zijn
van N. B e e t s .
*Holland-Krakatau. 's-Grav. 1883.
*De Goeden Raadgever. Almanak voor 1883.
Centennial of the Theological Seminary of the Reformed Church in America
(formerly Ref. Prot. Dutch Church) 1784-1884. New York 1885.
Waarin een brief van N. B e e t s .
Christelijke Gezangen der Evang. Luth. Kerk. Amst. 1884.
De hierin voorkomende Nos. 49, 179, 192, 202, 275 zijn van N. B e e t s .
*Studenten-Weekblad Minerva. Feestnummer 1885.
*Pour la Charité. 's-Gravenhage 1887. M. pl.
Het feest van de school op den Klokkenberg te Nijmegen 6 Mei 1887. Nijmegen
1887.
Waarin eene improvisatie van N. B e e t s .
Rotterdamsch Jaarboekje I. Rott. 1888.
Hierin van B e e t s : Palmiana.
*Asclepische Gentianen (Gentianae Asclepiadeae) ten voordeele van het Prot.
Ziekenhuis te Nijmegen verz. door J a c a. M o s s e l . Nijm. 1889.
*Losse Halmen uit 't Sticht verzameld voor het Ned. Gasthuis voor Ooglijders der
Universiteit te Utrecht. 1890. M. pl.
*Utrechtsche Courant 10 Juni 1892. Buitengewoon No.
*Nederlandsche Vereeniging De Steurs en Kinderziekenhuis 15 en 16 Nov. 1893.
Red.: Mevr. S n o u c k H u r g r o n j e -B o r e e l en Jonkvr. H. Q u a r l e s v a n
U f f o r d . Den Haag (1893).
*Nederland-Lombok. (Met eene voorrede van Jhr. d e C a s e m b r o o t ). Rott.
1894. M. pl.
*Dienende Liefde. Ned. Herv. Diaconessenhuis te Arnhem. 1884-1894. Red. C.W.
v a n Ve r s c h u e r -v a n B a l v e r e n e.a. Arn. (1894). M. pl.
Gezangen ten gebruike in Doopsgezinde gemeenten. Leid. 1897.
No. 3, 127, 196 door N. B e e t s , met wijzigingen.

Verschillende boeken en boekjes niet door B e e t s geschreven.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

B i k (A.J.E.A.) Korte aanteekeningen ter gelegenheid van IJmuidens 25 j. bestaan.
's-Grav. 1891.
C a m p b e l l (T h .), De Hoop. Naar het Eng. d.G.L.v. O o s t e n v a n S t a v e r e n .
Nijm. 1836.
C a r l e b u r (W.F.), Het spelling- en taalstelsel van Bilderdijk e.a. Amst. 1856.
D o e d e s (J.I.), Wat dunkt U van U zelven? Spiegel voor allen die belijdenis des
geloofs hebben afgelegd. Utr. 1849.
E l i s a b e t h ps., Een vroolijke dag en andere verhalen. M. pl. Amst. (1886).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

108
E s q u i r o s (A.), Nederland en het leven in Nederland. Naar het Fr. d.N.S. C a l i s c h .
Amst. 1858.
Pearl (The) of Days: or, the Advantages of the Sabbath to the Working Classes.
By a Labourer's Daughter [B.H. F a r q u h a r ]. With a Sketch of the Author's Life.
Lond. 1848.
Door B e e t s vertaald o.d.t.: De roem der dagen. Zie hiervóór blz. 104.
F i s c h e r (W i l h .), Glück auf! Einfache Geschichten aus dem wirklichen Leben.
2e Aufl. M. Ill. Leipzig-Berlin 1880.
G a l l é (P.H.), Verjaargroete aan ... J. van Wijk Roelandsz. Kamp. 1831.
G e e l (J.), Onderzoek en phantassie. Leyd. 1838.
G i t t e n s (F r a .), Parisina, treurspel. Gent 1887.
Bijgev. een brief van F. G i t t e n s aan N. B e e t s .
H e y (W.), Erzählungen aus dem Leben Jesu für die Jugend, dichterisch bearbeitet.
Hamb. 1838.
Door B e e t s vert. o.d.t. Rijmbijbel. Zie hiervoor blz. 96.
H o f s t e d e d e G r o o t (P.), Jezus Christus, de grond van de eenheid der Christelijke
Kerk. Gron. 1846.
J a m e s (J.A.), The Christian Father's Present to his Children. 13th. ed. Lond.
1841.
J a m e s (J.A.), The Family Monitor, or a Help to domestic Happiness. 7th. ed.
Lond. 1839.
J a m e s (J.A.), The Christian Professor addressed, in a Series of Counsels and
Cautions. 4th. ed. Lond. 1841.
Allen door B e e t s vertaald. Zie hiervóór blz. 104.
K n e p p e l h o u t (J.), La violette. La Haye 1833.
K n e p p e l h o u t (J.), Prose et vers. Leyd. 1838.
K n e p p e l h o u t (J.), Iets over eene beoordeeling. Leyd. 1838.
K n e p p e l h o u t (J.), Souvenirs d'un voyage à Paris. Leyd. 1839.
M a c k i n n o n (J.), Leisure hours in the study. Lond. 1897.
Waarin een hoofdstuk over Hildebrand en vertalingen uit de C.O. Bijgevoegd een brief van J M a c k i n n o n - Zie hiervóór blz. 103.
Meeningen (Taalkundige) [van H. B e i j e r m a n , A. d e J a g e r en J. v a n V l o t e n ]
betr. de vermelding eener testamentaire formaliteit. Verzameling van stukken met
inl. en aant. van A.S. v a n N i e r o p . Amst. 1863.
Bijgevoegd: Concept van een brief van N. B e e t s aan J.A.N.
Travaglino.
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O p z o o m e r (C.W.), Naar aanleiding van een testament. Open brief aan Dr. M. de
Vries. Amst. 1863.
Bijgevoegd: Concept van een brief van N. B e e t s aan C.W. O p z o o m e r .
P l e m p e r (P.), Beschrijving van de Heerlijkheid en het Dorp Alphen aan den Rijn.
D'aaloude Herkomst, Bevolking, Naamreden, Romeinze Gedenkteekens enz. M.
Konstprinten. Leyd. 1714.
[S t r a u s s (F.)], Helons Wallfahrt nach Jerusalem. Hundert neun Jahr vor der
Geburt unsers Herrn. Vom Verfasser der Glockentöne. Elberf. 1820. 4 Bde.
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[S t r a u s s (F.)], Die Taufe im Jordan. Aus dem 2ten Jahrh. der christlichen Kirche.
Vom Verfasser der Glockentöne. Elberf. 1822.
Beide werken werden door B e e t s vertaald. Zie hiervóór blz. 104.
Verzameling van Voortbrengselen van Uitheemsche Vernuften. Amst. 1833-36. 6
stkjs 1 bd.
Y w e m a (H.W.), Van en over Nic. Beets. Lijst van stukken enz. verz. d.H.W.
Y w e m a te Utr. 1890-1900. 3 dln. Met brief aan N. Beets.
Sigarenkistje in den vorm van een boek getiteld Camera Obscura.

Lijst der handschriften en boeken waarmede de bibliotheek verder is
vermeerderd:
I. Handschriften.
Geschenk van den Heer D.B. C e n t e n Jr. te Amsterdam.
K a t e (J.J.L. t e n ), De Nieuwe Kerk. 2 dln.

Geschenk van Dr. J. D y s e r i n c k te Baarn.
B e y n e n (L.R.), De stad der vrijheid. Hs. van 1862.
Brieven over Beynen van den Grootmeester van H.M. de Koninginmoeder, L.
H e r d i n g , Prof. S.A. N a b e r , A.A. d e P i n t o , A.S. K o k e.a. aan Dr. J. Dyserinck.
- Brief van N. B e e t s aan? - Afschrift van een brief van H.M. Koningin E m m a
aan Dr. Beynen en een paar aantt. in hs. over Beynen.
B o s b o o m -To u s s a i n t (A.L.G.) 4 brieven aan Ga Beets 1833-1835.
B o s b o o m -To u s s a i n t (A.L.G.) 8 brieven aan Joha Blok. 1827-1883.
B o s b o o m -To u s s a i n t (A.L.G.) Brief aan Elise van Calcar. 8 Maart 1865.

Geschenk van Mevr. Wed. Mr. A.G. K l e y n -v a n d e n K e r k h o f f te
Zwolle.
J.P. K l e y n , 6 brieven aan J. Bellamy.
Brieven aan Mr. J.P. Kleyn van J.W. v a n S o n s b e e k , C h e v a l i e r , A.
U y t t e n h o v e n , J. H i n l o p e n , W.A. d e R i d d e r , J. S c h u l l (5), H. v a n
A l p h e n (3), A.C.W. S t a r i n g (6).
J. S c h a r p , verschillende gedichten.
F. S t r a u s s , 2 brieven aan Wed. J.P. Kleyn.
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Geschenk van den Heer A.W. S i j t h o f f te Felldafing.
Bericht in hs. van een inteekening op eene Geschiedenis der Nederl. Taal, te schrijven
door W. B i l d e r d i j k en uit te geven door de Maatsch. v. Fraaye Kunsten en
Wetenschappen. Met inteekenlijst waarop een menigte handteekeningen en de
afrekening van den Penningmeester. Zie hiervóór blz. 86 en 87.
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Geschenk van den Heer B.J.F. Va r e n h o r s t te 's Gravenhage.
L u y k e n (J o h .), Gedicht aan zijn kleinzoon.

Gekocht op eene verkooping.
S. B e r n a r d u s , Prikkel der minne. Handschrift uit de XVe eeuw.
De eerste bladen ontbreken.

Vervaardigd voor rekening der Maatschappij.
De Spieghel smensen behoudenisse. Photogr. naar het handschrift No. 11575 van
het Britsch Museum te Londen.

II. Boeken1.
Aan Z.D.H. Willem den Vijfden, Prins van Oranje, ... Wegens de partij in den
tegenwoordigen toestand van 't Gemeenebest te kiezen, door een oprecht Liefhebber
des Vaderlands enz. [F. B e r n a r d ]. In Holland 1783 (6).
A d a m a (W.R. H o r a ). Negen Fransche Sonnetten. Apeld. 1911 (32).
A n d r e a e (J.P. F o c k e m a ), De hedendaagsche stedenbouw. Utr. 1912. M. pl.
(19).
Bedenkingen (Staatkundige) over het militaire Weezen in Holland, dienende tot
opheldering van de Unie van Utrecht. 's Hage e.e. (1786) (6).
B e e n (J o h . H.), Historische fragmenten. 's-Grav. 1911 (2).
B e e n (J o h . H.), Kakkerlak bij de Padvinders. Geïll. door L o u . R a e m a e k e r s .
Alkm. 1911 (2).
B e e t s (A.), Het Heiligegeest- of Armewees- en Kinderhuis te Leiden. M. pl.
Leid. 1912 (3).
B e e t s (P.), De rijke vrouw van Stavoren. Purm. 1861. (67).
B e r c k e n h o f f (H.L.), Causerieën. Nijm. 1878 (35).
B e y n e n (L.R.), De dood van Montigny. Hard. 1870 (17).
B e y n e n (L.R.), Herinnering aan het 50 j. bestaan van Noorthey. 's Grav. 1870
(17).
B e y n e n (L.R.), Mr. I. da Costa en de referent zijner Voorlezingen. 's Grav. 1847
(17).
B e y n e n (L.R.), Luther op den Rijksdag te Worms, in 1521. 's-Grav. 1842 (17).
1

De cijfers achter de titels geplaatst, verwijzen naar de met diezelfde cijfers gemerkte namen
der schenkers hiervoren op blz. 91 en 92 opgenomen. De titels zonder zoodanige cijfers zijn
van boekwerken door aankoop of ruiling verkregen.
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B e y n e n (L.R.), Over het goede en schoone van letterkundige voordracht. 's-Grav.
1844 (17).
B e y n e n (L.R.), Gallait's lijken van Egmond en Hoorne, beschouwd door -. M.
2 pl. 's-Grav. 1854 (17).
B e y n e n (L.R.), Id. 2de druk. Ald. 1854 (17).
B e y n e n (L.R.), en S.J.v.d. B e r g h , De 17e Nov. 's-Grav. 1863 (17).
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B e y n e n (L.R.), De vervolgingen van de Gemeente. Amsterdam 1868 (17).
B e y n e n (L.R.), Kort overzigt van de Staatsregeling van ons Vaderland, van het
j. 1428 tot op onzen tijd. 5e verb. en verm. druk. 's-Grav. 1880 (17).
B e y n e n (L.R.), Overzicht enz. 7e druk. herz. en verm. door T h . P.H. v a n
A a l s t . Ald. 1891 (17).
Beiträge zur Hessischen Kirchengeschichte red. von W i l h . D i e h l , W. K ö h l e r
(und F r . H e r m a n n ). Bd. I, 4. Darmst. 1911.
Bibliotheca Universitatis Leidensis. Codices manuscripti III. Codices Bibl. Publ.
Latine (auct. P.C. M o l h u y s e n ). L.B. 1912 (74).
Biographie (Bremische) des neunzehnten Jarhrhunderts. Herausg. von der
Historischen Gesellschaft des Künstlervereins. Bremen 1912.
B i s s c h o p (Va l .), Den lof der suyverheydt. Van Nieuws oversien ende verb.
T'Antw. 1626. 2 dln.
B l o k (P.J.), Geschiedenis eener Hollandsche stad. I-II. 's-Grav. 1912. (5).
I. Eene Hollandsche stad in de middeleeuwen.
II. Eene Hollandsche stad onder de Bourgondisch-Oostenrijksche
heerschappij.
B l o m m e (A.), L'Abbaye de Zwyveke Lez-Termonde, Documents. I. Termonde
1911.
Cercle archéol. de Termonde. Publications extraordinaires. No. XIII.
[B o e k e n o o g e n (G.J.)], Tentoonstelling van oude en nieuwe Kinderprentenboeken
en Kinderprenten in de Zalen der Vereeniging te houden van 5 tot en met 17 (25)
Febr. 1912 (6).
Vereeniging Haagsche Kunstkring.
B o i s s e v a i n (C h a .), De Arpanjak. Amst. 1877 (35).
B o i s s e v a i n (C h a .), In 't behouden huis. Herinnering aan 't verleden voor
bezoekers der Tentoonstelling. Amst. (1881) (35).
B o o v e n (H. v a n ), Witte nachten. Haarl. 1901 (35).
B r a n d s t e t t e r (R.) Monographien zur Indon. Sprachforschung.
Gemeinindonesisch. 3 Urindonesisch. Luzern 1911. (8).
B r a n d s t e t t e r (R.) Id. Das Verbum. Luz. 1912 (8).
Briefwisseling (De) van C o n s t . H u y g e n s uitg. d.J.A. Wo r p . I. 's-Grav. 1911
(13).
Brieven (Nationaale). Eerste (eenig) Stukje. Amst. 1785. M. pl. (6).
B r i n k (J a n t e n ), Uit de Republiek der Letteren (35).
Feuilleton in De Telegraaf 1891-1901. Niet herdrukt.
B r i n k (J a n t e n ), Jeanette und Juanito. Aus dem Holl. von A d . G l a s e r Leipz.
(1880) (35).
B r i n k (J a n t e n ), Emilie Zola und seine Werke. Uebers. [aus dem Holl.] von
H.G. R a h s t e d e . Braunschw. 1887 (35).
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B r o e k (L. v a n d e n ), Eene schipbreuk. Zeetafereeltje. Tiel 1881 (60).
B r o m (G.), Archivalia in Italie belangrijk voor de geschiedenis van Nederland.
II. 's-Grav. 1911 (13).
B r o u w e r (P. v a n L i m b u r g ), Kleinigheden. - Gesprekken der dooden. - Een
ezel. - Eenig speelgoed. 2e druk. Utr. 1857 (35).
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B r u g m a n s (H.), Opkomst en bloei van Amsterdam. Geïll. onder toezicht van E.W.
M o e s . Amst. 1911.
Nederl. historische Bibliotheek uitg. d.H. B r u g m a n s . IV.
B r u g m a n s (H.), en C.H. P e t e r s , Oud-Nederlandsche Steden. III. M. pl. Leid.
1911.
C a r e l s e n (G.) ps. van A.G. D e L e e u w , Natuurfantaziën. Haarl. 1881 (35).
C a r t e r (T h o m .), Verhalen uit Shakespeare naverteld door -. Nederl. van E d w .
B. K o s t e r . M. 16 ill. door G.D. H a m m o n d , Zutph. (1911) (42).
Catalogus van de boekwerken, toebehoorende aan ‘Limburg’ Prov. Genootschap
voor Geschiedenis, Taal en Kunst, gevestigd te Roermond. Samengesteld door J.N.
S n a c k e r s . Sitt. 1912.
Catalogus der Koloniale Bibliotheek. 3e Vervolg. 's-Grav. 1911.
Catalogus der Handschriften van de Bibliotheek der Universiteit te Amsterdam.
IV. Afd. I. A-M. Amst. 1911 (73).
Catalogus van boeken in Nederland verschenen. V. Taal- en Letterkunde. 's-Grav.
1911 (77).
C l a u s (P.), Rhythmik und Metrik in Seb. Brants Narrenschiff. Strassb. 1911.
Quellen und Forschungen zur Sprach- und Culturgeschichte der Germ.
Völker. Hft. 112.
C o c k (A. d e ) en Is. Te i r l i n c k , Brabantsch Sagenboek. Dl. II. Legenden of Echt
Christelijke Sagen. Gent 1911.
C o l e n b r a n d e r (H.T.), Schimmelpenninck en Koning Lodewijk. Geïll. onder
toezicht van E.W. M o e s . Amst. 1911.
Nederl. Historische Bibliotheek uitg. d.H. B r u g m a n s . V.
Conventie (De Berner) en het Adres van C.A. Adriaansen c.s. aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal [door W.P. v a n S t o c k u m J r .] 1911 (82).
C o o p m a n (Th.) en J. B r o e c k a e r t , Bibliographie van den Vlaamschen
Taalstrijd. IX. Gent 1911.
Dagbladverslagen van het XXe en XXIe Nederl. Taal- en Letterk. Congres. 3
cahiers (35).
D a v i d (J o a .), Toets-steen tot beproevinghe ende oeffeninge der gheender, die
haer tot de Volmaecktheyt des Christen leuens begheiren te begheuen. T'Antw. 1607.
D e y s s e l (L. v a n ) ps. van K.J.L. A l b e r d i n g k T h i j m , Elfde bundel
verzamelde opstellen. Amst. 1911.
D o r i t s c h (A.), Beiträge zur litauischen Dialektologie. Tilsit 1911.
Mitt. d. Litauischen liter. Gesellsch. Hft. 31.
D o z y (G.J.), De familie Dozy. Genealogie en geschiedenis. 's-Grav. 1911 (16).
D u m o n c e a u (C h .), Etude sur le Poète Hollandais Vondel. (Le Havre 1872).
D y s e r i n c k (J o h .), Anna-Louisa-Geertruida Bosboom-Toussaint. Levens- en
Karakterschets. 's-Grav. 1911. (82).
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D y s e r i n c k (J o h .) (Beoordeelingen uit verschillende dagbladen en tijdschriften
van het werkje van) over L.R. Beynen.
E b e l l (C.C.D.), Inventaris der bescheiden afkomstig uit het archief der
Heerlijkheid Tilburg en Goirle. 's Hert. 1911 (18).
E l z e v i e r (K.), Arkadia of vermakelijke Uitspanningen. Met noodige
Aentekeningen. Rotterd. 1739 (6).
E l z e v i e r (K.), Id. verdedigt. Tegens het ... Uittreksel .. gemaekt door de
Schrijvers van de Republyk der Geleerden enz. Ald. 1740 (6).
E n s c h e d é (J.W.), Nederlandsche Musicalia 1911. Zwolle 1912.
E p e n (C. v a n ), Triomf- en Krijgslied, den helden der menschheid, bij hunne
glansrijke overwinning op Bonaparte, in den .. veldslag .. op 18 Juni 1815 ...
toegewijd. Amst. 1815 (60).
E p k e n s t h o E q u a s t (A.), Kroniek. Uitg. J.A. F e i t h en H. B r u g m a n s .
Dl. II. Amst. 1911.
E i j s t e n (J.), Enkele opmerkingen over Art. 357 W.v.S. Proefschrift Utr. 1912
(50),
Fästskrift till H.F. F e i l b e r g från Nordiska Språk- ock Folklivsforskare på
80-års-dagen den 6 Aug. 1911. Utg. av Svenska Landsmål Maal og Minne
(Bymaalslaget) Universitetsjubilaeets Danske samfund (Danske studier). Stockholm
1911.
Svenska Landsmål ock Svenskt Folkliv. 1911.
F e h l e r (K.), Richard Cumberlands Leben und dramatische Werke, ein Beitrag zur
Geschichte des englischen Dramas im 18. Jahrh. Erl. 1911.
Fortidsminder (Nordiske). Udg. af det K. Nordiske Oldskriftselskab. II. Kjob.
1911.
F r a n c k 's Etymologisch Woordenboek. 2de druk bewerkt d.N. v a n W i j k . Afl.
4-10. 's-Grav. 1911.
F r i c k e (M a x ), Charles Brockden Brown's Leben und Werke. Hamb. 1911.
G ä r t n e r (E.), Die epitheta bei Walther von der Vogelweide. Eine
stilgeschichtliche darstellung des sprachgebrauches. Celle 1911.
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795-1840. Uitg.
door H.T. C o l e n b r a n d e r . VI, 2e stuk. 's-Grav. 1912 (13).
G e e l (J a c .), onderzoek en phantasie. - Gesprek op den Drachenfels. - Het proza.
Met een inl. en aant. van C.G.N. d e Vo o y s . Amst. (1911) (81).
Nederl. Bibliotheek, onder leiding van L. S i m o n s . CX.
G e l d e r (H. v a n ), Algemeene geschiedenis. Dl. III. Tot het overwicht van het
Westen op het Oosten. Gron. 1912 (21).
G e n l i s (M e v r . d e ), De twee moeders of de laster. Uit het Fransch vert. door
El. B e k k e r , wed. A. Wo l f f . In den Haage 1801. 3 dln.
G e o r g i u s (N i c .), de naer-volghinghe des doods onses Heeren Jesv Christi.
T'Antw. 1622.
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G o d e a u (A n t .), Tafereelen van Boete. In 't Franç. beschreven en nu in Nederd.
vert. door F.v. H[o o g s t r a t e n ]. Lov. 1670.
G o g h -K a u l b a c h (A n n a v a n ), Hektor. Geschiedenis van een hond. Gëill.
door J.B. H e u k e l o m . Amst. 1903 (24).
G r e n i e r (D o m ), Histoire de la ville et du comté de Corbie (des origines à 1400)
(publ. par H. J o s s e , A. d e C a l o n n e et C l . B r u n e l ). Amiens-Paris. 1910.
Documents inédits sur l'abbaye, le comté et la ville de Corbie publ. par la
Société des Antiquaires de Picardie I.
G r o n e m a n (J.), Boerenoorlog. 's-Grav. 1900. (60).
Grundriss der Germanischen Philologie herausg, von H. P a u l . 2e verm. Aufl.
Bd. II Abt. 1, 2. Strassb. 1901-9.
G u n t e r m a n n (K a .), Herrschaftliche und genossenschaftliche termini (für gott,
Christus, den teufel und ihre umgebung) in der geistlichen epik der Westgermanen.
Kiel 1910.
Handelingen van het Ie Taal- en Geschiedkundig Congres geh. te Antwerpen.
1910. Antw. 1911.
Handelingen van het XXXIe Nederl. Taal- en Letterkundig Congres geh. te
Maastricht. 1910. Maastr. 1910.
H a r b e c k (H a .), Melchior Lorichs. Ein Beitrag zur deutschen Kunstgeschichte
des 16. Jahrh. Hamb). 1911.
H a s p e l s (G.F.), De stad aan het veer. (1912) (28).
Help U zelf. Jaarboekje voor Bloemendaal 1911-12. Haarl. 1911.
[Herinneringen aan Dr. L.R. B e y n e n uit de dagbladen verzameld].
H e y d e n (J. v a n d e r ), Amsterdamsche Stadsgezichten. Met inleiding van C.G.
't H o o f t . Amst. 1912.
H o e t (W. t e n ), Groote en kleine terzen. Fantazystukken. Amst. 1864 (35).
H o l d e r (A.). Alt-Celtische Sprachschatz. Lfrg. 20. Lpz. 1911.
H o n i g (G.J.), Van een Noord-Hollandsch Dorp. Zaandijk. Amst. (1911) (30).
H o o g s t r a t e n (D. v a n ), Aenmerkingen over de geslachten der zelfstandige
naemwoorden enz. 2de druk Rott. 1711. (58).
Titel en voorwerk ontbreken. Met aantt. in hs. van Prof. A. K l u i t en
onder de puinhoopen van zijn huis in 1807 gevonden.
H o r d i j k (A. P i j n a c k e r ), Een getuige van 't Ware, 't Schoone en 't Goede.
Woorden van dankbare hulde aan Dr. L.R. Beynen op diens 80en verjaardag. Nijm.
1891 (17).
Jaarboek der Rijks-Universiteit te Groningen 1910-11. Met bijlagen.
Jaarboek der Vereeniging Amstelodamum. IX. Amst 1911.
Jaarboek der Vereeniging voor geschiedenis der Luthersche Kerk. IV. Amst. 1912
(61).
Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland voor 1912.
Leid. 1912.
Jaarboekje (Rotterdamsch) voor 1912. Rott. 1912.
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J a c o b y (A l .), Strijdende harten. Katholieke Colportage-Roman uit het Duitsch
bew. door H. K n i p p e n b e r g . Sitt. (1911) (41).
J a g t (W. v a n d e r ), Aan Mevr. Bosboom Toussaint. 2e druk. 's-Grav. 1862
(17).
K a l f f (G,), Verslag van een onderzoek in Engelsche bibliotheken in 1910. 's-Grav.
1911 (37).
K a l f f (G,), Geschiedenis d. Nederlandsche Letterkunde. Dl. VII. Gron. 1912
(37).
[K e l l e r (G)], Hoog Spel. Eene politieke novelle. Zutph. 1861 (35).
K l e e r k o o p e r (M.M.), Bibliographie van Starter's Werken. Met inleidende
levensschets en een register der zangwijzen en liederen. 's-Grav. 1911.
K l e y n (J.P.), Gezangen der vreugde. Dordr. (1785?) (39).
K l u y v e r (A.), Eenheid en verscheidenheid van taal. Rede. Leid. 1911 (40).
Land (Ons eigen), Uitg. door den A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland, ter
gelegenheid van het 25-j. bestaan. IV. G.F. H a s p e l s , Ons Delta-Land. - F. R u t t e n ,
Van de zuidelijke zandvlakten en heuvelrijen. Met een woord vooraf van P.J.H.
C u y p e r s . Haarl. 1911.
L a u r i c a ps., Open brief over Multatuli aan ... G. Jonckbloet. Thol. 1894 (35).
L e h m a n (H.), Zur Geschichte der Glasmalerei in der Schweiz. T. II. Die
monumentale Glasmalerei im 15. Jahrh. Zürich 1906. M. Taf.
Mitteilungen der Antiq. Gesellschaft in Zürich Heft 76.
Lessen voor Meisjes van allerlei jaren. Voorgesteld in de lotgevallen van eenige
jonge jufvrouwen. Leid. 1829 (65).
Leven (Het) van Agnes de Castro; zijnde eene Beknopte Beschrijvinge van haare
gevallen met Don Pedro enz. Waarachter bijgevoegt is: De ingebeelde Talestris,
Koninginne der Amazonen ... Uit het Fransch in 't Nederd. overgebr. [d.H. v a n
E l v e r v e l t ]. Amst. 1736 (6).
Leven (Het) van Pedrille del Campo, verhalende zijn merkwaardige en bijzondere
ontmoetinge, tot Ventosa, Salamanka enz... Uit het Fransch [van G.D. T h i b a u l t ]...
overgezet door een Voornaam Liefhebber. M. pl. Amst. 1735 (6).
Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter Mr. P. B o d d a e r t , benevens
zijne poëtische en prozaïsche Portefeuille. 3de druk. Amst. (c. 1827).
Library of Congress. Classification. Class. A.L. Wash. 1911 (45).
Liederen (Honderd oude Vlaamsche) met woorden en zangwijzen verzameld en
voor de eerste maal aan het licht gebracht door J a c . B o l s . Nam. 1897.
L i g t h a r t (J.), Letterkundige studiën. De kleine Johannes. Ie deel door F r e d .
v a n E e d a n . 3e herz. druk. Gron. 1912.
L ö h r (J.A.C.). Zoo gaat het in de Kinderwereld. M. pl. Haarl. 1824 (65).
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L o o (A d r . v a n ), De Levens der Heilige van Nederlant, met een Kort Begrip Hoe
Het Evangelie eerst in Nederlant begost heeft, voortgegaen is, en tot deze tijden
gebleven. Ghendt 1705. 2 dln. (6).
M a n u e l (E u g .), De werkman (Les ouvriers). Drama... uit het Fransch door J.L.
We r t h e i m . Amst. 1878 (35).
M a r g a d a n t . (S.W.F.), De Nederl. tak van het geslacht Margadant. 's Hage 1911
(48).
M e e r k e r k (J.B.), Conrad Busken Huet. Haarl. 1911.
M e i n d e r s m a (W.), De Heerlijkheid van Heeze, Leende en Zes-Gehuchten.
Zalt-B. 1911 (49).
M e y e r (H.H.B.), Select list of references on Wool. Library of Congress. Wash.
1911 (45).
M e y e r (H.H.B.), Select list of references on Parcels Post. Wash. 1911 (45).
M e y e r (H.H.B.), Id. on Employers Liability. Wash. 1911 (45).
Mitteilungen über Römischen Funde in Heddernheim V. Frankf. 1911.
M o l l J a c z . (J.), L.R. B e y n e n en J.A. S c h u u r m a n Jzn. Feestredenen bij
de godsdienstige viering van het 50 j. bestaan der 's-Gravenhaagsche Bijbelvereenigiug
uitgesproken,... benevens de Feestzangen voor die gelegenheid vervaardigd door R.
B e n n i n k J a n s s o n i u s . 's-Grav. 1866 (17).
M ö l l e n c a m p (R u d .), Die jüngere Ebstorfer liederhandschrift, ein beitrag zur
geschichte des niederdeutschen kirchenliedes. Kiel 1911.
M u l t a t u l i , ps. van E d . D o u w e s D e k k e r , Wijs mij de plaats waar ik gezaaid
heb! Rott. 1861 (35).
M u l t a t u l i , Id. 2de druk. Rott. 1861 (67).
N i j h o f f (W), Bibliographie de la Typographie Néerlandaise. Livr. 18, 19. La
Haye 1912 (55).
Noord-Nederland aan Hendrik Conscience. 25 Sept 1881. Amst. (1881) (35).
O b r e e n (A.L.H.), Verschillende onderwerpen. Opstellen III. Hilv. 1912 (56).
Oorkonde voor Mej. A.L.G. To u s s a i n t van den Raad van Alkmaar 1845 (17).
O r b a a n (J.A.F.), Bescheiden in Italie omtrent Nederl. Kunstenaars en Geleerden.
I Rome. Vaticaansche Bibliotheek. 's-Grav. 1911. (13).
O v e r d e L i n d e n (L.F.), Aanvulling van de Brochure ‘Beweerd, maar niet
bewezen’ betreffende het Handschrift van Thet Oera Linda-Bok. Helder 1912.
O y e (E u g . v a n ), de Grieksche metriek in de Nederlandsche Dichtkunst. Eene
aesthetische taalstudie. Brugge 1911.
Bijblad van ‘Biekorf’ 1911.
P a l a f o x y M e n d o ç a (J u a . d e ), Harder van de goede nacht, of korte aenwysing
van Deught en Ondeught. Verduytst door L a z . M a r c q v i s . t'Antw. 1658.
P a l a f o x y M e n d o ç a (J u a . d e ), Harders-brief en Bekentenissen van de
goddelijke genade, goetheyt en barmhertigheyt, en van ons swackheyt en ellenden.
Uyt het Spaensch in 't Nederd. overg. door L a z . M a r c q v i s . T'Antw. 1658.
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P a s c o l i (J.), Fanum vacunae. Acc. IV Carmina laudata. Amst. 1911.
Picardie (La) historique et monumentale. Arrondissement d'Abbeville. Canton de
Crécy. Notices par R. R o d i è r e , P h . d e s F o r t s et l'Abbé A r m a n d . - Canton
de Moyenneville. Notices par H. M a c q u e r o n . - Canton d'Ailly-le-haut-clocher.
le part. Notices par R. d e G u y e n c o u r t et A m . de F r a n c q u e v i l l e .
Amiens-Paris 1909.
Société d. Antiquaires de Picardie. Fondation Edm. Soyez. T. IV. No. 2.
P o i r t e r s (A.), Het leven van de H. Maeghet Rosalia Patronerse teghen de Peste.
Beschreven door eenen Priester der Societeyt Iesv. Verlicht met Beelden, en met
Poësie. T'Antw. 1658.
P o i r t e r s (A.), Het heilig Hof van Keizer Theodosius, versierd met Zinnebeelden,
Rijmdichten en Zedeleeringen. Nieuwe uitg. Gent 1844 (6).
P o s t h u m u s (N.W.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche textielnijverheid.
II. 's-Grav. 1911 (13).
Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart door J. B e l l a m y e.a. 3e druk.
Rott. 1826. 2 dln. (39).
Rapporten v.d. Commissie v. geschiedkundig onderzoek op Java en Madoera 1909.
Bat. 1911.
Rechtsbronnen der stad Haarlem. Uitg. d.J. H u i z i n g a . 's-Grav. 1911 (34).
Recueil de Traités et Conventions conclus par le Royaume des Pays-Bas etc. par
E.J. L a g e m a n s , cont. par J.B. B r e u k e l m a n . Tom. XVII. La Haye 1912 (15).
R e e d t D o r t l a n d (P.H.v.), Catalogus van de Boekerij der Inrichting voor
Hooger Onderwijs vanwege de Ned. Herv. Kerk. Leid. 1912 (71).
Rekeningen der stad Nijmegen 1382-1543. Uitg. d.H.D.J. v a n S c h e v i c h a v e n
en J.C.J. K l e i j n t j e n s . Dl. III. Nijm. 1912 (23).
Register op de Leenaktenboeken van Gelre en Zutphen. VIII. Arnh. 1911.
R o h r (K.), De laatste dingen in het licht van Gods Woord. Vijf verhandelingen,
vert. door L.J. v a n R h i j n , ingeleid door L.R. B e y n e n . 2de druk. Nijm. 1887
(17).
R o s e n t h a l (B.), Spensers Verhaeltnis zu Chaucer. Berl. (1911).
R i j s w y c k (T h e o d . v a n ), Volledige werken, voor de eerste maal in den
oorspronkelijken tekst en volgens tijdsorde gerangschikt, opnieuw uitg. met
ophelderingen en een levensbericht van den dichter door J. S t a e s . Antw. 1884. 3
dln.
Sangboekje (Frysk). Utjown fen it Christlik Selskip for Fryske tael- en
skriftenkennisse. Aldeb. 1911 (51).
S a s s e v a n I J s s e l t (A.F.O.), De voorname huizen en gebouwen van
's-Hertogenbosch. I. 's-Hert. 1911.
S c h i m m e l (H.J.), Staats- und Liebes-Intriguen. Hist. Roman aus der Zeit König
Karls II von England. Nach dem Holl. frei bearb. von C. S e n d e n . Berl. 1870. 5
Bde. (35).
) S c h r ö d e r (T h e o .), Die Quellen des ‘Dom Juan’ von Molière. Halle 1911.
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Sint-Bavo. Godsdienstig Weekblad van het Bisdom Haarlem. Jrgg. I-XII (Haarl.
1898-1909). M. pl.
S i u t s (J o h .), Jenseitsmotive im deutschen Volksmärchen. Greifswald 1911.
S m i t s (C.F.X.), Grafzerken in de St-Janskerk te 's-Hertogenbosch. I. 's-Hert.
1911.
S n o u c k a e r t v a n S c h a u b u r g (W.), Inventaris der boeken en handschriften
v.h. Genootsch. De Nederl. Leeuw. Met 1e Suppl. 's-Grav. 1911.
Sprookjes (Natuurverklarende), verzameld door A. d e C o c k . Dl. I. 1. Huisdieren.
- 2. Zoogdieren. Met 4 teekeningen van E d m . v a n O f f e l . Gent (1912) (12).
S t a r i n g (A.C.W.), Poëzie (1e Bundel) uitg. door J.H. v a n d e n B o s c h . 5de
verm. druk. Zwolle. (1912) (7).
Zwolsche Herdrukken VII.
S t e l l a (D i d .), Zeer aendachtige Overdenckingen van de Liefde Godts. In Nederd.
vert. door F.V. H[o o g s t r a t e n ]. Rott. 1667.
Swanneblommen. Jierboekje for 1912. Grouw 1911.
Te y l i n g e n (A u g . v a n ), Het Paradijs der Wellusticheyt. 2e druck verm. en
verb. t'Ant. 1651.
Tijdschrift (Ons). Maandblad uit en voor het leven, met medewerking der lezers.
Onder red. van A.J. H o o g e n b i r k e.a. I-IX. Rott. 1902-8. 's-Grav. 1909.
Uit onzen Bloeitijd. Serie III 4, 5. Baarn 1912.
Upstalsboom-Blätter für ostfriesische Geschichte und Heimatkunde. Herausg. von
der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden. Jhrg.
I. Emden 1911.
Ve e n (S.D. v a n ), De Kinderdoop der Gereformeerden. Baarn 1911.
Uit onzen Bloeitijd. Ser. III. No. 4.
Versamelinge van verscheyde stukken waer onder men vind Den Oogslag op de
goddeloosheden bedreven in de Nederlandsche Kerken, sedert 1783 tot 1789 enz.
By een vergaedert door S i n c e r u s R e c h t u y t (ps. van J.J. v a n d e n E l s k e n ).
M. fig. Bruss. 1790. 2 dln.
Dl. II is getiteld: Versamelinge van cretieke stukken.
Verslag der Staatscommissie [betr. d. Spellingkwestie]. 's-Grav. 1812 (1).
Verslagen van Kerkvisitatiën in het Bisdom Utrecht uit de 16e eeuw uitg. door
F.A.L. Ridder v a n R a p p a r d en S. M u l l e r F z n . Amst. 1911.
Werken uitg. d.h. Historisch Genootsch. III S. No. 29.
Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen, op last van de Algem. Synode der
Nederl. Hervormde Kerk uitgegeven. Amst. e.e. 1868. 4o. (6).
Ve r w i j s (E.) en J. Ve r d a m , Middelnederl. Woordenboek. VII afl. 17-20.
's-Grav. 1911-12 (54).
V l u c h t i g (P i e t ), ps. van F. S m i t K l e i n e , Oom David's album. Kleine
schetsen. Amst. 1873 (35).
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V l u c h t i g (P i e t ), Liedjes. Amst. (1873) (35).
V l u c h t i g (P i e t ), Volksliedjes. 2e druk. Haarl. 1884 (35).
Vo g e l (A l b .), Het Japansch Toonneel. (IJselst. 1912). M. pl. (80).
Volksalmanak (Nieuwe Drentsche) voor 1912. Ass. 1912.
Volksalmanak (Groningsche) voor 1912. Gron. 1911. Met groote Kaart.
Vo o y s (C.G.N. d e ), Wie gubruiken de Vereenvoudigde Spelling? Zwolle 1911
(79).
Vo o y s (C.G.N. d e ), Spreken en schrijven, in Noord- en Zuid-Nederland. Naar
aanleiding van C. Scharten: Het spellingvraagstuk. (Amst.) 1912 (81).
Vo r d e r H a k e (J.A.), De tegenwoordige stand der Spellingkwestie. Zwolle
1912 (79).
V r i e s (W. d e ), Dysmelie. Opmerkingen over Syntaxis II. Groningen 1912 (83).
Vue panoramique de Gand, armoiries de familles et de corporations, impr. et édit.
par P i e r r e d e K e y s e r e en 1524. Texte hist. et expl. par V i c t . Va n d e r
H a e g h e n . Gand 1910 (75).
We r n e r (H.M.), Wandelingen door oud-Zutphen. Amst. 1911 (84).
We s t e r l i n g (H.J.), Het Lager onderwijs. Baarn 1912.
Uit onzen Bloeitijd. III 5.
W i e s o t z k y (B.), Untersuchungen über das Mittelhochdeutsche ‘Buch der Rügen’.
Strassb. 1911.
Quellen und Forschungen zur Sprach- und Culturgesch. d. Germ. Völker.
Hft. 113.
W i n k e l (J. t e ), De ontwikkelingsgang der Nederl. Letterkunde. Afl. 13. Haaarl.
1911 (86).
W i n k e l (J. t e ), Verslag der lotgevallen van de Universiteit te Amsterdam
1910-11. Amst. 1911 (86).
W i n k l e r P r i n s (A.), De droom. Een vlugtig tafereel. Utr. 1837 (17).
W i n k l e r P r i n s (A.), Durwic. De laatste bard. (In den trant van Ossian). Amst.
1839 (17).
W i n k l e r P r i n s (A.), Afscheidsrede gehouden ... te Veendam enz. Wilderv.
1882 (17).
W i n k l e r P r i n s (A.), Het Duivelsvuur van Schiermonnikoog. Amst. 1895 (17).
W i n k l e r P r i n s (A.), Tempel- en Tafelzangen. Vrijmetselaarsliederen. Winsch.
z.j. (17).
W i t (J a c . de), De Kerken van Antwerpen. Schilderijen, beeldhouwwerken,
geschilderde glasramen, enz., in de XVIIIe eeuw beschreven. Met aant. door J. d e
B o s s c h e r e en grondplannen. Antw. 's-Grav. 1910.
Uitg. der Antwerpsche Bibliophilen No. 25.
Wo i t e (H a .), Märchenmotive im Friedrich von Schwaben. Kiel 1910.
Woordenboek der Nederl. Taal III, 17, 18 VI, 13, VIII, 7. IX, 13. 's-Grav. Leid.
1911-12.
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III, 17, 18 bewerkt door J.A.N. K n u t t e l .
VI, 13 bewerkt door A. B e e t s .
VIII, 7 bewerkt door J. H e i n s i u s .
XI, 13 bewerkt door A. K l u y v e r .
Woordenboek (Nieuw Nederl. biografisch) onder red. van P.C. M o l h u y s e n en
P.J. B l o k . Dl. I. Leid. 1911.
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Wo r m s e r (J.A.), De vurige oven. Een verhaal uit den tijd der dragonades in
Nederland. Kamp. 1911. (87).
Wörterbuch (Deutsches). Lpzig 1911-12.
IV Abt. I thl. III 12 bearb. von H. W u n d e r l i c h .
XII, 8 bearb. von R. M e i s s n e r und M. L e o p o l d .
XIII, 10 bearb. von K. von B a h d e r und H. S i c k e l .
W u m k e s (G.A.). It Fryske réveil yn portretten. Snits 1911 (88).
W y b e n g a (A.), Loddespitten. Earnstige en koartswilige foardrachten en fersen.
Mei libbensskets fen G.A. W u m k e s . Snits 1910 (88).
Z a c h m o o r t e r (M.), Thalamus sponsi. Brvydegoms beddeken. Ghedeylt in
twee deelen. Waer alle Godt-minneude zielen ghenoodt worden om naer den Arbeydt
der Meditatie ... te gaen rusten enz. 3e ed. T'Antw. 1628. 2 dln.
Z e g g e l e n (W.J. v a n ), De ridder en de dame (Vrij naar het Engelsch). De
Tijdgeest (aan [E.B.S.] R a u p a c h ontleend). Dordr. 1843 (35).
Z u i d e m a (W.), Padvinderslied. Muziek van G. v a n O t t e r l o o . Arnh. 1911
(89).

Overdrukken.
C. Bake. - Joh. C. Breen. (8 stuks) - F. Buitenrust Hettema. - J. Craandijk. - D.G.
van Epen. - A.A. Ganderheijden. - C.J. Gonnet. - J.J. Graaf (2 stuks). - J. Herderscheê
(3 stuks). - G. Huet. - K.H.E. de Jong. - M.M. Kleerkooper. - H. Knippenberg (2
stuks) - W.F. Leemans. - A. Levy. - V. Loosjes. - Mej. M.G.A. de Man (3 stuks). W. Mulder (2 stuks). - W.C. Nieuwenhuyzen. - J.A.F. Orbaan (2 stuks). - M.A. Perk.
- G. van Poppel (2 stuks). - R. Priebsch (2 stuks). - N.-J. Singels. - J.F.M. Sterck (3
stuks). - H.A.J. van Swaay. - H. Vogelsang. - C.G.N. de Vooys (5 stuks). - Jer. de
Vries. - E. Wiersum (4 stuks) - A. Winkler Prins (2 stuks).
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Bijlage V.
Rekening en Verantwoording van den penningmeester, over het jaar 1911.
A. Algemeene rekening.

I.

O N T VA N G S T E N .
Saldo der rekening over
1910

ƒ 1202,145

II.

Ontvangsten behoorende
tot het vorige dienstjaar

ƒ 12,-

III.

Opbrengst van bezittingen, ƒ 309,82
in hoofdzaak
voortgekomen uit de
legaten Buma, Verbrugge,
Vollenhoven, Hamelberg,
Suringar, Fruin en de
Fremery

IV.

Verkochte boekwerken

V.

Bijdragen in de kosten van ƒ 100,den maaltijd

VI.

Id. van het bezoek aan
Arentsburch

ƒ 40,50

VII.

Contributiën 1911/12

ƒ 3430,96

ƒ 9,10

--Totaal der ontvangsten

ƒ 5104,525
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U I T G AV E N .
Kosten van bestuur

I.

ƒ 1175,465

II.

Kosten algemeene en
maandelijksche
vergaderingen

ƒ 243,15

III.

Kosten vaste Commissiën ƒ 27, 75

IV.

Geschriften door de
Mantschappij uitgegeven

ƒ 758,425

V.

Kosten der Bibliotheek

ƒ 1049,965

VI.

Bijdrage hulde De Génestet ƒ 25,-

VII.

Id. Boekencommissie
A.N.V.

VIII.

Kosten van het bezoek aan ƒ 82,53
Arentsburch

ƒ 10,-

--Totaal der uitgaven

ƒ 3372,285

R E C A P I T U L AT I E .
Totaal der ontvangsten
ƒ 5104,525
Totaal der uitgaven

ƒ 3372,285
---

Batig saldo van het
dienstjaar

ƒ 1732,24

Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
L e i d e n , 27 Maart 1912.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) G. KALFF.
(w.g.) S.G. DE VRIES.
L e i d e n , 29 Maart 1912.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt.
Leden:
(w.g.) L. KNAPPERT.
(w.g.) N.J. BEVERSEN.
L e i d e n , 18 April 1912.
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Rekening en Verantwoording van den penningmeester, over het jaar 1911.
B. Rekening van het vaste Fonds.
Kapitalisatie.
O N T VA N G S T E N .
Saldo der rekening ƒ 54,225
over 1910

Vlottend.

II.

Rente van het Fonds ƒ 104,725

ƒ 314,175

III.

Rente van op de
Leidsche Spaarbank
belegde kasgelden

ƒ 47,30

I.

Totaal der
ontvangsten

ƒ 1416,405

---

---

ƒ 158,95

ƒ 1777,88
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Kapitalisatie.
U I T G AV E N .
Belegging van
gelden

I.
II.

Vlottend.

ƒ 144,74

Subsidies:
Aan de Vereen.
Arentsburch,
tweede vijfde
gedeelte van het
toegestaan subsidie

ƒ 100,-

Aan de Comm. voor
Taal- en Letterk.,
voorbereiding v.
herdruk
Volksboeken

ƒ 40,-

Aan de Comm. v.
Gesch.- en
Oudheidk., eerste
helft v. subsidie
voor Suppl.
Repertorium v.
vaderl. gesch.

ƒ 150,-

---

---

Totaal der uitgaven ƒ 144,74

ƒ 290,-

R E C A P I T U L AT I E .
Totaal der
ƒ 158,95
ontvangsten

ƒ 1777,88

Totaal der uitgaven ƒ 144,74

ƒ 290,-

--Batig saldo van het ƒ 14,21
dienstjaar

--ƒ 1487,88

Aldus opgemaakt door den Penningmeester:
(w.g.) J. HEINSIUS.
L e i d e n , 27 Maart 1912.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur:
(w.g.) G. KALFF.
(w.g.) S.G. DE VRIES.
L e i d e n , 29 Maart 1912.
Gezien en goedgekeurd door de gecommitt.
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Leden:
(w.g.) L. KNAPPERT.
(w.g.) N.J. BEVERSEN.
L e i d e n , 18 April 1912.
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Bijlage VI. Verslag der Commissie voor Taal- en Letterkunde.
De Commissie voor Taal- en Letterkunde hield dit jaar zeven vergaderingen onder
voorzitterschap van Prof. Kalff; daarin werden steeds in de eerste plaats de
aangelegenheden behandeld van het Tijdschrift der Maatschappij, waarvoor de Heer
Beets zich bij voortduring verdienstelijk maakt door de zorg der samenstelling en
de er uit voortvloeiende briefwisseling op zich te nemen. In den loop van dit jaar
verschijnt het eenendertigste deel, waarin o.a. zijn opgenomen eene uitvoerige studie
over de middeleeuwsche dichteres Hadewijch, en een belangrijk artikel van Prof.
Muller uit Utrecht over de beide dichters van Reinaert I, welk vraagpunt na de
verrassende vondst van het nieuwe handschrift weder aan de orde is gesteld en door
onzen besten Reinaert-kenner grondig en methodisch is onderzocht.
Op verzoek van een der medewerkers heeft de Commissie besloten, eene
genummerde rubriek ‘Kleine mededeelingen’ in het Tijdschrift op te nemen. Het kan
zijn dat men bij zijne studie het een of ander vindt, dat òf op zich zelf belangrijk is,
maar waarvoor den vinder de tijd ontbreekt om het tot een artikel te doen uitdijen,
òf dienen kan tot toelichting van iets anders, waarvoor eene bewijsplaats welkom is:
wanneer men nu weet, dat
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aan zulke inzendingen gaarne eene plaats zal worden ingeruimd, zal men er des te
gereeder toe overgaan, om de gemaakte aanteekening uit te werken en er een plaatsje
voor te vragen in het Tijdschrift, welks lezers er alsdan hun voordeel mee kunnen
doen. In het volgende deel zal hiermede worden begonnen.
Van de onder toezicht der Commissie verschijnende uitgaven der Maatschappij
kan worden bericht, dat de voorbereiding der uitgave van Bellamy's werken, door
Dr. Aleida Nijland, vordert; dat er gegronde verwachting bestaat dat de beide
Volksboeken van ‘Salomon ende Marcolfus’ en van den ‘Ridder metten Swaen’
eerlang zullen kunnen verschijnen, en dat met den druk van een nieuw Volksboek,
van Christoffel Wagenaer (den famulus van Faust), van 1597, naar het eenig bekende
exemplaar te Bremen, een begin is gemaakt. De uitgave geschiedt onder toezicht der
Commissie, door Dr. J. Fritz te Weenen, den uitgever van het Duitsche origineel van
het Nederlandsche Volksboek, hetwelk èn om den onderhoudenden inhoud, èn om
de hier en daar gebruikte woorden en uitdrukkingen uit een taalkundig oogpunt eene
uitgave alleszins waardig is. In den loop van het volgende genootschapsjaar zal dit
boek kunnen verschijnen.
Van de wetenschappelijke mededeelingen, waarmede iedere vergadering besloten
werd, was de inhoud de volgende. In de October-vergadering gaf Dr. Beets eene
uitvoerige en grondige beoordeeling van het door Prof. Friedrich Kluge samengestelde
woordenboek der ‘Seemanssprache’. Hij toonde aan dat, in weerwil van de vele
goede eigenschappen van het boek en het vele en belangrijke, dat men er uit leeren
kan, er één groot gebrek aan kleeft, nl. dat er weinig blijkt van kennis der
Nederlandsche zeemanstaal en raadpleging van de werken
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daarover, hoewel Kluge in de inleiding zelf erkent, dat de Duitsche scheeps- en
zeemanstermen voor een goed deel uit het Nederlandsch zijn overgenomen en de
kennis daarvan dus in dezen onmisbaar is. Ik mag in dit verband wel een enkel woord
invoegen over den grooten invloed van het Nederlandsch op het Russisch met
betrekking tot zeewezen en scheepvaart, welke blijkt uit niet minder dan ruim 1300
termen, bijeengebracht en toegelicht door den Heer Dr. R. van der Meulen, den
nieuwen medewerker aan het Nederlandsch Woordenboek1, en tot ons genoegen
behoorende onder de heden benoemde leden onzer Maatschappij.
In de November-vergadering besprak Prof. Kalff uitvoerig het boek van Dr. H.F.
Wirth, Privaat-docent in het Nederlandsch aan de Universiteit te Berlijn, getiteld ‘der
Untergang des ndl. Volksliedes’. Daar het oordeel van den Heer Kalff in het Museum
is gedrukt, meent de Secretaris der Commissie hier met deze vermelding te kunnen
volstaan.
In de December-vergadering deed de Heer Verdam eenige mededeelingen over
het bovengenoemde Volksboek van den tweeden Faust, behandelde hij eenige
middelnederlandsche woorden (braeuwen, inbruystich, swellen), waarover eerlang
artikelen in het Tijdschrift zullen verschijnen, en toonde hij met sprekende voorbeelden
aan, welke vergissingen er in middelnederlandsche hss. zijn ontstaan en door
tekstuitgevers zijn begaan tengevolge van de schrijfwijze u voor w, met name in de
verbinding su voor sw. Ook dit opstel zal in het Tijdschrift worden opgenomen.

1

Gedrukt in de Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afd.
Letterkunde, N.R. dl. 10, no. 2 (1909).
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In Januari handelde Prof. Speyer uitvoerig over de mannelijke ndl. woorden met den
uitgang -ling, waarvan hij eene lijst van omstreeks honderd had bijeengebracht. Hij
gaat ze in vorming en beteekenis na en toont aan dat het tijdperk voor nieuwe
vormingen nog niet is afgesloten. Voor verdere bijzonderheden kan ook voor deze
studie verwezen worden naar eene der volgende afleveringen van het Tijdschrift.
In Februari besprak de Heer Hesseling een overblijfsel van het Nederlandsch van
Nederlandsche Kolonisten in Noord-Amerika, gesproken door een 200-tal oude
lieden in den staat New-Yersey, niet ver van New-York. De Heer Hesseling is op
deze uitstervende herinnering aan vroegere betrekkingen tusschen Oud- en
Nieuw-Nederland opmerkzaam geworden door een artikel van den Heer D. Prince
te New-York, getiteld: ‘The Yersey-Dutch Dialect’ en heeft zich in betrekking gesteld
met den Heer Prince, die zich beijvert om zooveel mogelijk bijzonderheden aangaande
den tongval en eigenaardigheden er van op te zamelen voor dat het te laat is. De tot
heden verkregen uitkomsten geven alleen aanleiding tot vage vermoedens aangaande
de herkomst van het dialekt; de Heer P. zet zijne onderzoekingen voort, en verdient
dus onder de buitenlandsche leden onzer maatschappij te worden opgenomen.
In Maart behandelde Dr. Heinsius uitvoerig de eigenaardige Nederlandsche (en
Hoogduitsche) constructie, waarin bij de samengestelde tijden vooral van die
werkwoorden, die verbonden worden met eene onbepaalde wijs zonder te, het eerste
ww. evenals het tweede in den infinitief staat in plaats van het voltooide deelwoord,
b.v. ‘ik heb het niet kunnen doen’, ‘hij heeft het zien aankomen’; ‘zij hebben het niet
durven laten’ (hd. ‘ich
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habe ein vögelchen singen hören’). Spr. gaat eerst de ww. na, waarbij zich dit
verschijnsel voordoet, vervolgens de verschillende meeningen met betrekking tot de
verklaring geuit door ndl. en hd. geleerden (waarbij nu ook Prof. Kern Jr. komt in
zijne door de Kon. Akademie uitgegeven voortreffelijke verhandeling ‘De met het
Participium Praeteriti omschreven werkwoordsvormen in 't Nederlands’) en geeft
eindelijk zijne eigene verklaring, welke afwijkt o.a. van die van Lachmann, Jacob
Grimm, Willmans en Van Swaay, en overeenkomt met die van Erdmann, Den Hertog,
Van Helten (in het Tijdschr.) en Kern Jr., nl. uit het feit dat de beide werkwoorden
voor het taalgevoel eene eenheid zijn geworden, zoodat de vorm van den tweeden
infinitief dien van den eersten, waarvoor historisch een deelwoord moest staan, heeft
na zich gesleept; vgl. b.v. de verbindingen doen weten, doen kennen, iets weten van
hooren zeggen, iemand laten begaan, iets niet durven laten e.a. Dit blijkt vooral
duidelijk uit het feit, dat het deelwoord blijft, wanneer dezelfde twee werkwoorden
niet in elkanders onmiddellijke nabijheid voorkomen, b.v. ‘hij is beginnen te
schelden’, maar ‘hij is begonnen mij op allerlei wijzen te plagen’; ‘hij heeft het
trachten te doen’, maar ‘hij heeft te vergeefs getracht, het te doen’.
De Heer Boekenoogen eindelijk deed in de Aprilvergadering mededeelingen 1o.
over de volksboeken, die uitgegeven worden; 2o. over enkele zeldzame, onlangs voor
den dag gekomen volksboeken, o.a. de Historie van Peter van Provence, in het
Duitsch zeer bekend, en over Virgilius; en onbekende drukken o.a. van de
Heemskinderen en Griseldis; 3o. spreekt hij over het feit, dat evenals er in
Noord-Nederland verschillende Roomsche boekjes zijn verschenen met opzettelijk
veranderd adres van den uitgever (b.v. Amsterdam
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vervangen door Antwerpen), er ook omgekeerd in België boeken zijn uitgegeven
met een gefingeerd Amsterdamsch adres. Van een en ander toont spr. voorbeelden.
Niet altijd is de reden er van duidelijk, maar meestal zal zij wel geweest zijn eene
list om de verantwoordelijkheid van het drukken van een verboden boek van zich te
schuiven.
Ziet hier het voornaamste der werkzaamheden van onze Commissie in het
afgeloopen jaar. Zij mag de verwachting koesteren, dat het aan Uwe Vergadering
uit dat verslag zal blijken, dat zij niet zonder vrucht is werkzaam geweest.
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Bijlage VII. Verslag der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde.
De gewone maandelijksche vergaderingen werden dit jaar wederom gehouden onder
voorzitterschap van den Heer Koolemans Beijnen; als secretaris trad op de Heer
Hensen.
In de maandvergaderingen werden de volgende onderwerpen behandeld:
De Heer Koolemans Beijnen vestigde meerdere malen de aandacht op stukken,
door hem in het Archief van het Kabinet der Koningin en elders aangetroffen, welke
benut kunnen worden voor het Historisch Gedenkboek, dat weldra onder zijn leiding
zal verschijnen. Zoo bijv. op het Algemeen Besluit van 15 Dec. 1813, waarbij reeds
werd bepaald dat sommige streken van ons vaderland, welke nog niet door den vijand
waren ontruimd, als van ouds deel zouden blijven uitmaken van den Staat der
Vereenigde Nederlanden; op een schrijven van Keizer Alexander aan Generaal
Daendels, gedateerd 15/27 Mei 1813, waarbij de Keizer hem een generaalsplaats in
het leger der bondgenooten en zijn voorspraak ter verzoening met het Huis van Oranje
toezegde, indien de generaal zich zou houden aan de mondelinge besprekingen
betreffende zijn toenmalig commando (vesting Modlin); op een geheim schrijven,
gedateerd 28 Nov. 1813, van het Alge-
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meen Bestuur aan Commissarissen-generaal te Amsterdam, waarbij een voorgestelde
negotiatie op hoogen toon afgewezen en hun de les gelezen werd over onvolledige
mededeelingen.
Ook bracht spreker een brief ter tafel van Generaal van der Plaat, welke 28 Nov.
1813 moet geschreven zijn, en waaruit o.a. blijkt dat Generaal von Bülow niet in den
nacht van 26 op 27 Nov. op aansporing van J.D.C.C.W. Baron d'Ablaing van
Giessenburg naar het gebied der Vereenigde Provinciën opgerukt is (zooals wordt
beweerd in de Bijdragen voor Vaderlandsche geschiedenis, 1888), maar dat hij dit
reeds op 25 Nov. deed (als bijlage bij dit verslag opgenomen).
Een ander maal betoogde hij op grond van meerdere bescheiden dat het voornemen
van den tocht naar Woerden vastgesteld schijnt te zijn te Leiden, in den avond van
22 Nov. 1813, ten huize van den hoogleeraar Kemper, hoe vreemd het ook zij dat in
geen der beide brieven, door Generaal de Jonge op dienzelfden datum in den namiddag
en 's nachts aan het Algemeen Bestuur geschreven, ook maar met een enkel woord
wordt gezinspeeld op het plan van dien tocht.
Ook behandelde spreker het optreden van de drie mannen vòòr en na 21 Nov. 1813
en kwam daarbij tot de conclusie dat zij van 17 Nov. af als Provisioneel Bestuur zijn
opgetreden. Voor van Hogendorp en van der Duyn bestaat het verschil van vòòr en
na 21 Nov. alleen daarin, dat op dien datum door hen beiden officieel werd bekend
gemaakt, dat zij het Algemeen Bestuur in naam van den Prins hadden aanvaard.
Nog wees spreker op de groote moeilijkheden om uit de voorhanden gegevens op
te maken welke Russische afdeelingen, voornamelijk kozakken, in 1813 en 1814
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door ons land zijn getrokken, welken weg zij genomen hebben en hoe sterk die
afdeelingen waren. Vooral geldt dit de eerst in ons land binnen getrokken
kozakken-afdeelingen onder bevel van kolonel Narischkin.
De Heer Blok deed mededeeling over eenige door hem onlangs te Christiania en
te Bergen opgemerkte historische bijzonderheden met betrekking tot ons vaderland.
Daarbij verdienen vooral de aandacht de te Christiania opgegraven Vikinger
vaartuigen; de oudheden van Nederlandschen oorsprong in het Historisch Museum
aldaar en in het Museum te Bergen; eindelijk het door vele kolonisten van
Nederlandschen oorsprong bewoonde Bergen zelf en het merkwaardig Hanseatisch
Museum aldaar, een oude Hanzehof, welke nog geheel het type heeft bewaard.
Een ander maal besprak hij het onlangs verschenen werk over den Franschen
edelman Boissy d'Amboise, die in de omgeving van Anjou een belangrijke rol speelde,
vooral bij diens eerste verblijf in de Nederlanden. Vervolgens stond hij uitvoerig stil
bij het boekje van Prof. Preuss over den oorsprong van den Nederlandschen handel
op Indië en toonde aan dat deze tegen een door hem zelven opgezette stelling streed,
die evenwel noch door Fruin, noch door andere Nederlandsche geschiedschrijvers
op die wijze gesteld was. Zoo werd de veel geroemde ‘ontdekking’ van den Duitschen
hoogleeraar teruggebracht tot een verdere illustratie van wat reeds vroeger door onze
geschiedkundigen was aangetoond, zoodat men ook voortaan mag blijven aannemen
dat de vaart op Indië is uitgelokt door de belemmeringen vanwege de Spaansche
regeering onzen kooplieden en schippers in Spanje en Portugal in den weg gelegd
(vgl. Museum, 1912, Juni, kol. 341).
De Heer Fockema Andreae vestigde de aandacht op
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het aloude gebruik over een doodslag niet te klagen dan in tegenwoordigheid van
het lijk. H. Brunner (in het Zeitschrift der Savigny-Stiftung) meent dat het gebruik
in zijn oorsprong te verklaren is uit het animisme en dat men den doode zelf als
klager heeft voorgesteld. De schrijver brengt daarvoor opmerkelijke bewijzen, bijv.
Fransche bronnen, welke spreken van het bloed dat klaagt (le sang se plaint);
Duitsche, welke den klagende bloedverwant, staande vòòr het lijk, vertegenwoordiger
(Vorstand, Vormund) van den doode noemen en een Heidelberger handschrift van
den Sachsenspiegel met teekeningen, waarin het lijk van den gedoode vòòr den
rechter wordt afgebeeld met het gebaar, dat spreken aanduidt.
Een ander maal wees hij op eenige bijzonderheden naar aanleiding van pas
uitgegeven rechtsbronnen (Versl. R. br. VI, no. 2); bijv. op een oude keur van
Schiedam, waaruit opnieuw blijkt dat eene boete aan den gemeen geselschap is eene
aan het gild; op het afschaffen der gewoonte van het klagen met de doode hand in
Schiedam en Tiel; naar aanleiding van een dingtaal van Stralen, op de eertijds niet
ongewone opvatting dat men recht had tot het plegen van een delict tegen betaling
der daarop staande boete.
Ook deelde hij het een en ander mede over de rechtspraak van Baljuw en mannen
van Rijnland omstreeks 1600, zooals deze blijkt uit de vonnisboeken op het
Rijksarchief in den Haag. De vonnissen zijn naar den stijl van den tijd vol vreemde
woorden, soms op dwaze manier verminkt. Verder zijn de vonnissen juridisch in
menig opzicht van belang; een decisoire eed heet daar een keureet; in een proces van
1598 worden Schepenen van Soeterwoude afgeschilderd als mannen, die rau ende
ongeletterd waren ende apparentelick tonderscheyt der
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maenden niet en conden, noch deselve niet horen namen souden weten te noemen.
Van toepassing van Romeinsch recht heeft spreker in de vonnissen geen spoor
gevonden, wel nu en dan van het volgen van zuiver Germaansche opvattingen, met
het Romeinsche recht in lijnrechten strijd.
De Heer Bussemaker verklaarde uit een paar nog niet gepubliceerde stukken hoe
Engeland in Februari 1756 ertoe kwam om met de officieele aanvrage van 6000 man
hulptroepen te gelijk transportschepen uit te zenden naar de Vereenigde Provinciën
voor hun overbrenging. Dit vloeide voort uit een belofte der Gouvernante van 9
Januari 1756 en was dus geen onverstandige poging om dwang uit te oefenen, gelijk
dikwerf wordt voorgesteld. Ook besprak hij het eerste deel van Crispi's Politica
estera, memorie e documenti. Van bijzonder belang in dezen bundel is vooreerst het
verslag door Crispi zelf opgesteld van een diplomatieke reis door hem in 1877
ondernomen. Het eigenlijke doel was met Duitschland een verbond te sluiten, niet
alleen tegen Frankrijk gericht maar ook tegen Oostenrijk. Bismarck toonde zich
volkomen bereid tot een alliantie tegenover Frankrijk, maar verklaarde tevens zeer
beslist dat aan een verbond, tegen Oostenrijk gericht door hem zelfs niet gedacht
werd; wel achtte hij het daarentegen in belang van Italië nauwe betrekkingen met
dat rijk aan te knoopen. De omstandigheden hebben Crispi belet voorloopig op de
voorstellen van Bismarck in te gaan, doch zijn reis moet beschouwd worden als het
voorspel van het Drievoudig Verbond. Niet minder merkwaardig, vooral sinds Italië
de kust van Tripoli heeft bezet, zijn in dit boekdeel de diplomatieke bescheiden,
welke laten zien dat Italië reeds van 1878 af door de verschillende regeeringen naar
Tripoli is verwezen als geschikt om aan zijn verlangen naar
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kolonisatie in Afrika te voldoen. In 1890 erkenden Duitschland, Oostenrijk en
Engeland dat aan Italië een soort van voorrecht toekomt om Tripoli te bezetten, doch
wijzen tevens op de bezwaren daaraan verbonden, nl. dat die landstreek deel uitmaakt
van het Turksche rijk en dat zulk een onderneming Rusland in de gelegenheid zal
stellen het Oostersche vraagstuk wederom op te werpen.
Een ander maal wees de Heer Bussemaker er op dat men ten onrechte in de nieuwe
historische literatuur aan Engeland het plan toedicht in 1813 een groot Welfenrijk
in Noord-Duitschland te hebben willen stichten (Zie Bijlage).
De Heer Knappert besprak den toestand der Hervormde kerk in Nederland tijdens
het bestuur van Napoleon, zooals deze is op te maken uit Deel VI van 's Rijks
Geschiedkundige Publicatiën. Onder meer wees hij op de mislukte poging van
Napoleon om samensmelting der kerkgenootschappen te verkrijgen; op de verwarring
in de kerken en op de toenemende ‘oproerigheid’ der predikanten, waartegen de
Prefecten en Devilliers allengs gestrenger optraden. Ook geeft dit Deel nieuwe
bijzonderheden omtrent de conventikels; de keizer liet zich nauwkeurig inlichten
omtrent hetgeen er voorviel in die bijeenkomsten en of deze geen gevaar opleverden
voor den Staat.
De Heer van Leersum betoogde op welk een oppervlakkige wijze indertijd Carolus,
Snellaert en anderen een biographie van den middeleeuwschen chirurg, Jan Yperman,
hebben saamgesteld. Deze opmerkingen zullen verwekt worden in de Inleiding van
Yperman's chirurgie, waarvan de uitgave weldra kan tegemoet gezien worden.
De heer Overvoorde besprak een advies van Burgemeesters en Gerecht van Leiden
aan de Staten van Hol-
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land over de acta der in 1578 te Dordrecht gehouden synode. Het advies geeft duidelijk
inzicht van de denkbeelden der overheid, welke aan de Kerk geen macht wil geven
over tijdelijke zaken. Het huwelijk wordt beschouwd als een geheel burgerlijke
aangelegenheid; het onderwijs staat buiten de Kerk. Daarentegen eischt de regeering
voor zich op het benoemen of verplaatsen van predikanten. Ook behoudt zij zich
voor het geven van attestatiën; wenscht het onderwerp der predikatiën aan te geven
en een commissaris-politiek aan te stellen bij de kerkelijke vergaderingen. Zelfs mag
de Kerk zich niet bezighouden met het verzamelen van bouwstoffen voor een
geschiedenis der troebelen en is het aan de synode niet geoorloofd de indeeling der
classes vast te stellen. Verder is het advies gunstig gestemd omtrent de vrijheid van
drukpers; hecht geen gewicht aan een scherp omschreven geloofsbelijdenis; wenscht
geen huiszoekingen bij de Wederdoopers; verlangt vrijheid van liturgie. Tooneelspel,
dansen, klokkeluiden en orgelspel moeten toegelaten worden. (Deze voordracht werd
sinds afgedrukt in het Nederlandsch archief voor Kerkgeschiedenis IX afl. 2).
De Heer Molhuysen deelde een en ander mede over Ludolf van Ceulen, den eersten
schermmeester der Leidsche universiteit en zijn school voor ‘Nederduytsche
mathematique’. Deze school in 1600 opgericht, was bestemd voor aanstaande
ingenieurs en genie officieren.
Ook legde hij een tweetal gegraveerde koperen platen over, waarop voorkomen
de portretten van Joseph Scaliger en zijn vader. Ze werden in het Archief van
Curatoren te Leiden gevonden en berusten thans op de Universiteitsbibliotheek.
Tevens liet hij een afdruk van één dezer platen zien, welke hoogst zeldzaam is. Beide
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kopergravuren zijn door Goltzius op last van Curatoren gemaakt; het verspreiden
der afdrukken in ons vaderland en in Frankrijk had ten doel Scaliger aangenaam te
zijn en hem tot overkomst te bewegen.
Een ander maal deelde hij uit het Archief van het Staten-college mede den datum,
tot heden onbekend, waarop Simon Episcopius in dat College is gekomen. Zonderling
dat E. daar niet als student staat ingeschreven; mogelijk hechtten de studenten van
het Staten-college niet veel aan zulk een inschrijving, omdat zij toch slechts weinig
voordeel konden hebben van vrijdom van wijnaccijns en van andere dergelijke zaken.
Ook besprak hij nog het promoveeren aan de Leidsche universiteit in den eersten
tijd van haar bestaan en de toenmalige gewoonte van disputeeren. Daarbij toonde hij
een paar bundels theses pro gradu en theses sub praeside defensae, waarvan één uit
het Senaatsarchief was verdwenen en nu, kort geleden, met een tweetal andere
dergelijke bundels uit dat archief in de Bibliotheca Thysiana zijn teruggevonden en
door Curatoren der Thysiana aan het Senaatsarchief gerestitueerd.
De Heer Hensen besprak een paar nog onuitgegeven stukken in Archives Nationales
van Parijs, welke handelen 1) over het verlies dat volgens schatting van Gaudin,
Minister van Financiën onder Napoleon, elk der kerkgenootschappen in Nederland
zou ondergaan ten gevolge van de tiërceering; 2) over een relaas van G.A. van
Bommel, lid van het Stedelijk bestuur van Leiden, bij koning Lodewijk uitgebracht
over achterstelling der Katholieken in Leiden, waar het 't begeven van kleinere,
stedelijke ambten betrof.
Een ander maal wees hij op het mildadig bestuur van koning Lodewijk voor de
R. Katholieken van Leiden.
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Zoo werd hun bij Koninklijk Besluit van 15 Oct. 1807 de voormalige Saaihal,
oorspronkelijk de Sint Jacobuskapel, welke bij het springen van het kruitschip zeer
had geleden, kosteloos afgestaan en droeg hij bovendien nog ƒ 37,000 bij om het
gebouw te herstellen en voor den Katholieken eeredienst wederom in te richten. Ook
toonde de koning zich zeer bezorgd voor het lot der R. Katholieke weezen en arme
oude lieden, toen hun gesticht, op de Sint Jacobsgracht gelegen, bij de ramp zoo
bouwvallig was geworden, dat het aanstonds moest ontruimd worden. In de Archives
Nationales van Parijs berust een nog onuitgegeven brief van L. van Toulon, lid der
vroedschap van den Haag, gedateerd 28 Jan. 1807, waarbij hij den koning verslag
geeft van den toestand der R. Katholieke weezen en arme oude lieden te Leiden na
de ramp. Koning Lodewijk gaf niet alleen op 31 Maart 1809 verlof het R. Katholiek
Wees- en oudeliedenhuis te restaureeren, maar het gesticht werd nu tevens merkelijk
vergroot ten dienste van de weesmeisjes, welke tot nog toe in de Haarlemmerstraat
hadden gewoond en ook voor deze restauratie heeft Koning Lodewijk mildelijk
bijgedragen.

Aanhangsel.
De Sectievergadering der Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde op 11 Juni
werd bijgewoond door mejuffrouw H.J.A. Ruys en door de heeren G.J.W. Koolemans
Beijnen, E. Wiersum, M.G. de Boer, S.J. Fockema Andreae, P.J. Blok, E.C. van
Leersum, J. Verdam, J. Heinsius, N.W. Posthumus, H.E. van Gelder, W.A. Beelaerts
van Blokland, P.G. Bos, C.W. van der Pot, J.H. Gosses, H.H. Juynboll, G.J. Dozy,
F.G. Kramp, H.T. Colenbrander, L.D. Petit, P.C. Mol-
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huysen, L. Knappert, J.C. Overvoorde en A.H.L. Hensen.
In deze vergadering gaf Dr. E. Wiersum levensbijzonderheden van een te weinig
bekend groothandelaar en bankier Johan van der Veken. Deze voordracht is hierachter
afgedrukt.
Als tweede spreker trad op Dr. M.G. de Boer, die het veroveren van de Zilvervloot
in 1628 behandelde. Hoe algemeen bekend het feit moge zijn, de omstandigheden
waaronder het heeft plaats gehad zijn tot nog toe te weinig onderzocht en in het licht
gesteld. Om tot een juister beschouwing te komen, wenschte Spreker de volgende
vragen te beantwoorden: wanneer en hoe is het plan opgezet; hoe kon onze vloot
onbemerkt vóór Havana komen; waarom voeren de Spanjaarden niet als gewoonlijk
de vloot te gemoet; hoe kwamen de Spanjaarden, in plaats van vóór Havana, vóór
Matanzas; waarom voeren zij dus de veilige haven voorbij over een afstand als van
den Rotterdamschen Waterweg tot Egmond; hoe kwam onze vloot ook dáár, waar
zij eigenlijk niet wezen mocht; wat hadden de Spanjaarden voor met hun vlucht naar
Matanzas en waarom verdedigden zij zich niet, die overigens toch volstrekt niet laf
waren; ten slotte: wat waren de geldelijke gevolgen en wat gebeurde er met de
Spaansche bevelhebbers?
Voor het oplossen van deze vraagstukken werd gebruik gemaakt van een drietal
brieven, door Piet Hein zelf opgesteld. Verder kwam in aanmerking een geschrift
van den Delftschen predikant Van Sprankhuizen, die blijkbaar zijn inlichtingen had
bekomen van een ooggetuige. En ook konden nog dienen een paar brieven van den
Spaanschen bevelhebber der vloot, opgenomen in het verhaal van Duro, Armada
Española.
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Mededeelingen behoorende bij het Verslag van de Commissie voor
Geschied- en Oudheidkunde.
I. De gewaande onderhandelingen der Engelsche regeering in 1813 over
de stichting van een Welfenrijk van de Elbe tot de Schelde.
Wie zijne aandacht wijdt aan de ontwerpen der groote mogendheden bij het wankelen
en ineenstorten van Napoleon's heerschappij, vindt in de historische litteratuur ook
gewag gemaakt van onderhandelingen over de vorming van een groot Welfenrijk,
die in 1813 zouden gevoerd zijn. Sorel verhaalt1, dat Jacobi, door de pruisische
regeering naar Londen gezonden om een verbond met Engeland tot stand te brengen,
daar een gunstig onthaal vond. Hij geeft hiervoor twee redenen. De eerste was, dat
bij het verdrag van Kalisch Rusland en Pruisen zich hadden verplicht om geen vrede
te sluiten zonder wederzijdsche toestemming; kon nu Engeland eene alliantie met
Pruisen aangaan op diezelfde voorwaarde - en dit stelde Jacobi voor -, dan zou de
engelsche regeering zoodoende ook Rusland binden en een vrede zonder hare

1

L'Europe et la révolution française, VIII, 98.
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bemiddeling onmogelijk maken. On s'explique - zoo gaat hij voort - que cette clause
disposa tout de suite les Anglais à écouter l'envoyé prussien. Il y en avait une autre,
destinée à séduire le prince régent: c'était la création ‘d'un nouveau royaume
considérable depuis l'Elbe jusqu'à l'Escaut peut-être, qui renfermerait les anciennes
possessions hanovriennes et serait assigné à un prince anglais ...’ Ter staving van dit
beweren beroept hij zich op het tweede deel van W. Oncken's werk Oesterreich und
Preuszen im Befreiungskriege, p. 466, waar men een hoofdstuk aantreft met het
opschrift: Die Welfen im Befreiungskriege In het vervolg van zijn geschiedverhaal
komt Sorel nog enkele malen terloops op dat denkbeeld der stichting van een groot
austrasisch rijk terug op eene wijze, alsof dit in de onderhandeling tusschen Engeland
en Pruisen van 1813 eene rol heeft gespeeld; verwijzing naar bronnen geeft hij daarbij
niet, zoodat men moet veronderstellen, dat ook hier nog Oncken zijn zegsman is.
In zijne Geschiedenis van het Nederlandsche volk heeft Blok ook van deze
aangelegenheid gewaagd1. Na verteld te hebben dat de prins van Oranje in het voorjaar
van 1813 bij de engelsche regeering volstrekt geen neiging vond om zonder meer
op zijne plannen in te gaan, laat hij, ter verklaring van dien onwil, volgen: ‘De
bondgenooten hadden om Napoleon volkomen te overwinnen Engeland noodig, en
terwijl dit aan de eene zijde Oranje eenige hoop gaf, liet het zich tevens in met
onderhandelingen, die ten doel hadden de vestiging van een groot ‘austrasisch’ rijk,
van de Elbe tot de Schelde, te stellen onder het bestuur van een engelschen prins.
Met dit lokaas had men in het voorjaar, toen Rusland, Pruisen en

1

Deel VIII 268.
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Oostenrijk over de vorming eener nieuwe coalitie onderhandelden, Engeland's
medewerking trachten te winnen en de engelsche regeering was verre van ongezind
om op dit denkbeeld in te gaan’. Als zegsman verwijst Blok hier naar Sorel. Doch
in een opstel, getiteld Willem I en de voorbereiding der bevrijding van Nederland in
18131 en reeds vóór het zevende deel zijner Geschiedenis verschenen, heeft hij deze
zaak ook aangeroerd (p. 64) en het voorgesteld, alsof te Londen een poos lang door
de britsche regeering bij Jakobi op de stichting van het beoogde Welfenrijk is
aangedrongen (p. 71). En in deze studie beroept hij zich niet op Sorel, doch, evenals
deze het in zijn werk doet, alleen op Oncken.
Slaat men nu diens boek op bij de aangehaalde plaatsen, dan vindt men - mirabile
dictu - echter niets over onderhandelingen, in het voorjaar van 1813 gevoerd over
de vorming van een groot Welfenrijk, zich uitstrekkende van de Elbe tot de Schelde.
De besprekingen van 1813, waarvan hier melding wordt gemaakt, golden wel een
vergrooting van Hannover met Hildesheim, Minden en Ravensberg, maar van de
stichting van een Welfenrijk in den bedoelden omvang wordt geen woord gerept.
Blijkbaar is dus in Oncken's werk èn door Sorel èn door Blok meer gelezen dan
er in staat. Wellicht heeft de wijze, waarop Oncken het punt onder de aandacht heeft
gebracht, en ook de geest waarin hij meer dan eens spreekt over de regeeringsmannen
te Londen, hiertoe aanleiding gegeven. Hij toornt verontwaardigd over die snoode,
zelfzuchtige Hannoveranen en Engelschen, die niet onmiddellijk bereid waren den
onbaatzuchtigen Pruisen, den edelen kampioenen voor de vrijheid van Europa, alles

1

Verslagen en Meded. der Koninkl. Akademie, Afd. Letterkunde (1906).
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ter beschikking te stellen wat zij verlangden. Alsof de pruisische regeering sinds
1794 niet overvloedige reden tot wantrouwen gegeven had en door haar gedrag niet
een groot deel der verantwoordelijkheid droeg voor Europa's verknechting! Waar
Oncken nu in den tekst van zijn boek (II, 130-133) Jacobi's instructie van 26 Maart
1813 bespreekt en gedeeltelijk vertaalt, laat hij de woorden, die op de vorming van
een koninkrijk van de Elbe tot de Schelde betrekking hebben, gespatieerd drukken,
ofschoon zij in de instructie zelve niet onderstreept zijn. Blijkbaar is zijn doel hier,
er bizonder de aandacht op te vestigen ten behoeve zijner daarop volgende
uiteenzettingen van Hardenberg's veranderde politiek ten opzichte van Hannover;
maar een eenigszins vluchtige kennisneming van deze bladzijden kan een lezer in
den waan brengen, dat de instructie zelve op dit gedeelte een grooten nadruk legde.
Dit echter is geenszins het geval; de waarheid is dat over onderhandelingen omtrent
de stichting van zulk een uitgebreid koninkrijk in 1813 verder niets meer voorkomt
in Oncken's werk en evenmin in de mij bekende documenten van dezen tijd.
Voor hen, die de inzichten en de stemming van de engelsche regeering en van het
Parlement in deze en de voorafgaande jaren eenigermate kennen, moet het a priori
al zeer weinig aannemelijk zijn, dat een engelsch kabinet de vorming van een staat
met zulk een kustgebied, als waarvan hier sprake was, in ernstige overweging zou
genomen hebben, en dat het gewaagd zou hebben zich in die mate in dienst van
welfische politiek te stellen. Wat zegt eigenlijk Hardenberg's instructie voor Jacobi?
Zie hier den tekst van het bedoelde gedeelte:
‘Il a été question à Londres de l'établissement d'un
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nouveau Royaume considérable depuis l'Elbe jusqu'à l'Escaut peut-être, qui
renfermerait les anciennes possessions Hanovriennes, et serait assigné à un Prince
Anglais. Un aggrandissement de la Maison d'Hanovre qui placerait un Etat
intermédiaire entre la Prusse et la France et formerait une Alliance naturelle entre la
Prusse et l'Angleterre, ne serait nullement contraire à nos intérêts, mais il faudra que
la Prusse fut aggrandie à proportion, et surtout que l'établissement précité ne donnât
point de jalousie à la Cour de Vienne. Celle-ci, la Prusse et l'Angleterre bien unies,
pourraient exercer une influence décisive sur l'Allemagne qui serait déterminée
lorsqu'on s'occuperait de la nouvelle constitution qui doit être forte et ne peut être,
ni celle de la Paix de Westphalie ni d'une autre époque entièrement différente de
celle où nous vivons.
Le premier Article séparé et secret de Traité d'Alliance avec la Russie qui regarde
la réconstruction et l'aggrandissement de la Prusse est si essentiel que je n'ai pas
besoin de recommander à V.E. de le faire entrer également dans le Traité à conclure
avec l'Angleterre. Elle n'y rencontrera point de difficulté, j'espère, vu que les anciennes
possessions de la Maison d'Hanovre doivent rester intactes, et vu qu'on pourra bien
trouver moyen de combiner les plans d'aggrandissement que la Maison Royale
Britanique peut avoir et dont il est parlé plus haut, avec ceux qui nous sont
nécessaires’1.
Men zal opmerken, dat Jacobi niet gelast wordt om onderhandelingen over de
stichting van zulk een nieuw koninkrijk te beginnen en deze als lokaas voor Engeland
te gebruiken, maar dat hij alleen op de hoogte wordt

1

Oncken, op. cit. II, 617.
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gesteld van een denkbeeld, dat te Londen is geopperd; voor het geval dat dit ter
sprake mocht worden gebracht, deelt Hardenberg hem zijne inzichten mee. De
instructie gewaagt niet van onderhandelingen die hij stellig te voeren heeft, doch van
plannen welke vroeger zijn aangeroerd te Londen en daar wellicht opnieuw te berde
zullen komen. En men lette op, hoe vaag in den laatsten zin gesproken wordt van
‘les plans d'aggrandissement que la Maison Royale Britanique peut avoir1 et dont il
est parlé plus haut’, en dat Hardenberg ook niet rept van het britsche kabinet maar
alleen van het britsche koningshuis. Of zou hij misschien toch de ministers op het
oog hebben, waar hij in den aanvang zegt, dat te Londen sprake geweest is van de
oprichting van een nieuw koninkrijk? En in het algemeen, waarop zinspeelt hij met
die woorden? Ik geloof, dat dit met vrij groote zekerheid is aan te wijzen.
Pertz vertelt in zijn ‘Das Leben des Feldmarschalls Grafen Neithardt von
Gneisenau, I, 566, dat zijn held, toen hij in den zomer van 1809 in Engeland was,
vernam, hoe onder de leden van het kabinet en de koninklijke prinsen gesproken
werd van de mogelijkheid om een groot welfisch rijk te vormen, waarvan ook Holland
een deel zou worden. Hoe ver eigenlijk die besprekingen gingen, wie er in betrokken
waren, blijkt uit Pertz's mededeelingen niet, maar wel dat in ieder geval Gneisenau
eene poging deed om van dat denkbeeld profijt te trekken voor Duitschland; hij stelde
een ontwerp in dien geest op, met het doel hierdoor de belangstelling en medewerking
van de prinsen en de ministers voor de duitsche aangelegenheden te winner (t.a.p.
569). Het had de ge-

1

Ik cursiveer.
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wenschte uitwerking niet; doch Gneisenau bleef ook later zijde hoop stellen op
britsche hulp, en de betrekkingen die hij te Londen had aangeknoopt, vooral met den
hannoverschen minister graaf Münster, maakten hem in 1811, toen hij opnieuw in
den dienst van den pruisischen koning was getreden, den aangewezen man om
toenadering tusschen Pruisen en Engeland te bemiddelen, althans te beproeven door
Münster den prins-regent en diens broeders gunstig te stemmen voor de ondersteuning
der geheime pruisische ontwerpen van toenmaals. Verdere bizonderheden
dienaangaande kan ik hier ter zijde laten; een begin van samenwerking kwam tot
stand, en de overste von Dörnberg, van engelsche zijde naar Colberg gezonden,
diende als tusschenpersoon. Maar lang duurde het niet of de pruisische koning begon
weer het hoofd te buigen voor Napoleon; Gneisenau vatte weer andere plannen op,
en in November schreef hij daarover aan Dörnberg. Bij het uitbreken van den oorlog
tusschen Frankrijk en Rusland wilde hij, met ondersteuning der britsche regeering,
in Noordduitschland een legioen vormen. ‘Hiermit liesze sich’ - zoo gaat hij dan
voort - ‘nun wieder ein früherer vor mir herrührender Plan1 verbinden, nämlich die
Gründung eines neuen Staates, aus den Trümmern deutscher Bisthümer, verwaister
Fürstenthümer und dem Kurfürstenthum Hessen unter Englands Schutz für einen
englischen Prinzen, ein Plan, dem man so viel Ausdehnung geben könnte, als das
Glück erlaubte, und wofür man so viel möglich Küstenländer in 's Auge fassen
müszte. An einen solchen Staat würden sich ihrer eigenen Sicherheit wegen die
wieder eingesetzten Regenten von Hannover und Braunschweig, wenn sie ihren
Thron sich er-
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fochten haben, anschlieszen, und ein militairisches Band würde alle zu Trutz und
Schutz vereinigen. Legen Sie diese Ideen dem Herrn Grafen v. Münster vor, damit
er solche prüfe und deren Billigung bei dem Prinz-Regenten einhohle’1.
Het verdient de aandacht, dat Gneisenau zich hier nadrukkelijk den vader van deze
denkbeelden noemt, zoodat men hieruit den indruk krijgt, dat de besprekingen van
engelsche prinsen en ministers in 1809 toch niet heel ernstig kunnen geweest zijn.
En als een vader koesterde hij dit kind zijner berekeningen. In den zomer van 1812
te Londen vertoevend, trachtte hij de engelsche regeering voor een ingrijpen in
Duitschland te winnen; in eene memorie, die hij voor haar opstelde, schetste hij den
algemeenen stand van zaken, en hierin bepleitte hij ook opnieuw zijn vroeger ontwerp:
‘Wäre es möglich, an die Spitze dieses Kerns (van een legermacht in
Noordduitschland) einen Prinzen des Königlichen Hauses zu stellen, so wäre der
Erfolg der Expedition noch viel sicherer. Das Hannoversche Volk, durchdrungen
von der Erinnerung der alten guten Zeit, würde sich glücklich schätzen, unter die
Herrschaft seiner alten rechtmäszigen Fürsten zurückzukehren, und die angrenzenden
Landschaften nichts besseres wünschen, als dieselbe Herrschaft zu theilen. Es ist
kein Zweifel, dasz man nicht, im Fall des Gelingens, im Norden Deutschlands und
selbst im gröszeren Theil dieses Landes und mit Holland einen mächtigen Staat
bilden könnte, der selbst im Folge der Umstände seiner Bildung der natürliche
Verbündete Groszbritanniens und für die Ewigkeit wäre, und ein furchtbares
Seitenbollwerk gegen alle Angriffe Frankreichs auf den Norden oder gegen
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Oesterreich bildete’1. Men ziet, dat het plan in hoofdzaak nog hetzelfde is maar dat
het toch een kleine wijziging, die evenwel niet zonder beteekenis is, heeft ondergaan.
Om de zaak nog smakelijker te maken, is het nu de uitbreiding van Hannover tot een
grooten staat geworden, die hij voorslaat. Blijkbaar vonden zijne denkbeelden geen
ingang, doch toen de eerste berichten van Napoleon's rampspoed tot Engeland
doordrongen, zette hij zich opnieuw aan den arbeid, schreef een nieuwe memorie en
zond die den 7den December zoowel aan den prins-regent als aan het britsche
ministerie. Ook hierin vindt men de oude gedachte en aanlokking terug, thans met
deze woorden: ‘Der Augenblick ist gekommen, wo es in der Macht der Brittischen
Regierung steht ein neues Reich zu gründen, das sich von den Mündungen der Schelde
bis zu denen der Elbe2, von den Gestaden der Nordsee bis in 's Herz Deutschlands
erstrecken könnte’3. Thans volgde ten minste eene bespreking, eerst met den
prins-regent, dan met Castlereagh, over het zenden van troepen naar Noordduitschland;
in een brief van 12 December opperde de engelsche minister twijfel, of zulk eene
onderneming wel kans van slagen zou hebben, wanneer niet Oostenrijk en Pruisen
ook den strijd tegen Napoleon aanbonden, en in zijn antwoord, waarin Gneisenau
dien twijfel trachtte weg te nemen, heette het ook weer: ‘Der gegenwärtige Augenblick
ist sehr günstig, um Holland, und selbst Belgien und die übrigen deutschen
Landschaften am linken Rheinufer zurückzufordern, welche sich alle ohne
rechtmäszigen Besitzer finden. Groszbritannien kann aus ihnen

1
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nebst den übrigen in Deutschland zu machenden Eroberungen einen furchtbaren
Staat bilden, der durch alle politische und Handelsverbindungen der natürliche
Verbündete Groszbritanniens seyn wird. Das kann aber nicht geschehen ohne den
Beistand eines furchtbaren Heeres’1. Om een groote legermacht, daarom was het
Gneisenau te doen, daartoe moest het lokmiddel van het nieuwe Welfenrijk dienen.
Maar te Londen liet men zich niet vangen. Den 17den December schreef hij aan
Hardenberg, dat hij twee memories had ingediend, eene met betrekking tot Holland,
België en den linker-Rijnoever; hij achtte het niet waarschijnlijk dat men hierop zou
ingaan, men zou zich wel beperken tot het leveren van een klein corps troepen bij
Zweden's aandeel2. Toch bleef hij arbeiden om zooveel mogelijk engelsche hulp te
krijgen, al was het maar voor een duitsch legioen, en hierin slaagde hij ook; maar
ook daarbij nam hij nog de gelegenheid te baat om te betoogen, dat aan Frankrijk al
zijne veroveringen moesten worden ontnomen. ‘Hat man’ - zoo vervolgt hij - ‘diese
Eroberungen Frankreichs zurückgenommen, so finden sich eine Zahl Länder ohne
gesetzmäszigen Herrn. Grosbritannien allein hat das Recht über diejenigen zu
verfügen, welche zwischen den alten Gränzen Frankreichs und der Elbmündung
liegen. Dieses sind reiche Länder, welche vor ihrer Unterjochung durch die Franzosen
grosze Massen Englischer Manufacturwaaren und Colonialwaaren verzehrten, die
auf ihren zahlreichen Strömen durch ganz Deutschland bis auf die Gipfel der Alpen
geführt wurden. Das ist eine würdige Eroberung für England, sey es nun, sie zu einer
Secundogenitur
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für das jetzt regierende Haus zu bestimmen, oder sie seinem Reiche einzuverleiben
und Vortheile davon zu ziehen, und die Völker dieser Landschaften würden sich
Glück wünschen, nach so vielen Leiden eine väterliche Regierung zu genieszen’1.
Het is waarlijk roerend! En met welk een kostelijk gemak beschikt - altijd op
papier - Gneisenau over het lot van landen en volken! Kort nadat hij deze opmerkelijke
beschouwing ten beste gegeven had, verliet hij Engeland; ziekte vertraagde zijne
reis, maar ten slotte, den 10den Maart, kwam hij te Breslau aan, waar het pruisische
hof en ook de kanselier Hardenberg verblijf hielden. Hij had hier ruimschoots
gelegenheid den kanselier over zijn werkzaamheid te Londen in te lichten, voordat
deze de instructie voor Jacobi opstelde, toen Gneisenau beslist geweigerd had zelf
naar Engeland terug te keeren2, want die instructie is van 26 Maart. Trouwens
Gneisenau had, zooals reeds vermeld is, hem er ook schriftelijk van op de hoogte
gehouden, en Hardenberg was zeer weinig gesticht geweest over die plannenmakerij;
nog den 19den Februari 1813 had hij hem geschreven: ‘Das Projekt dessen Sie
erwähnen, für England ein groszes Reich in Deutschland zu stiften, müssen Sie bey
näherer Erwägung durchaus selbst als ganz verwerflich erkennen. Dadurch würden
Sie die Eifersucht der andern Mächte, besonders Oesterreichs auf's Höchste reizen,
und statt solches zu gewinnen es vielmehr abhalten sich uns anzuschlieszen3.
Thans zien wij de instructie van Jacobi in het goede licht. Natuurlijk kon hij niet
onkundig worden gelaten
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van het feit, dat de stichting van een groot Welfenrijk in Londen te berde was gebracht,
want nu hij de hulp en het bondgenootschap van Engeland kwam vragen, mocht men
er van dien kant eens op terugkomen. Maar Hardenberg wenschte dat volstrekt niet;
ronduit weigeren zou in dat geval echter ook niet gaan, doch door de voorwaarden
te stellen dat Pruisen een evenredige vergrooting moest erlangen en dat Oostenrijk's
naijver niet mocht worden opgewekt, was van te voren de verwezenlijking van zulk
een plan verijdeld. Trouwens de voorzorg van den kanselier bleek overbodig; bij de
volgende onderhandelingen kwam het Welfenrijk niet ter sprake.
En de vage uitdrukking: ‘Il a été question à Londres de l'établissement d'un nouveau
Royaume considérable depuis l'Elbe jusqu'à l'Escaut peut-être’ enz. is nu ook
opgehelderd. Hardenberg sprak waarheid: er was kwestie van geweest, herhaaldelijk
zelfs, maar niet de snoode Engelschman doch de voortreffelijke patriot Gneisenau
had haar telkens weer opgeworpen1. En met spijt had hij moeten erkennen, dat de
britsche regeering voor zijne voorspiegelingen ongevoelig bleef. Eigenlijke
onderhandelingen over de stichting van een Welfenrijk hebben niet alleen in 1813
geen plaats gehad maar evenmin in de voorafgaande jaren: Gneisenau heeft het plan
als lokaas uitgeworpen maar de visch heeft niet willen bijten.
TH. BUSSEMAKER.

1

H. von Gagern, Das Leben des Generals Friedrich von Gagern (1856) I, 105, schrijft het
plan van een Welfenrijk, in December 1812 geopperd, aan graaf Münster toe. Op welken
grond hij dat doet, vermeldt hij niet, doch ik vermoed dat hij dit ontleend heeft aan Pertz,
Das Leben des Ministers Frhn vom Stein (6 dln, 1849-55), III, 238, waar deze bij vergissing
den brief en de memorie van Gneisenau heeft toegekend aan graaf Münster. Zelf echter heeft
Pertz deze fout verbeterd in zijn werk Das Leben des Feldmarschalls Gr. N. von Gneisenau,
II, 674.
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II. Een brief van generaal Van der Plaat van 28 november 1813.
HoogEdelGestrenge Heeren.
Ik heb UwHEgestr. gisteren geen tijding gegeeven, daar ik niets zekers wist te
schrijven, en bevreest ben door leugens die men bij het inwinnen van informaties
van militairen opdoet, geslingerd word, waaronder het vernietigen van het Corps van
Eckmuhl welke zelfs den officier die met mijn vaartuijg dat na Amsterdam
retourneerde vertrokken is, mij verhaald heeft; niets van aan is - gisteren om 10 uur
is de Collonel der Cozakken Narischkin van hier vertrokken, nadat hij bevoorens de
meeste zijner troepen voor af gezonden had, met twee veldstukjes, om daar mede de
poorten van Amersfoort open te schieten, terwijl hij als dan gestadig de garnizoenen
van Naarden en Utrecht zoude inquietteeren en een diversie ten faveure van
Amsterdam maken.
Ik heb intusschen aan Naraschkin gezegd, dat de Major Elsinvangen, die met 500
Cozakken te Nijkerk stond zig1 aldaar embarqueerden, maar dat ik Z. Ed. in
consideratie gaf dat het juist geene Cozakken waren die men te Amsterdam nodig
had, maar alleen Infanterie.
2 uur daar na kwam de Generaal Benkendorff met 2000 man superbe reguliere
Cavallerie, en 2000 man schoone Infanterie en 10 stukken geschut 6 waar mede
hij Deventer had laten beschieten, dan nu om die stad niet te ruineeren, zal laten
liggen en daar hij een zoon van den Generaal en chef een mijner oude vrinden is, zo
waren wij het al spoedig eens, - hij verlangd niet beter dan zig te embarqueeren; en
heeft ook

1

Een onleesbaar woord, het meest gelijkende op het woord ‘geern’, hetwelk evenwel hier
geen zin heeft. Misschien moet er uit gelezen worden ‘gisteren’. Dit past in den zin en komt
overeen met een bericht, dat den 28en te scheep Kozakken in Amsterdam zijn binnengekomen.
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uit zijn eige motif, reeds over drie dagen aan de Generaal Winzingenrode daar toe
voorslagen gedaan; een courier van nagt geariveerd had de zijne een uur van Bremen
gerencontreerd, zo dat ZijnEd. het antwoord heden verwagt.
Intusschen gaf de generaal Benkendorff mij de volgende openingen:
De Pruijssche generaal Oppen is met groote 8000 man infanterie te Doesburg
gedeboucheerd, bij zig hebbende 40 stukken geschut. Die plaats was weder door
fransche troepen bezet en heeft dezelve moeten forceeren. Hij heeft eergisteren de
weg na Arnhem genomen, hij zal die plaats en passant opeischen, dan zig niet dadelijk
overgevende, zonder tijdverlies op Utrecht marcheeren - de generaal Stahl, onder de
order van Benkendorff blijft met 5 Regimenten Cozakken Deventer blockeeren en
pousseerd partijen op alle wegen. Heden verwagt hij nog 3 Regimenten, zo dat Stahl
met de generaal Oppen als de voorhoede der Pruijssche armee zal laten coopereeren
daar hij nu 3 regimenten kan missen. Ook moeten de Cozakken in de environs van
Amersfoort de weg op Zoest ter rencontre van het corps van Oppen marcheeren.
Heden nacht heeft de generaal Benkendorff een dépêche van de generaal Bulow
ontvangen, hem de voor Ons allerbelangrijkste tijding medebrengende, dat hij zig
den 25 dezer met 30.000 Pruijssche troepen van Munster direct op Utrecht op marsch
heeft begeven, van welk corps de reeds gemelde generaal Oppen de voorhoede
uitmaakt. Laaste zal zig nu niet met Arnhem ophouden, maar direct op Utrecht
marcheeren daar de generaal Bulow hem zal volgen.
De generaal Benkendorff zeide mij onder andere (sub rosa) dat wij niet veel staat
op de spoedige beweging van Wintzingenrode moesten maken, - de kroonprins van
Zweeden hield veel van de Russen, en ik denk hoofdzakelijk dat hij er blijven moet,
tegen het corps van Eckmuhl. Hij raade mij dus aan de generaal Bulow tegen te gaan
het geen ik geresolveerd ben te doen ten einde waar het mogelijk nog spoed bij de
opmarsch der Pruijssen bij te zetten, en te zorgen dat er zig geen gewapende
franschman, binnen weinig dagen op onze weder herkregene vaderlandsche bodem
bevinden. Ik heb generaal Benkendorff verzogt aan Oppen te schrijven, dat hij zorg
moest dragen om Molitor de retraite op Gorcum af te snijden.
De Graaf van Bentinck heb ik allergedisponeerdst gevonden; en is van voorneemen
alles wat mogelijk is, tot de goede algemeene zaak te contribueeren. De gezigten
waaren hier nog lang en benaauwd. Men had weinig tijding van de omwenteling in
Holland. Oranje linten waren hier nog onbekend. Nergens zag men een Staate vlag.
Vandaag zal de graaf een andere impulsie aan de zaak geven. De vlag zal waaijen,
vivat oranje. etc. Onder de oproeping van vrijwilligers, welke zijn HWG onder de
order van een allerverdienstelijk Collega van mij, de Heer Wildeman, een kundig en
braaf oud Ingenieur, met vaartuigen op Amsterdam zal zenden; en daar ik 's avonds
van mijn vertrek het genoegen had te verneemen, dat de Engelsche, ammunitie van
oorlog voor Scheve-
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ningen, en in de Maas hadden aangebragd, vertrouwen wij dat deeze bezending van
nut zal zijn. Het komt mij voor HoogEdelGestr. Heeren, dat men de Heer Wildeman
een kundig en actif Ingenieur met groot nut hetzij onder de order van de generaal
Krayenhoff, die ZijnEd. zeer goed kend, of wel bij het corps in den Haag kan
gebruyken en ik heb ZijnEd. ƒ 1500 voor eerstbenoodigde uitgave gegeven; niet
twijfelende of zal UwHEg. goedkeuring wegdragen.
Wanneer na mijn vertrek, de generaal Benkendorff, antwoord krijgd om zig op
Amsterdam met zijn Infanterie en geschut te mogen embarqueeren (waar toe ik ZEd.
zal tragten te persuadeeren), zal de graaf v. Bentinck, omtrent de nodige scheepen
die hij genoeg zal krijgen voor het embarquement voorzien - in de brief welke de
generaal Bulow schreef en welke ik gelezen heb, proponeerde die generaal om met
zijn corps de IJssel te passeeren, en mede direct op Utrecht te marcheeren. Zutphen
is door Pruijssche troepen bezet.
Ik verzend deeze per courier, met de Heer van Heerdt die dan door de Heer Graaf
v. Bentinck gechargeerd is, met zijn brief naar den Haag te reizen; hebbende ik op
mij genomen UwHEg. van dit alles verslag te doen.
Ik vertrek op 't moment en de Generaal Bulow opzoeken en zal niets verzuymen
om de zaak van ons vaderland en derzelver redding zo veel in mijn vermogen is te
bevorderen, en bespoedigen, en hoop binnen weinige dagen, het geluk te hebben,
UwHEgestr. mondeling verslag te doen; bij aldien mij de gelegenheid ontbreekt dit
nader per missive te doen.
Ik heb de eer met de gedistingueerdste hoogagting en eerbied te zijn:
HoogEdelgestrenge Heeren UwHEgestr. ond. en getr. Dienaar A.H.J. VAN DER
PLAAT.
Zwol den November 1813. 's morgens om 10 uur.
Excuseer stijl en schrift in de haast geschreven.
Bovenstaande brief is door mij gevonden in het Kabinet der Koningin bij een
onderzoek naar bescheiden, die van belang konden geacht worden voor de
geschiedenis der omwenteling in 1813.
Op mijn desbetreffend verzoek heeft Hare Majesteit de Koningin - den Minister
van Binnenlandsche zaken gehoord - mij goedgunstig vergunning willen verleenen,
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dit onderzoek in te stellen. De Heer Directeur van het Kabinet der Koningin heeft
zich beijverd, mij mijne taak zoo gemakkelijk mogelijk te maken. Dankbaar is die
hulp door mij aanvaard.
Ik heb gemeend, dat deze brief waard is, meer algemeen bekend te worden, vooral
omdat hij - hoewel hier en daar onduidelijk gesteld - over verschillende
aangelegenheden uit de eerste dagen der omwenteling meer licht geeft, dan tot nog
toe daarover verspreid is.
De brief is gericht aan commissarissen-generaal van het Algemeen Bestuur te
Amsterdam, Kemper en Fannius Scholten, die hem insloten in hun schrijven dd. 29
November 1813 No. 89 aan genoemd Bestuur in den Haag.
De schrijver is Andreas Hendrik Johan van der Plaat, die, in 1787 kapitein der
genie in het Staatsche leger, toen met den rang van majoor in Russischen dienst
overging, uit welken dienst hij in 1797 op zijn verzoek een eervol ontslag ontving
met den rang van generaal-majoor. In het vaderland teruggekeerd, leefde hij eerst
ambteloos, doch in 1807 werd hij door koning Lodewijk tot inspecteur van den
Waterstaat benoemd. Tijdens de Fransche overheersching werd hij ‘ingénieur en
chef’ van het departement der Zuiderzee met standplaats Amsterdam. Toen die stad
zich bij den opstand had aangesloten, heeft hij dadelijk zijne diensten aan
commissarissen-generaal aangeboden1, waarop deze hem den 25sten November
opdroegen2, zich te begeven ‘naar Zwol of zoodanige plaats, alwaar de generaal,
commandeerende het Russisch leger, op de Vereenigde Provinciën gediri-

1
2

Jorissen, de omwenteling van 1813, II. 1e stuk, bl. 72.
Idem. bl. 74.
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geerd, zich bevindt’, en dezen vooral te verzoeken, linietroepen en artillerie, des
noods met schepen, dadelijk op Amsterdam te doen trekken.
De datum, waarop de brief geschreven is, is door den schrijver vergeten in te
vullen, maar moet 28 November geweest zijn; want op dien dag liet Berend Hendrik
baron (niet graaf) Bentinck in Overijssel ‘de vlag waaijen’. Hieruit volgt, in verband
met den inhoud van den brief, dat prins Narischkin den 27sten te 10 uur uit Zwolle is
vertrokken, dat van der Plaat dien dag vóór dit uur (want hij heeft dien Russischen
prins nog gesproken) in Zwolle is aangekomen, en dat ook generaal Benckendorff
dien dag ongeveer te 12 uur zijne intrede in Zwolle heeft gedaan.
Wij vernemen ook uit den brief, dat de schrijver de reis per scheepsgelegenheid
heeft gedaan, althans gedeeltelijk, want uit zijne mededeeling aan Narischkin: ‘dat
de major Elsinvangen, die met 500 Cozakken te Nijkerk stond zig gisteren (?) aldaar
embarqueerden’, is de gevolgtrekking te maken, dat hij die gezien heeft1 en dus,
althans tijdelijk, aldaar ontscheept moet zijn.
Ook op het tijdstip van vertrek van van der Plaat uit Amsterdam werpt de brief
ander licht. In het door Jorissen medegedeeld schrijven van commissarissen-generaal
aan het Algemeen Bestuur dd. 25 Nov.2 wordt eerst gezegd, dat die generaal zich
heeft aangeboden, en daarna gevraagd, of de heeren in den Haag hem niet

1

Mag men uit het in den brief onduidelijk geschreven woord ‘gisteren’ lezen, dan zou dit
evenwel ‘gisteren’ moeten zijn ten opzichte van den tijd van het gesprek met Narischkin den
27sten vóór 10 uur, dus den 26sten Nov.; want indien van der Plaat den majoor Elsenvangen

2

den 27sten bij Nijkerk gezien heeft, dan kan hij bezwaarlijk dienzelfden dag vóór 10 uur te
Zwolle geweest zijn.
Jorissen, II. 1e stuk, bl. 70.
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kunnen gebruiken; terwijl in de laatste alinea staat: ‘De Heer Gen. van der Plaat is
reeds zedert den ogtend naar Zwolle vertrokken’. Jorissen merkt echter zelf op, dat
dit schrijven uit twee deelen bestaat, en het laatste gedeelte ‘later op den dag is
geschreven’. De onderstelling mag worden gewaagd, of dit laatste gedeelte misschien
op den 26sten kan geschreven en verzonden zijn, ook omdat van der Plaat schrijft:
‘en daar ik 's avonds van mijn vertrek het genoegen had te verneemen ... enz’. Het
is onduidelijk, maar wanneer commn.-genl. melden, dat hij reeds sedert den ochtend
is vertrokken, en hij zelf spreekt van 's avonds van mijn vertrek, dan moet dit
vermoedelijk gelezen worden als: ‘'s avonds vóór mijn vertrek’. Mag dit worden
aangenomen, dan zou hiermede de avond van den 25sten kunnen bedoeld zijn, den
dag, waarop hem zijne instructie is uitgereikt; hij zou dan vroeg in den ochtend van
den 26sten kunnen vertrokken zijn, zich te Nijkerk aan wal hebben doen zetten, aldaar
majoor Elsenvangen hebben kunnen spreken, onmiddellijk met voertuig (of te paard)
doorgereisd zijn, en in den ochtend van den 27sten te Zwolle zijn aangekomen.
Een nieuw en m.i. zeer duidelijk gezichtspunt opent de brief ook op den strijd over
de vraag wie generaal von Bülow te Münster zou hebben overgehaald, om zoo snel
mogelijk met zijne Pruisen naar ons land op te rukken. Het laatst - voor zooveel mij
bekend - is dit geschilpunt behandeld in de ‘Bijdragen voor Vaderlandsche
Geschiedenis en Oudheidkunde’1 door Mr. W.J. baron d'Ablaing van Giessenburg,
die de aanspraken op de eer van dit overhalen, aan kapitein Wauthier, aan

1

Derde reeks, 4e deel (1888).
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den advokaat van der Hoeven of aan generaal van der Plaat toegekend, een voor een
heeft onderzocht en te zwak bevonden, om dan tot de slotsom te komen, dat die eer
toekomt aan zijn vader Joan Daniel Cornelis Carel Wilhelm baron d'Ablaing van
Giessenburg.
Op grond ook van den inhoud van onzen brief kunnen wij van der Plaat dadelijk
uit de rij uitschakelen, daarbij tevens wijzende op eene vergissing van Mr. H. graaf
van Hogendorp, die gemeend heeft, dat die generaal de koerier is geweest, die den
26sten November te Rijssen aan generaal Benckendorff de tijding kwam brengen, dat
majoor Marklay met zijne kozakken in Amsterdam was aangekomen1. Uit den brief
blijkt duidelijk, dat van der Plaat den 26sten niet te Rijssen is geweest (of niet is kunnen
zijn), en dat hij Benckendorff met zijne troepen den 27sten in Zwolle heeft zien
binnenkomen. Ook Mr. d'Ablaing vergist zich, wanneer hij zegt, dat Bentinck, in
zijn brief aan C.F. de Jonge2, van der Plaat aanwijst als de persoon, die von Bülow
zou hebben overgehaald, naar ons land op te rukken (want daarover loopt het geschil).
Bentinck toch zegt in dien brief: ‘... tandis que de mon coté j'ai fait l'impossible de
leur faire passer des troupes, car sans moi le corps d'Oppen ne serait pas passé sitôt
l'IJssel, ni celui de Bülow sans les fortes instances de M. van der Plaat’. Ik cursiveer
hier de woorden: ‘ne serait pas passé sitôt l'IJssel’; want het is zeer goed mogelijk,
dat laatstgenoemde, die blijkens het slot van zijn brief na 10 uur van den 28sten Nov.
Zwolle heeft verlaten om Bülow op te zoeken, bij dien generaal, dien hij dan
vermoedelijk reeds in

1
2

Brieven en Gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp, IV, bl. 298.
Idem, bl. 390.
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ons land moet gevonden hebben1, er mede op heeft aangedrongen, om zijn aanval
op Arnhem te doen (30 Nov.), dus den IJssel over te gaan, en daarna op Utrecht te
trekken. Dit is iets anders dan uit Münster ons land binnen te rukken.
Tegen de wijze, waarop Mr. d'Ablaing ook van der Hoeven uit de rij der
pretendenten uitschakelt, is niets aan te voeren. De aanspraken van Wauthier worden
te niet gedaan met de woorden: ‘Hij (die den 23sten November te Münster geweest
is) kan Bülow niets meer verhaald hebben, dan hetgeen vóór zijn vertrek uit 's-Hage,
den 20 of 21sten Nov. voorgevallen was. Dit mag welligt aanleiding gegeven hebben,
dat Bülow eene kleine afdeeling, door Sweerts, bl. 1382 op circa 4000 man geschat,
onder Generaal Oppen, naar het Graafschap Zutphen zond, die den 25sten Nov.
Doesburg bezette. Bülow zelf bleef echter onbeweeglijk met zijn armee te Munster,
en was dáár nog den 27sten Nov. 's morgens vroeg, ten tijde dat Wauthier uit Frankfort
schreef3. Derhalve ook niet Wauthier ...’
En dan volgt het verhaal, hoe des schrijvers vader uit Amsterdam over Zwolle
(waar hij Bentinck sprak) en Rijssel (waar hij bij Benckendorff was en den 26sten 's
morgens vroeg te 5 uur afreisde) in den nacht van 26 op 27 te Münster aankwam, en
daar von Bülow overhaalde, met zijn leger onmiddellijk op te breken.
In bovenstaanden brief nu schrijft van der Plaat: ‘Heden nacht (d.i. van 27 op 28)
heeft de gen. Benckendorff een dépêche van generaal Bulow ontvangen, hem

1
2
3

Von Bülow heeft zich den 29sten korten tijd te Doetinchem opgehouden, en is daarna
doorgereisd naar Doesburg (Archief Doetinchem).
Br. en Ged. IV, bl. 316.
Idem, bl. 281.
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de voor ons allerbelangrijkste tijding medebrengende, dat hij zich den 25sten dezer
met 30.000 Pruisische troepen van Munster direct op Utrecht op marsch heeft begeven,
van welk korps de reeds gemelde generaal Oppen de voorhoede uitmaakt’.
Mr. d'Ablaing geeft tot staving van zijn verhaal als bijlage eene vrijgeleide voor
zijn vader, om zich naar Doesburg te begeven, waarin wordt bevolen, hem overal
een koerierchais met 4 paarden te geven, welk stuk onder dagteekening van ‘Münster
27 Nov. 1813’ geteekend is door Boyen, toenmaals chef van den staf bij Bülow's
korps. Met dit stuk wordt echter niet meer bewezen, dan dat baron d'Albaing op den
aangegeven dag in Münster is geweest, dat kolonel Boyen daar ook nog was, en dus
vermoedelijk ook Bülow. Misschien zou dit laatste zelfs afgeleid kunnen worden uit
de omstandigheid, dat het vrijgeleide verleend wordt ‘auf Befehl des Kommandirenden
Generals von Bülow’, waar tegenover staat, dat de chef van den staf recht heeft, om
bevelen in het belang van den goeden gang van zaken uit te geven op naam van den
korpscommandant.
Maar ik wil aannemen, dat de Pruisische generaal nog in Münster was op dien
datum; doch dan is nog niet bewezen, wat Mr. d'Ablaing bewijzen wil, namelijk, dat
hij dien generaal heeft overgehaald, om ons land binnen te rukken. De fout in de
redeneeriug zit in de boven (bl. 161) aangehaalde woorden: ‘Bülow zelf bleef echter
onbeweeglijk m e t z i j n e a r m e e te Münster’. Het hier gespatieerde had in de
eerste plaats moeten bewezen worden; doch dit zou niet mogelijk geweest zijn, want
Bülow's armee (korps) was den 27sten voor het grootste gedeelte al een paar dagen
op marsch. Behalve dat de voorhoede onder generaal von Oppen reeds den 23sten
(niet 25) Doesburg bezette,
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waren den 25sten reeds 2500 man van de brigade-Krafft en den 26sten 2700 man van
de brigade-von Thümen in Doetinchem ingekwartierd1 - natuurlijk nog meer troepen
in de omliggende dorpen. En zelfs indien Bülow's geheele korps den 27sten nog in de
omstreken van Münster gelegerd ware geweest, dan nog had bewezen moeten worden,
dat die generaal op het oogenblik zijner samenspreking met baron d'Ablaing niet
voornemens was, ons land binnen te trekken, en dat gedurende die samenspreking
dit voornemen in zijn brein was opgekomen. Dit bewijs zou intusschen ook niet te
leveren zijn geweest, omdat het voornemen daartoe al geruimen tijd bestond; den
20sten November had Bülow reeds eene proclamatie tot de Hollanders gericht2, en
had hij zijn voornemen, hetwelk hij uit eigen beweging had opgevat, reeds aan den
commandant van het Noorder-leger, den kroonprins van Zweden (oud-maarschalk
Bernadotte) medegedeeld.
Ik geloof zelfs niet dat Wauthier, die den 23sten in Münster bij von Bülow was,
veel invloed op zijn besluit om op te rukken, heeft uitgeoefend. 's Morgens vroeg
van den 23sten heeft gen. von Oppen onze grens reeds overschreden; daarmede werd
voor het geheele korps de voorwaartsche beweging ingeleid, en het bevel daartoe
moet vóór den 23sten uit Münster zijn afgezonden.
Aan de verdiensten van baron d'Ablaing wordt door het bovenstaande niet het
minste afbreuk gedaan. Zijn wil is er op gericht geweest, zoo spoedig mogelijk hulp
van bondgenootschappelijke troepen te verkrijgen, om den opstand te steunen;
daarvoor heeft hij zijn moeitevollen en gevaarvollen tocht volbracht. Het was zijn
schuld

1
2

Archief Doetinchem.
Zie o.a.A. Crusius. Der Winterfeldzug in Holland, Brabant und Flandern in 1813 und 1814.
(Luxemburg 1865).
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niet, dat die in dit opzicht een vergeefsche tocht is geweest. Niet onmogelijk, zelfs
zeer waarschijnlijk komt het mij voor (en dit is misschien de historische ondergrond
van Mr. d'Ablaing's verhaal), dat hij met van der Plaat zijn best zal gedaan hebben,
om na de bestorming van Arnhem (30 Nov.) Bülow tot zijn snellen marsch op Utrecht
te bewegen.
G.J.W. KOOLEMANS BEIJNEN.
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III. Johan van der Veken, koopman en bankier te Rotterdam, 1583-1616.
Geachte Medeleden!
Van het voorrecht hedenavond tot U het woord te mogen voeren wil ik gebruik maken
door U iets te vertellen van een Rotterdamsch koopman uit het laatst van de 16de en
het begin van de 17de eeuw. Zijn naam is Johan, of zooals hij meermalen genoemd
wordt, Hans van der Veken. Hij was geen geboren Rotterdammer, maar behoorde
tot de talrijke Brabanders en Vlamingen, die in de eerste jaren van onzen opstand
tegen Spanje hun vaderland verlieten om zich in den vreemde te vestigen. Een van
die meerendeels kundige en nijvere mannen, begaafd met vakkennis en voorzien van
een rijken buidel, kooplieden en industrieelen uit Antwerpen, Mechelen, Brussel,
Gent, Brugge en tal van andere plaatsen, wien het niet moeilijk viel den sleurhandel
van de Noord-Nederlanders te overtroeven en den hun reeds lang niet meer vreemden
groothandel naar hier over te brengen. Om den wille van godsdienstvrijheid verlieten
zij haard en hof, zoo heette het althans; doch in vele gevallen schijnt niet alleen de
godsdienst, maar wel meer nog de vrijheid en bovenal de handelsvrijheid het
lokmiddel geweest te zijn, dat hen naar het Noorden trok.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

166
Onder hen dan was Johan van der Veken, die, van oorsprong een Mechelaar, in het
begin der tachtiger jaren uitweek naar het Noorden, Rotterdam als woonstad koos
en daar weldra onder de aanzienlijkste en verdienstelijkste burgers gerekend mocht
worden. Het is over hem, dat ik U eenige oogenblikken ga bezighouden.
Eerst een enkel woord over zijn familie en levensomstandigheden te Mechelen. Zijn
vader, eveneens Johan van der Veken, behoorde daar tot de eerste kooplieden. In
een proces, dat de stad Dordrecht in 1556 tegen Mechelen voert, treedt hij op als een
der grootste Mechelsche haringkoopers, terwijl hij elders genoemd wordt ‘van goeden
name ende fame, gequalificeert ende rijck van goederen’1.
Zijn moeder, Barbara Verwey, hertrouwde na den dood van zijn vader met Philips
van den Kerkhove, gesproten uit een aanzienlijk Belgisch geslacht.
Uit het huwelijk van zijn zuster Catharina met Gillis de Lange alias Papegays werd
te Mechelen een dochter Catharina geboren, die later de vrouw werd van een
welbekend Rotterdamsch koopman Adriaan van der Tocq.
Een oogenblick langer moeten wij stilstaan bij den broeder van onzen Johan,
Hendrik, burgemeester van Mechelen en huidevetter van beroep. Veel vroeger dan
dezen treffen wij Hendrik in het Noorden aan. Reeds in 1574 wordt hem op last van
de tresauriers van Rotterdam een vrij belangrijke som uitbetaald. Waarvoor blijkt
niet. Juist van dezen post geven de tresauriers ‘gheen bescheyt’, zooals de uitbetalers
van het geld eenigszins spijtig opmerken2. Mogen wij een gissing wagen, dan zal

1
2

Protocol notaris A. Kieboom te Rotterdam, 7 Febr. 1650, nr. 368.
Rekening door de ‘huyssitters’ gedaan, 1574 en 1575, fol. 6.
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Hendrik het Rotterdamsch stadsbestuur zijn bijgesprongen, toen na het vertrek van
de Spanjaarden, 22 Juli 1572, in allerijl de stad versterkt moest worden en de berooide
toestand van de schatkist dit uiterst moeilijk maakte.
Hoe het zij, Hendrik van der Veken komt hier in dien tijd reeds als een bemiddeld
man voor. Den 1sten October 1575 treedt hij op als burgemeester van Den Briel en
schijnt dit ambt sinds dien meermalen te hebben waargenomen. Den 9den Januari
1582 wordt hij in die plaats tot het avondmaal toegelaten ‘met getuygenisse’, zooals
het kerkregister zegt, ‘van de gemeente tot Mechelen’ voor hem en voor zijn
huisvrouw Alida Cornelisdr. Musch. Daaruit moet men wel opmaken, dat hij reeds
in Mechelen tot het hervormde geloof was overgegaan. Later wordt hij aangesteld
tot commies-generaal van de convooien en licenten over Zuid-Holland en verhuist
dan naar Rotterdam, waar hij in 1586 als poorter wordt ingeschreven. In 1591
hertrouwt hij te Brielle met Jacomyna Heermans, de weduwe van Nicolaas Joosten
de Bie, in leven gecommitteerde-raad van de admiraliteit van Holland. Hij sterft in
Juli 1593 te Rotterdam.
Het is niet uit genealogische liefhebberij, dat ik U al deze bijzonderheden over de
familie van Johan van der Veken mededeel, maar alleen omdat ik van meening ben,
dat iemands vroegere milieu veelal zijn plaats bepaalt in een nieuwe omgeving,
althans van niet gering te schatten invloed daarop is. Wat Van der Veken was te
Mechelen, een van de eersten mee, dat moest hem wel prikkelen om het ook elders
weer te worden. En zoo is het dan oak niet te verwonderen, dat hij te Rotterdam
weldra èn als koopman-reeder èn als geldschieter en diplomaat zulk een
‘hervorragende’ plaats zou innemen.
En nu wij met zijn familie eenigszins bekend zijn,
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zullen wij met hemzelf wat nader kennis maken. Hooren wij eerst wat onze
geschiedschrijvers van hem vertellen. Heel veel is dat helaas niet. In de oudere
gedrukte bronnen, ook in De Oost-Indische Voyagiën komt zijn naam niet voor. Van
Meteren spreekt wel van den ongelukkigen tocht van Mahu, maar noemt den
voornaamsten ondernemer, Van der Veken, niet1.
Evenmin geven de Rotterdamsche bronnen veel. Alleen de voortzetter van de
kroniek van den bakker Waerschut, diens stiefzoon Picquolet, spreekt heel kort van
Van der Veken als van een ‘magtig’ koopman, terwijl verder, bij de beschrijving der
kasteelen van Schieland, Van der Veken als bouwheer van het slot te Kapelle een
enkele maal genoemd wordt.
Ook in de 18de eeuw wordt hij zoo goed als niet vermeld. Wagenaer noemt zijn
naam met die van De Moucheron, Ten Haaf en anderen bij de beschrijving van den
tocht naar Indië in 1598. Maar dat is dan ook vrijwel alles.
In de 19de eeuw komt hij wat meer op den voorgrond. De Jonge in zijn Opkomst
van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië betitelt hem als geldschieter van koningen
en vorsten en van 's Lands staten en zegt, dat hij eenigermate in Holland was, wat
de Fuggers in Duitschland waren. Fruin noemt hem ergens een van ‘onze eigene
winstgierige en bedrijvige handelaars’. En in onzen eigen tijd, in het helaas nog
steeds niet voltooide werk Rotterdam in den loop der eeuwen worden hier en daar
enkele waardeerende woorden aan hem gewijd, doch daarmede is het dan ook uit.
En daarom meende ik U geen ondienst te doen, door hem wat meer naar voren

1

Wel komt hij daar voor als een van de eerste bewindhebbers van de O.-I.C.
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te halen en zoo in betere belichting te doen zien, wat verdienstelijk man hij niet alleen
voor de stad zijner keuze, maar ook voor ons geheele land geweest is.
Over zijn verblijf te Mechelen, zijn opvoeding en jeugd aldaar, kan ik kort zijn,
of juister moet ik kort zijn, daar er mij niets van bekend is en het voorshands door
bijzondere omstandigheden moeilijk schijnt er iets van te weten te komen. Het eerst
heb ik Van der Veken aangetroffen, als hij Mechelen verlaat en zich in laat schrijven
als poorter te Antwerpen. Den 20sten Mei 1575 wordt daar poorter geëed: ‘Hans van
der Veken Janssone, geboren te Mechelen, mannemaker’. Het is buiten twijfel, of
dit moet onze man zijn. Waarom hij toen naar Antwerpen trok, is mij niet bekend.
Wellicht dat na den geloofsovergang van zijn broeder en diens uitwijking naar het
Noorden de verhoudingen ook voor hem te Mechelen minder gunstig werden; wellicht
ook dat hij voor zijn bedrijf te Antwerpen, toentertijd een stad van 90.000 inwoners,
nog toekomst zag. Zeker is het, dat Van der Veken niet lang te Antwerpen bleef; de
toestanden daar werden na de Spaansche furie (4 Nov. 1576) voor den handel zeer
ongunstig en niet lang meer zou het duren of Parma zou een begin maken met de
belegering der stad (voorzomer 1584) en weldra zou het verdrag van overgave (17
Aug. 1585) allen verdrijven, wier instinct hun zeide, dat de terugkeer van Antwerpen
onder het Spaansche bewind den handel aldaar voor goed zou fnuiken. Ook Van der
Veken had hierin een bijzonder fijnen neus; hij wachtte zelfs den val niet af, maar
begon al in 1581 zijn vaste bezittingen te gelde te maken en den 29sten November
1583 treffen wij hem reeds te Rotterdam aan1.

1

Scabinale akten van Antwerpen; Renteboek van Rotterdam.
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Het was niet met genoegen, dat het stadsbestuur van Antwerpen zooveel nijvere
burgers zag vertrokken. Herhaaldelijk vaardigde het proclamatiën uit, dat geen
mannelijk burger zonder consent en paspoort de stad mocht verlaten, op poene van
verbeurdverklaring van goederen. Toch poetsten velen de plaat. Dezen werden dan
nog eens aangemaand om terug te keeren; doch gaven zij daaraan geen gehoor, dan
werden al hun openstaande vorderingen van wege burgemeesteren en schepenen
geïnd. Nu komt op de lijst van 29 Dec. 1584 Johan van der Veken voor het eerst
voor, ofschoon hij toen reeds meer dan een jaar te Rotterdam was1.
Deze had wel gezorgd, dat hij daar niet met leege handen kwam, maar uit
Antwerpen zooveel mogelijk baar geld had meegenomen. In het laatst van 1583, de
eerste maal dat wij te Rotterdam van hem hooren, is het in zijn kwaliteit van
geldschieter. En in het begin van het volgend jaar treedt hij reeds als koopman en
reeder op. Een paar jaar later wordt hij in één adem

1

Antwerpsch Archievenblad IV, bl. 204.
In de vergadering van de Staten van Holland van 8 Januari 1575 wordt een beschikking
genomen ‘op het versoeck van Hans van der Veecke, koopman, residerende tot Middelburgh,
omme vier lasten zeeps, vrij en sonder eenigh licent, uyt dese landen op Middelburgh te
mogen doen voeren’.
Deze zeephandelaar kan niet identiek zijn met den Rotterdamschen koopman; hij zal
hoogstwaarschijnlijk niet Van der Veecke, maar Van der Beecke geheeten hebben. Personen
van laatstgenoemden naam kwamen in dien tijd te Middelburg voor, terwijl onder de
ingekomen poorters naar een Van der Veken te vergeefs gezocht is. (De heer W.O. Swaving,
archivaris van Middelburg, was zoo welwillend om dit onderzoek voor mij in te stellen).
Volgens opgave van den Algemeenen Rijksarchivaris ontbreken de minuten der resolutiën
van de Staten van Holland, in genoemde vergadering genomen, zoodat de drukfout niet met
zekerheid is aan te toonen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

171
genoemd met de gezeten kooplieden Wittert en Draeck1. Ook de stedelijke regeering
begint weldra zijn verdiensten te erkennen. Den 31sten Januari 1596 draagt zij hem
op, om, met vier andere kooplieden, haar te adviseeren omtrent het salaris der
makelaars en het volgend jaar wordt zijn hulp ingeroepen bij de opstelling van de
instructie voor de beurs. Dan ook maakt hij een aanvang met het uitrusten van schepen
naar de kusten van Guinea, Peru en West-Indië, terwijl hij een paar jaar later, in 1599,
betrokken was in de vloot, die den 15den Mei in zee stak, vooral met het doel om de
door het verbod van handel geleden schade op Spanje's galjoenen en Portugal's rijke
kraken te verhalen.
‘De kooplieden, die men tot hiertoe het meest zag wagen’, zegt De Jonge, ‘waren
ook nu weer de stoutste reeders’ en Van der Veken was niet een van de minsten
onder hen. Naast Cornelis Matelief, Nicolaas Gruel, Pieter van der Hagen, Balthazar
de Moucheron, Frederik l'Hermite en anderen treedt hij, energiek en doortastend, op
den voorgrond. In 1600 zond hij wederom, nu vereenigd met den Zeeuwschen
koopman Hesse, een schip van 100 last naar Amerika.
Maar ook bij de groote vaart en den handel op Oost-Indië had Van der Veken zich
toen reeds geïnteresseerd. Toen allerwegen in Holland de scheepvaart zich zoo
krachtig ontwikkelde en de bruisende ondernemingslust haast overal ten spon
uitberste, toen de val van Antwerpen tal van kapitaalkrachtige menschen met durf
en ondernemingsgeest naar het Noorden had gebracht, toen moest de Nederlandsche
handel zijn vleugels wel uitslaan en ook Oost-Indië tot zijn gebied trekken2. En het
sprak

1
2

Sententie- en Preferentieboek en Gasthuisrekening.
Men weet, dat de door De Jonge mede aangevoerde reden voor het ontstaan van de groote
vaart, n.l. de belemmeringen, den Nederlandschen handelaar vooral van Spaansche zijde
anngedaan, door de onderzoekingen van den Breslauschen hoogleeraar Preuss goedsdeels
ontzenuwd is.
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van zelf, dat Rotterdam daarbij niet achter zou blijven; ook daar kwam op het laatst
van 1596 de begeerte op om Oost-Indië te bezoeken. Wel liep de compagnie van
Wissel en Van der Hagen op niets uit, doch op het eind van 1597 wendde de laatste
zich tot Van der Veken voor een tocht door de straat van Magelhaen, eerst naar de
Westkust van Amerika en daarna naar de rijke specerij-gewesten van Oost-Indië.
Dit was wel de beste keuze, die Van der Hagen kon doen, want van dat oogenblik
scheen de onderneming alle kans tot welslagen te zullen aanbieden. ‘Johan van der
Veken’, aldus De Jonge, ‘was door zijne talrijke betrekkingen tot de Staten-Generaal,
tot de Staten van Holland, tot Oldenbarnevelt en niet minder tot de Kroonen van
Engeland en Frankrijk een man, die hier te lande ontzien werd en door zijn groot
vermogen invloed bezat’.
Van der Veken en zijn handelsvrienden in Duitschland, Italië en elders staken een
groot kapitaal in de onderneming en de eerste stelde zich bovendien borg voor
eventueel in leen te krijgen geschut en ammunitie. Eindelijk was de vloot, bestaande
uit vier groote schepen en een jacht, gereed: den 27sten Juni 1598 verliet zij het
Goereesche gat en stevende zeewaarts.
Zooals bekend, was de tocht een volslagen mislukking en kwam slechts één schip
terug ‘met een verlooren reyse’, zonder zelfs Indië bereikt te hebben. Het was dat
van kapitein Sebald de Weerd, die de reis in zijn Historie ende wijdloopigh verhaal
beschreven heeft.
Van der Hagen was door dezen ongelukkigen uitslag
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doodarm geworden. ‘Ook zelfs de hechte firma van Van der Veken moest de hulp
der Staten inroepen om ontslagen te worden van de vervolgingen, welke de steden
hem aandeden om het geschut, waarvoor hij borg was gebleven, van hem terug te
hebben’. Maar overigens wist deze door zijn groot fortuin den slag te boven te komen
en was hij in staat zijn schulden te betalen. En dat was voor hem de hoofdzaak:
‘daermede’, zoo luidt het in de afrekening der compagnie, ‘mach dese quade
ongeluckige reyse vergeeten ende uuten sin worden gestelt’1.
Toch was, zooals men weet, de onderneming niet geheel zonder vrucht. Een van
de schepen van Mahu verzeilde op de kust van Japan, waar twee leden der expeditie,
o.a. de Rotterdammer Quackernaek, handelsoctrooi van den Keizer verkregen en
daardoor den grondslag legden voor de langdurige betrekkingen tusschen Nederland
en Japan.
Maar naast deze gewaagde tochten naar Oost- en West-Indië dreef Van der Veken
een levendigen handel eensdeels op het Noorden en anderdeels op Portugal, Spanje
en Italië. Het protocol van notaris Jacob Symons te Rotterdam wemelt van door hem
gesloten vrachtbrieven en handelscontracten. Zijn schepen brachten hout en tarwe
en vlas van Koningsbergen naar Bordeaux en naar Vianen in Portugal en, toen de
duurte der granen in Italië den Nederlandschen kooplieden een nieuwe bron van
inkomsten ontsloot, was Van der Veken een der eersten, die op ruime schaal talrijke
schepen volgeladen met graan naar Genua en Venetië uitrustte. Aangemoedigd door
den vrijdom van alle inkomende rechten, door den Paus in overleg met den hertog
van Florence

1

Loketkas Holland, B. 32, nr. 2. Algemeen Rijksarchief.
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en de doges van Genua en Venetië verleend, waagde hij het er op, dat de koning van
Spanje een enkele maal zijn belofte vergat om de Nederlandsche schepen ongehinderd
de straat van Gibraltar te laten passeeren. En zelfs na 1598, toen de belemmeringen
van die zijde beduidend grooter werden, soms zelfs een geheele vloot van 26 schepen
door de Spanjaarden in beslag werd genomen, zelfs toen lokte het groote verschil
van inkoopsprijs van graan in Nederland en verkoopsprijs in Italië Van der Veken
zoozeer, dat zijn schepen toch het gevaar bleven trotseeren. In 1600 drijft hij, in
compagnieschap met zijn zwager Carolo Hellemans te Venetië, een levendigen handel
op St. Thomé en de kust van Brazilië en vertegenwoordigen hunne schepen, van die
streken huiswaards keerende, soms een waarde van 3 à 4000 dukaten elk. In den
herfst van 1607 vindt men in den tijd van nog geen maand vier schepen met tarwe
en rogge geladen: De Valk, 't Vliegende Hart, Den Orangieboom en Holland's
Scheythuyn door hem naar Italië gestuurd, waarbij waarschijnlijk ten gerieve van de
Italiaansche kooplieden de vrachtbrief soms in het Latijn werd opgemaakt1.
Maar daarnaast vergat Van der Veken niet, dat zijn vader een goed deel van zijn
fortuin verdiend had met den haringhandel; ook hij nam hierin ijverig deel, getuige
de vele haringplaatsen in Rotterdam die op zijn naam vermeld staan, en vermeerderde
daarmede zijn vermogen in niet geringe mate. En zooals het gewoonlijk gaat, als een
koopman prospereert, zoo ging ook Van der Veken nu ‘een koets aanleggen, paarden
houden,

1

Resol. van de Stat.-Gen. 6 Oct. 1600; Protocol van den notaris Jacob Symons te Rotterdam.
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een buitenplaats koopen en meer domestiquen in dienst neemen’.
‘Midden in de groene weye,
Aen des IJsels vette kleye,
Daer de salm en daer de steur
Aen den visscher valt te beur,
Daer de vloed haer grond kompt leenen
Tot een stapel van goe steenen,
Recht beneden aen den dijk
Komt de pronk, de prael, de prijk,
't Slot Capelle 't hoofd uytsteecken
Door den bouwheer Van der Veecken’1.

Het gerijmel is niet mooi. Maar het slot zelf mocht er zijn. Het was, volgens
Kortebrant een der luisterrijkste van Schieland. In 1612 had Van der Veken de
heerlijkheden Kapelle en Nieuwerkerk gekocht en op het terrein van het oude slot
liet hij nu het nieuwe optrekken, een prachtige huizinge, met dubbele grachten,
rondom met muren voorzien en met vier achtkante torens op de hoeken, twee
ophaalbruggen en een zeer schoon gebouw in het midden met een toren, vanwaar
men een heerlijk uitzicht had over de omliggende weilanden.
Doch ook in de stad zelf had Van der Veken een vorstelijk ingerichte woning.
Door achtereenvolgende aankoopen had hij, in de Hoogstraat op den hoek van de
Zeeriddersteeg, een heel complex eigendommen gekregen, waar hij in Vlaamschen
renaissance-stijl een nieuw huis liet bouwen met zalen en saletten, met goudleeren
behangsels en een schilderijengalerij, met koetshuis en stalling. Het was van hier uit,
dat hij zijn uitgebreide handelszaken bestuurde; waar het was ook hier, dat hij
meermalen gastvrijheid verleende aan vriend en vreemdeling. Want gastvrij was hij
in hooge mate. Ook weldadig. Voor de verpleging van zieke gevangen Spanjaarden

1

Bronnen voor de Gesch. van Rotterdam, II, bl. 403.
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gaf hij meermalen groote sommen uit en nog meer getuigt daarvan de stichting van
een hofje, waaraan hij een aanzienlijk kapitaal ten koste legde.
Bij al den invloed, dien Van der Veken zich in zijn nieuwe woonplaats had weten
te verwerven, bleef hem één ding ontzegd; hij kon geen deel uitmaken van het stedelijk
bestuur, geen plaats nemen op het gestoelte der eere. Wel gunde men hem,
noodgedwongen, een zetel in het college der bewindhebbers van de O.-I.C. ter kamer
Rotterdam, maar tot lid van de vroedschap kon hij het niet brengen. Want in
tegenstelling met zijn broeder, den Brielschen burgemeester, was hij getrouw gebleven
aan het geloof zijner vaderen en het was grootendeels zijn werk, dat de uitoefening
van den katholieken godsdienst te Rotterdam weer meer geregeld plaats kon grijpen.
Sinds 1600 was Rotterdam, zoo goed en kwaad het ging, bediend door den Delftschen
priester Bernardus van Steenwijk. Een enkele maal hadden ook anderen daar gepreekt
en de mis bediend. ‘Ook vóór en in mijn tijd’ d.w.z. omstreeks 1611, zoo bericht ons
de toenmalige pastoor van Schiedam, Jan van Heumen, ‘kwam van Utrecht een heer,
genaamd Axelius, welke werd van Utrecht geroepen, door gebrek aan priesters, van
Signeur van der Veeken, om hem en zijne familie te bedienen, welke heer was gewend
alle jaren drie of vier maal of dikwijlder te Rotterdam te komen en hielp niet alleen
de familie van Signeur van der Veeken, maar allen die wilden en verwachtten de
verlossing van Israël’. Was Axelius in aantocht, dan stuurde Van der Veken zijn
knecht rond om de katholieken te nooden.
Ook logeerde bij hem nu en dan Mr. Jan Stalpert, die, zooals de kroniekschrijver
zegt, ‘zijn stoel meende te zetten in Rotterdam’. Deze werd echter in 1612 als
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pastoor te Delft beroepen en ‘omdat Signeur van der Veken zoude tevreden zijn’
werd toen naar Rotterdam gezonden Mr. Maarten Modé, waar nu voor het eerst weer
een vaste priester aanwezig was. Tot groote vreugde van alle katholieke inwoners.
‘Nu deden’, zoo juicht de zoo pas genoemde berichtgever, ‘verscheidene burgers
hun huizen open en maakten vaste altaren’1.
En de Rotterdamsche overheid zag terwille van de Arminianen zoo nauw niet toe
op de katholieken, liet ook Van der Veken zijn gang gaan, toen hij op zijn slot te
Kapelle de groote zaal als roomsche kerk inrichtte en vrij openlijk den priester Jan
Jacobse van der Goude als zijn biechtvader erkende2, maar tikte hem dadelijk op zijn
vingers en ging hem zijn collatierecht betwisten, toen hij in zijn heerlijkheid een
aanhanger van Gomarus liet optreden.
Het ligt er maar aan, van wat standpunt men de zaken beschouwt.
Bleef Van der Veken zelf katholiek, toch was hij evenals zijn tijdgenoot Le Maire,
jegens andersdenkenden zeer verdraagzaam. Van een breuk met zijn hervormden
broeder blijkt geen spoor; integendeel na diens dood treedt hij op als de behartiger
van de belangen der kinderen. En van zijn eigen kinderen huwde hij twee dochters,
Maria en Johanna, uit aan leden van het streng gereformeerde geslacht Van Aerssen.
De drie andere dochters echter - zijn eenige zoon Philips was reeds in 1609 gestorven
-, deden katholieke huwelijken. Maar den vader bleven zij allen gelijkelijk dierbaar:
in zijn testament zorgde hij er uitdrukkelijk voor, dat niet de eene boven de andere
bevoordeeld werd3.

1
2
3

De Oud-Katholiek. Jaargang XXVI, no. 20.
Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem. VII, bl. 351.
Protocol van den notaris Symons te Rotterdam, 8 Sept. 1615.
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Tot dusver hebben wij Van der Veken in hoofdzaak leeren kennen als koopman; nu
dienen wij nog enkele woorden aan hem te wijden, om zijn beteekenis als bankier
en geldschieter voor ons land duidelijk te maken. Wij hoorden reeds De Jonge
gewagen van de talrijke betrekkingen, die hij had tot de Staten-Generaal, de Staten
van Holland, tot Oldenbarnevelt en zelfs tot de kronen van Engeland en Frankrijk.
Laat ons zien, welke deze waren.
Toen Van der Veken in 1583 op ruim dertigjarigen leeftijd in Rotterdam kwam hij moet in 1549 geboren zijn -, was Johan van Oldenbarnevelt daar stadspensionaris.
Of hij dezen daar nog heeft leeren kennen - 13 Febr. 1586 vertrok Oldenbarnevelt is mij niet bekend, maar het is wel waarschijnlijk; want de pensionaris was er de man
niet naar, om een kracht als Van der Veken langen tijd ongebruikt te laten. In elk
geval moeten zij spoedig met elkaar in aanraking zijn gekomen. In het Rijksarchief
te 's-Gravenhage berusten onder de papieren van Oldenbarnevelt een paar dossiers
met declaratiën van de assistentie door de Staten-Generaal aan den koning van
Frankrijk verleend, met staten van onkosten van hulp aan geschut en anderszins, met
lijsten van compagnieën ruiters en voetknechten uit de repartitie van Holland met
bestemming naar Frankrijk, loopende over de jaren 1589-15961.
Voor de betaling nu van deze onkosten wordt telkenmale de hulp van Van der
Veken ingeroepen, het is uit zijn handen, dat François Doublet, gecommitteerde van
de Staten-Generaal, steeds de gelden voor het krijgsvolk in Frankrijk ontvangt. Om
van de talrijke posten

1

Mr. P.G. Bos, adjunct-rijksarchivaris te 's Gravenhage, had de vriendelijkheid mij op deze
papieren opmerkzaam te maken.
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een enkele te noemen citeer ik U het besluit van de Staten-Generaal van 21 Maart
1595, dat luidt als volgt: ‘Compareert Hans Van der Veken, koopman te Rotterterdam,
ende is uyt last van de Heeren Staten bij den tresorier De Bie metten selven gehandelt,
dat hij het Landt sijn crediet sal leenen ter somme van 20.000 croonen, die hij tot
sijn last binnen Parijs of Rouaen sal doen lichten bij Nicolaes Quinget, synen swager,
ende binnen Parijs doen aentellen in handen van François Doubleth, payador van de
ruyteren ende knechten bij de Heeren Staten-Generaal totte assistentie van den
Coninck van Vrankrijk gesonden’. En bij de terugbetaling door den Franschen koning
van deze voorschotten voor het onderhoud der Fransche regimenten is Van der Veken
telkens de tusschenpersoon. Men hoeft slechts den klapper op de resolutiën van de
Staten-Generaal op te slaan, om te zien hoe vaak Van der Veken door de Staten in
deze geldzaken als gemachtigde gebruikt werd.
Ook De Buzanval, de Fransche gezant in Den Haag, had al lang het oog op Van
der Veken laten vallen. Toen na 1598 Frankrijk zijn subsidie aan ons land tot twee
millioen 's jaars verhoogd had en de regeling van deze geldzendingen dus dringend
noodig was, deed hij, De Buzanval, in 1603 een daartoe strekkend voorstel aan de
Fransche ministers De Rosny en De Villeroy. En nadat hij betoogd heeft, dat de
voornaamste vereischten hierbij zijn: 1e uitsparing van transportkosten en 2e de grootst
mogelijke geheimhouding, wijst hij zonder voorbehoud Van der Veken als den besten
bemiddelaar aan: ‘Il se trouve icy’, zoo schrijft hij, ‘un marchand homme d'honneur,
de credit et de grands moyens et quy a de grandes negoces par le monde, qui promet
et se faict fort de payer icy la partye quon voudra faire tenir en
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ce lieu à cinq et parfois à moins de cinq pour cent, sans pretendre autre chose pour
les risques qu'il pourra courrir n'y pour les rabais qui pourront survenir aux changes’.
Van der Veken stelt echter twee voorwaarden: 1e dat het geld uitbetaald wordt aan
zijn zaakgelastigde te Parijs en 2e dat de betaling zal geschieden ‘en bonne monnaye’.
Er zullen slechts drie personen in het geheim zijn: Van der Veken, zijn zaakgelastigde
en Oldenbarnevelt. Zelfs is de eerste bereid om, als men te Parijs liever geen
Vlaamschen of Hollandschen commies wil hebben, een Franschman te zenden, ‘une
personne discrette et bien entendue en semblable maniement’. Dat Van der Veken
wel een vertrouwd persoon zal kiezen, daarvoor staat borg, dat hij hem twee of
driemaal per jaar al zijn hebben en houden in handen moet geven, ‘et duquel
dependroit sa totale ruine s'il luy faisoit faulte ou par negligence ou par desloyauté’.
Zoo hield Van der Veken zijn leven lang de administratie over de Fransche
subsidiegelden, en dat de Fransche regeering hem goedgezind was, blijkt wel hieruit,
dat na zijn dood de toenmalige Fransche gezant Du Maurier Van der Veken's
schoonzoon Johan Baptista 't Kint van Rodenbeke verzocht, het beheer op zich te
willen nemen.
Maar nog in een andere geldaangelegenheid met een vreemde mogendheid heeft
Van der Veken zich bijzonder verdienstelijk gemaakt. Ik bedoel de spoedige teruggave
door Engeland van de pandsteden, die naar het mij voorkomt, voor een goed deel
mede aan hem te danken is.
Oldenbarnevelt had reeds lang ingezien, dat de volledige terugbetaling van de
door de Staten aan Engeland verschuldigde sommen tot elken prijs zoo spoedig
mogelijk moest gebeuren. Eerst wanneer de Engelsche garnizoenen weer uit Brielle,
Vlissingen en Rammekens waren
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vertrokken en Winwood zijn zetel in den Raad van State had verlaten, eerst dan zou
alle schijn van afhankelijkheid van Engeland zijn opgeheven, eerst dan ook zou alle
gevaar, dat de steden aan Spanje werden overgedaan, verdwenen zijn.
En toen nu koning Jacobus in 1615 in financieele moeilijkheden, grooter dan ooit,
was gekomen, toen werd onze gezant te Londen met een verleidelijk aanbod tot hem
gezonden. Tot nog toe betaalden de Staten 40.000 pond sterling per jaar aan Engeland,
een heele som wel is waar, maar niet zoo groot als zij leek, daar bijna 3/4 van het
bedrag ten koste gelegd moest worden aan de garnizoenen in de pandsteden en er
dus eigenlijk maar 1/4 beschikbaar bleef. Daarom had Jacobus veel liever een groote
som in eens, en na veel loven en bieden kwam men overeen, in het voorjaar van
1616, om de zaak voor 100.000 pond in eens en driemaal 50.000 pond in termijnen
van zes maanden af te doen. Het kwam er nu maar op aan, om dit groote bedrag op
tijd te kunnen uitbetalen. Nu moest Van der Veken weer in de bres springen. En hij
deed het volgaarne. ‘Ick sal met der helpe des Heeren’, zoo schrijft hij 30 Mei aan
Oldenbarnevelt, ‘in dit stuk deere ende creditt van dlant bewaeren, al soude ick er
niet enen pennick en proffitteren’. En een paar dagen later, 2 Juni: ‘Men moet in
sulcken ocasien malcanderen helpen ende al bysetten datt men can’. Doch dat hij er
moeite genoeg mee had, blijkt uit den brief van 24 Juni, dien ik mij veroorloof U
gedeeltelijk voor te lezen.
‘Mijn Heere, (zoo schrijft hij aan Oldenbarnevelt)
Dreye hondert duesent ponden hebbe t'Amsterdamme ontfanghen ende alle t'zaemen
an gault doen conver-
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teren, want hoewel ick eene groote somme pennighen van Hollant, Zellant, Brabant
ende Vranckrijck over meer als eenen maent hebbe doen remitteren ende datt men
my op alle plaetzen merckelycke pertyen heeft getrocken, so en is in Lonnen so veel
gelts noch te trecken, noch te vinden, als de beloofde pertye bedraecht, waeromme
in Godes naemen resolvere watter gebreckt in 3 oft 4 specien over te senden ende
doent versekeren oft ten naesten by, want men dreichtt my, teghen 8 van 't hondert
verlies van eenighe, die haer gelt daeroppe bewaeren, te moeten trecken, daer ick
met Godes helpe verhoope voor te zijnnen. Nu cryghe brieven van den Heere Caron,
met sulcken pasie ende vehementie geschreven, dat ick se schricke te leezen; want
't schyne naer zynen segghen, dat wy quaelyck dreye daeghen tijts hebben, om alle
de betaellinghe te doene. Zyne Edele schrijft my oick so heftich om de resterende
1500M ponden, die resteren, in 3 mael ses maenden te betaelen, als oft hij last hadde
van Myne Hooghe Mogende Heeren Staten Generael daervan te handelen. Ick hebbe
zyne E. geantwordt, dat ick daervan niet en weet, noch gheenen last en hebbe daervan
te spreken, maer wel Burlamachy aengenoomen dese 1500M £ te betaelen ende dat
ick slaepen oft rusten en zal oft si en zijn betaelt, maer dat ick mij wachtten sal in
voerdere handelinghe te treeden, om alsoo overvallen ende gejaecht te worden.
Daeromme bidde Uwe E. seer dinstelyck my met eenen woordt te doen schryven,
oft mynen Hooghe Moghende Heeren Staeten Generael inclineren de resterende
pennighen te laeten rabatteren ende alhier 't gelt besorghen, in welcken gevalle, soot
Uwe E. belieft, laet er mij stillekens mede gewoorden. Ick sal maeken wy 10 ten
honderden sullen hebben ende oick een weynich tijts, om met eeren te
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connen betaelen ende sal met Godes helpe wel gaen. Ick sal oick beeter tevreeden
zijn, met 1/2 van 't hondert 't lant daerinne trauwelyck te dienen, als alle de sorghen
op den halsen te nemen. So oick Mynen voernoemden Hooghe Moghende Heeren
de saeke niet en saulde bevallen, en sal ick er my niet in moeyen noch aendraeghen,
al wist ick er veel an te winnen, maer connent Mynen Hoogen Mogenden Heeren te
weghe brenghen, sal veel consideracien ende respect ende oick proffijt geven, want
si en sullen niet rusten oft en hebbent gelt’.
Zoo was het inderdaad. Waarschijnlijk zat er bij al dit haasten en drijven van de
Engelsche regeering ook wel eenige spijt onder, dat zij op het aanbod was ingegaan.
Maar hoe het zij, Van der Veken had te zorgen, dat het geld op tijd aanwezig was.
En vol moed zette hij zich wederom aan den arbeid.
‘Godt de Heere ende Uwe Edele's goede directie ende besorchtheyt sal der my
deur helpen’, zoo schreef hij aan Oldenbarnevelt. En den 2den Juli kon hij dezen een
staat zenden van zijn ontvangsten en uitgaven met de verblijdende mededeeling, dat,
hoezeer hij zelf er zich ook door bezwaard had, het Engelsche geld zoo goed als
uitbetaald was: ‘Ick sitt vast belast met overgroote somme van wisselen op alle
plaetzen, die ick doende ben te betaelen, ende als 't gelt, dat ick nu in casse hebbe,
met Godes helpe sal weezen overgesonden, dat nu met den eersten wint geschieden
sal, so en sullen se voer deze betaelinghe niet te cort coomen. Ick mercke, het compt
gelijck Uwe E. teghen den comis Volberghen wel heeft geseyt; eevenwel can hij 't
niet gebeeteren; de heeren moeten de pennighen schaffen. Ich bidde Uwe E. seer
dinstelyck, de heeren van de provincien te vermaenen tot 't formeren van haere E.M.
coote; want weete wel,
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hoe wij gejachtt ende gequelt sijn geweest om dit gelt’.
Hij hoopt, dat de Staten spoedig zullen betalen, ‘te meer’, zoo schrijft hij 13 Juli,
‘alsoo ick aen monsieur Burlamachy mercke, dat mijn heere Caron al mer aen den
Coninck belooft heeft als zijn Ed. sal connen presteeren, so hy by Uw Ed. en de
provincien niet en woordt geholpen. Godt loft dat ick nievers inne en ben verbonden
oft schult en hebbe, want alle mijn brieven, aen zijn Ed. geschreven, vermaenen hem
niet te belooven sonder oirdre ende bevel expres van Uwe Ed., want dat ick my niet
en sal onderwinden om gheen consideracien’.
‘Nu evenwel’, zoo laat hij zijn goed hart spreken, ‘can het sonder merckelycke
ongerieff ende tot proffit van dlant geschien, datt men zijn E. ontsette ende helpe,
want en behoirt in deze so solempneele handelinghe niet belast of beswaert te blijven
gelijck ick aen zijn schryven wel mercke, dat hy is.
Ende dat bidde ich Uw Ed. om des heeren Caron wille te helpen beleyden, laet
mij maer stillekens den last geven, daer en sal niemant van weeten ende sullen die
betalinghe achtereen laten volghen.
Uw E. vergeeve mijn lanck relaes ende vrymoedich schryven. Ich saeghe geren,
dat alles met de meeste eere ende reputacie van den lande weerde voldaen, ende
niettemin sal myselven, wilt Godt, niewers inne verbinden, waermede cusse ick Uwe
E. de handen’.
Doch eind goed, al goed, het doel was bereikt: in Juni van hetzelfde jaar 1616
waren de pandsteden weer Staatsch.
Ook in particuliere zaken trad Van der Veken voor Oldenbarnevelt als geldschieter
op en de in grooten getale in de papieren van den laatste aanwezige kwitantiën

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

185
van terugbetaalde verschotten voor reiskosten van zijne zoons in Frankrijk en Italië,
voor wisselbrieven door zijn schoonzoon Van der Mylen op Van der Veken getrokken,
vormen een sprekende illustratie van Oldenbarnevelts antwoorden in het droevige
verhoor van November 1618. ‘Seyt’, zoo luidt zijn antwoord op de vraag zijner
rechters naar de financieele verhouding tusschen hem en Van der Veken, ‘dat hij in
de leste XXIIII jaaren van 't leven van Van der Veecken meent aan denzelven betaalt
te hebben meer als zeventig duysent gulden successivelijk, zoo van penningen op
interest van hem geligt, tot vordere van eenige dyckagie en andere occurentien hem
overgecomen, ook bij eenige wisselbrieven bij hem van zijne zoonen geaccepteert
in hare reise in Vrankrijk, Geneve, Duitslandt ende Pragen, alsook van penningen
die hij in Brabant heeft moeten betalen deur Van der Veecken aldaar overgemaact’.
En als dan, na zijn uitvoerige uiteenzetting van het door Van der Veken voor hem
gevoerde financieele beheer, nog weer de tergende vraag komt: ‘Of hij nyet eens op
eenen tijt aan Van der Veecken betaalt heeft XIIIIM gulden in dubbelde Spaansche
pistoletten’, dan kunnen wij ons, nu wij weten dat de beschuldigde de kwitantiën
aanwezig wist om zijn onschuld in dezen te bewijzen, beter voorstellen het
hooghartige, maar tevens ook zoo moedelooze antwoord: ‘Seyt 't zelve zekerlijk nyet
te connen zeggen, maar wel te weeten, dat de penningen ofte penningweerde aan
hem in betalinge gezonden of gegeeven, gecomen en procedeert zijn, als hiervoren
verhaalt is, en dat hij versoect dat de heeren hem nyet verder en willen vragen’. Dat
Oldenbarnevelt meermalen geld opnam van Van der Veken, staat buiten twijfel; maar
de ‘pistoletten van 't verraad’ zijn ook nu nog gelukkig in zijn goed niet gevonden.
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Doch niet alleen in financieele zaken, ook voor andere doeleinden nog maakte
Oldenbarnevelt gebruik van de diensten van Van der Veken. Door zijn tusschenkomst
werden kunstvoorwerpen uit buitgemaakte Portugeesche kraken als geschenken voor
Hendrik IV naar Parijs gezonden1. Hij was het, die Oldenbarnevelt inlichtingen
verstrekte over den toestand in Frankrijk en Engeland; hij was het, die als
tusschenpersoon optrad, indien er contact noodig was met Brabant of Vlaanderen en
zich beschikbaar stelde om ‘'t zy van Antwerpen ofte elders yet t'ontbieden’. ‘Brenger
van desen, Jan van Loon’, zoo schrijft hij in een brief van 15 December 1602, ‘compt
van Gendt, die Uwe E. alle gelegentheyt van Vlaenderen oft Brabant sal weeten te
segghen. Den admirantte’, zoo voegt hij er bij, ‘sal dese weeke vertrecken’.
Van het vertrek van den Admirant gesproken, ook dit was voor een deel aan Van
der Veken te danken. Hij was het, die door de Staten-Generaal naar Woerden werd
gezonden, om met Mendoza te onderhandelen en het was door zijn bemiddeling en
dank zij zijn borgstelling, dat het cartel van uitlevering in 1602 gesloten kon worden,
waarbij de Admirant tegen alle in Spanje gevangen Nederlanders en een hoog losgeld
werd uitgewisseld. Als goed koopman maakte Van der Veken van de gelegenheid
gebruik om Mendoza meteen zes paspoorten voor schepen af te troggelen, natuurlijk,
zoo verantwoordt hij zich ‘met goede manieren, buytten schaede oft eenich naerdeel
van den lande, want anders soude ick die niet begeert hebben’.
Hoe goed Van der Veken den toestand in Spanje overzag, blijkt wel uit een enkel
zinnetje over den veldheer Spinola, dat ik U even voorlees: ‘Van den generael
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Fruin, Verspreide Geschriften III, blz. 396.
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Spinola weete sonderlincx niet (October 1605), dan dat hem zyne maendelijcke
provisie gestadelijck volgt ende credits genough voer hem op alle plaetsen, dewelck
noch meer augmenteren sal met zijn goet succes. Wij moghen hoopen, datt zijn
geluck hem eenighe groote vyanden verwecken sal in Spanien’. Het was meer
vertoond, dat te veel voorspoed van een Spaansch veldheer in Spanje zelf aanstoot
gaf en reden tot terugroeping kon worden.
Hoe was intusschen de positie van Van der Veken in zijn eigen woonstad
geworden? Zooals wij zagen, stelde het stadsbestuur zijn adviezen in handelszaken
op prijs en gunde het hem de hem toekomende plaats in het college van bewindhebbers
der O.-I. Comp. Als kapitalist in staat om goede sier te slaan en, als Antwerpsch
sinjoor van afkomst, daartoe gaarne geneigd, zal zijn gastvrij huis ongetwijfeld het
middelpunt geweest zijn van wat Rotterdam in die dagen aan kunst en intellect bezat,
terwijl als kasteelheer van Kapelle zijn naam ook in den omtrek met ontzag genoemd
werd. En toch - en toch - schijnt dit niet immer het geval geweest te zijn. Gaf aan
den eenen kant zijn geluk in handelszaken maar al te licht voedsel aan nijd en afgunst,
aan den anderen kant moet èn zijn vasthouden aan het katholiek geloof, ja wat meer
zegt zijn streven om den belijders de uitoefening van hunne godsdienstplichten te
vergemakkelijken, èn zijn druk verkeer met de zuidelijke Nederlanden voor menigeen
gereede aanleiding geweest zijn om hem van landverraad te verdenken en zelfs te
beschuldigen. Daar kwam zoo menig vreemd man bij hem aan huis, van wien men
niet wist, vanwaar hij kwam of waarheen hij ging, daar was zoo menige geheime
bespreking, waarvan niets naar buiten uitlekte. Van der Vekens intieme omgang met
Oldenbarnevelt, in dien tijd
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ook reeds niet geheel meer onaangevochten, zijn herhaalde bezoeken aan den
raadpensionaris te 's-Gravenhage, wekten bij velen zoo geen achterdocht, dan toch
bevreemding. Zijn opkomen voor de Spaansche gevangenen met woord en daad, zijn
bekendheid met den Admirant en met de buitenlandsche gezanten, het waren alle
zaken, die men moeilijk verklaren en des te eer misprijzen kon. En tot zelfs aan den
overkant van de Maas deden dergelijke geruchten de rondte. Op een avond in Juli
van het jaar 1616 zitten te Charlois in een herberg eenige dorpelingen de nieuwtjes
van den dag te bespreken. En als deze afgehandeld zijn of wellicht naar aanleiding
daarvan komt het gesprek op Seigneur Van der Veken, waarbij één van het gezelschap
zich zoover vergeet, dat hij dezen een landbederver en een landverrader noemt. Later
ter verantwoording gedaagd, herroept wel is waar de beschuldigde zijn aantijging
en wijt zijn loslippigheid aan zijn ‘hooch bij dranck’ geweest zijn, maar wij kennen
allen het veelmalen aangehaalde spreekwoord en wij weten, dat juist in een dergelijken
toestand naar boven welt, dat wat op 's herten grond leit. Het geval is in elk geval
teekenend als een bewijs voor de praatjes, die over Van der Veken in omloop waren1.
Deze zelf zal zich daarvan weinig hebben aangetrokken. Hij was toen reeds eenigen
tijd sukkelend. Het was al begonnen in 1613 met een klein accident aan het been,
dat hem noodzaakte eenige dagen thuis te blijven en een voorgenomen bezoek aan
Oldenbarnevelt uit te stellen (September 1613). Eenige jaren later was het euvel nog
niet geweken, ofschoon Van der Veken vol moed en vol werkkracht bleef. 24 Juni
1616 schreef hij nog aan

1

Protocol van den notaris Symons te Rotterdam, 5 Juli 1616.
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Oldenbarnevelt: ‘Ten is met mijn been, Godt loff, niet geargert ende ick doen meer
werckx aldus stil sittende, als oft ick op de been waere’. Maar de kwaal bleef
doorwoekeren en Van der Veken was gebonden aan zijn slaapkamer, waar zelfs de
Fransche gezant Du Maurier in persoon kwam zien, hoe het met hem ging. Hij droeg
zijn lijden met gelatenheid: ‘De Heer almachtich will ons gheven wat salichstt is’
was zijn vaste overtuiging. Maar een enkele maal werd het ook hem te machtig en
hooren wij in een brief aan Du Maurier de verzuchting: ‘Je suys fort bas et las de
ceste schambre et prie Dieu me donner le salutaire’. Dat was den 7den Augustus 1616.
En eenige dagen later, den 26sten, had zijn lijden een einde.
De begrafenis had plaats den 3den Sept. en geschiedde met Vlaamsche pompeusheid.
Niet minder dan elf en een half uur werd de doode beluid.
Maar ook zonder die langdurige en luide kondgeving had de stad zijner inwoning
wel ervaren, welk zwaar verlies zij door den dood van een harer beste zonen geleden
had. Als vreemdeling, als balling uit het Zuiden gekomen, had hij zich weldra geheel
Noord-Nederlander gevoeld en zonder aanzien des persoons aan 's Lands welzijn
gearbeid. ‘Ick en hebbe niemants proffijt ofte schaede aengesien dan alleene tgheene
Uwe E. mij altijt tot meesten dinst van den lande belast heeft’, zoo kon hij met volle
overtuiging zich uitspreken tegenover Oldenbarnevelt. En wat Rotterdam in die jaren
van hare geweldige havenuitbreiding, van hare Sturm- und Drangperiode aan hem
te danken heeft; hoevele malen hij met haren voormaligen pensionaris over haar
welvaren beraadslaagd heeft; hoe hij ook met raad en daad, met geld en goed voor
haar handels- en andere belangen
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is opgekomen, daaromtrent kunnen wij enkele feiten met zekerheid vaststellen, doch
moeten wij ons in hoofdzaak tot gissingen bepalen. Mochten zijn particuliere papieren
die, zoo al niet verloren gegaan, dan toch in elk geval op dit oogenblik onvindbaar
zijn, nog eens weder te voorschijn komen, dan zal dat zijn beeld, dat ik U in groote
trekken heb trachten te schetsen, slechts ten goede kunnen komen.
Het andere beeld, dat wij van hem bezitten, zijn portret in olieverf als bewindhebber
der O.-I.C., hangt thans nog te Amsterdam in het Rijksmuseum. Naar ik ten zeerste
hoop, zal het eens worden overgebracht naar de plaats, waar het thuis hoort, naar de
stad zijner inwoning in een eeregalerij voor hare uitnemende mannen. Het vertoont
ons Van der Veken met puntbaard en plooikraag en met iets in zijn blik van het
zelfvertrouwen, een weinig ook van het overmoedige, dat spreekt uit zijn devies:
‘S t a b i l i s f o r t u n a m e r e n t i ’.
E. WIERSUM.
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Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden.
Beschermvrouw: Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden.
Buitengewoon eerelid: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der
Nederlanden, Hertog van Mecklenburg.

Naamlijst der leden Opgemaakt den 5den October 1912.
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Voor het bericht aangaande verandering van woonplaats in den loop des jaars en
tevens voor de aanwijzing van onnauwkeurigheden in deze naamlijst houdt zich bij
de Leden der Maatschappij aanbevolen
DE
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Overvoorde, Mr. J.C., Leiden. 1895.
Oyen (van), zie Vorsterman.
Peltenburg, C., Leiden. 1912.
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.
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.
Pot Bz., Mr. C.W. van der, Leiden. 1911.
Prinsen J. Lz., Dr. J., Nijmegen. 1904.
Quack, Mr. H.P.G., Amsterdam. 1862.
Quint, zie Gouda.
Raaf, Dr. K.H. de, Rotterdam. 1905.
Rees, R.P.A. van, 's-Gravenhage. 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.
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.
Roorda, P., Groningen. 1912.
Roos, Dr. A.G., Groningen. 1909.
Rooseboom, W., 's-Gravenhage. 1890.
Royer, J.A., Wassenaar. 1906.
Rutgers, Dr. F.L., Amsterdam. 1883.
Rutgers van der Loeff, Dr. A., Utrecht. 1911.
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Rutgers van der Loeff Az., Dr. A., Haarlem. 1912.
Rutgers van der Loeff, J.D., Haarlem. 1909.
Ruys, Mejuffrouw Dr. H.J.A., Leiden. 1911.
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. A.F.O. van, 's-Hertogenbosch. 1907.
Sassen, Aug., 's-Gravenhage. 1885.
Saussaye (de la), zie Chantepie.
Savornin Lohman, Jonkvrouw A. de, Scheveningen. 1897.
Savornin Lohman, Jhr. Mr. A.F. de, 's-Gravenhage. 1878.
Savornin Lohman, Jhr. Mr. W.H. de, 's-Gravenhage. 1909.
Schaaff, J.H.L. van der, Leiden. 1903.
Scheltema, zie Adama.
Schelven, Dr. A.A. van, Maarssen. 1912.
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.
Schierbeek R. Jz., R.J., 's-Gravenhage. 1912.
Schimmelpenninck van der Oye van Nijenbeek, A. Baron, 's-Gravenhage, 1877.
Schmidt Degener, F., Rotterdam. 1909.
Schneider, J.F.L., Amersfoort. 1881.
Schoengen, Dr. M., Zwolle. 1904.
Schothorst, Dr. W. van, 's-Gravenhage. 1909.
Schrijnen, Dr. Jos., Roermond. 1902.
Siccama, zie Hora en Rengers.
Sijthoff, A.W., Leiden. 1869.
Simons-Mees, Mevrouw J.A., Amsterdam. 1906.
Simons, L., Amsterdam. 1905.
Six, Jhr. Dr. J., Amsterdam. 1894.
Slee, J.C. van, Deventer. 1882.
Sloet, Mr. J.J.S. Baron, Arnhem. 1900.
Sloot, Mejuffrouw N.M.C., Amsterdam. 1893.
Slothouwer, Dr. G.M., Wageningen. 1891.
Smidt, Mr. H.J., 's-Gravenhage. 1872.
Smissaert, Jhr. Mr. H., 's-Gravenhage. 1903.
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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., Haarlem. 1897.
Sterck-Proot, Mevrouw J.M., Haarlem. 1906.
Stockum Jr., W.P. van, 's-Gravenhage. 1906.
Stoett, Dr. F.A., Amsterdam. 1891.
Stolk Az., J. van, Rotterdam. 1911.
Stuart, zie Verrijn.
Stuers, Jhr. Mr. V.E.L. de, 's-Gravenhage. 1872.
Swaay, Dr. H.A.J. van, Roermond. 1906.
Swaen, Dr. 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, Aerdenhout. 1872.
Tinbergen, Dr. D.C., 's-Gravenhage. 1907.
Tjeenk Willink, Dr. H.D., Heemstede. 1881.
Tutein Nolthenius, R.P.J., Delft 1898.
Uitterdijk, zie Nanninga.
Ulfers, S., Rotterdam. 1907.
Valkhoff, P., Zwolle. 1910.
Veder, Mr. W.R., Amsterdam. 1893.
Veen, Dr. J.S. van, Arnhem. 1899.
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.
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Visser, Dr. M.W. de, Leiden. 1911.
Visser van IJzendoorn, Mr. A.C., Leiden. 1903.
Vlugt, Mr. W. van der, Leiden. 1880.
Vogel (Dr. K. de), zie Sneyders.
Vogel, L.A., 's-Gravenhage. 1905.
Vogelsang, Dr. W., Utrecht. 1906.
Vollenhoven. Mr. C. van, Leiden. 1903.
Vollgraff, Dr. C.W., Groningen. 1907.
Vollgraff, Dr. J.C., Utrecht. 1881.
Vooys, Dr. C.G.N. de, Assen. 1902.
Vor der Hake, Dr. J.A., Haarlem. 1912.
Vorsterman van Oyen, G.A., Aardenburg. 1873.
Vos, K., Middelstum. 1912.
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.
Wensinck, Dr. A.J., Leiden. 1912.
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.
Wildeman, M.G., 's-Gravenhage. 1906.
Willink, zie Tjeenk.
Winkel, Dr. J. te, Amsterdam. 1878.
Winkler, Joh., Haarlem. 1875.
Wittert van Hoogland, Jhr. Mr. E.B.F.F., 's-Gravenhage. 1912.
Wolff, Dr. M., Haarlem. 1911.
Wolters, Mejuffrouw J.A., Leiden. 1893.
Woltjer, Dr. J., Amsterdam. 1883.
Wormser, J.A., Hilversum. 1900.
Worp, Dr. J.A., Huis ter Heide. 1883.
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Wubben, zie Ebbinge.
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.
Zwaan, Dr. J. de, Leiden. 1912.

B. IN NEDERLANDSCH-INDIË GEVESTIGD.
Adriani, Dr. N., Soekaboemi. 1909.
Hazeu, Dr. G.A.J., Weltevreden. 1910.
Kooy-van Zeggelen, Mevrouw M.C., Batavia. 1912.
Krom, Dr. N.J., Weltevreden. 1912.
Prick van Wely, Dr. F.P.H., Mr.-Cornelis. 1910.
Ronkel, Dr. Ph. S. van, Weltevreden. 1912.

C. IN HET BUITENLAND GEVESTIGD.
Beelaerts van Blokland, Jhr. Mr. F., Peking. 1901.
Bisschop, zie Roosegaarde.
Brom, Dr. Gisbert, Rome. 1894.
Cator-Schmidt auf Altenstadt, Mevrouw A., Constantinopel. 1905.
Domela Nieuwenhuis Nyegaard, J.D., Gent. 1911.
Eymael, Dr. H.J., Elsene (Brussel). 1888.
Groot, Dr. J.J. M. de, Berlijn. 1893.
Hotz, A.P.H., Beiroet. 1909.
Jong van Beek en Donk, Mevrouw C. de, Parijs. 1898.
Knobel, F.M., Pretoria. 1906.
Loghem, Mr. M.G.L. van, Weenen. 1883.
Louw, P.J.F., Clarens. 1896.
Nieuwenhuis, zie Domela.
Obreen, Dr. H.G.A., Brussel. 1911.
Orbaan, Dr. J.A.F., Rome. 1907.
Otten, Mejuffrouw Else, Berlijn. 1912.
Planten, J.R., New-York. 1910.
Reiger, A.F.J., Meran. 1882.
Roosegaarde Bisschop, Mr. W., Londen. 1904.
Scharten, C., Santa Margherita Ligure. 1910.
Scharten-Antink, Mevrouw M., Santa, Margherita Ligure. 1910.
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Stuers, Mr. A.L.E. Ridder de, Parijs. 1882.
Vogel, Dr. J. Ph., Simla (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.
Bergmans, Dr. P., Gent. 1909.
*Bizio Gradenigo, Dr. L., Venetië. 1902.
Bode, Dr. W., Berlijn. 1873.
Bols, J., Aarschot. 1912.
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.
*Borchling, Dr. C., Hamburg. 1912.
Branden, F.J. van den, Antwerpen. 1874.
Brandstetter, Dr. R., Luzern. 1911.
Braune, Dr. W., Heidelberg. 1882.
Brill, Dr. J., Bloemfontein. 1876.
*Brink, M.J., Kaapstad. 1904.
*Broekhuizen, H.D. van, Pretoria. 1911.
Busken Huet, Dr. G., Parijs. 1887.
Campbell, Mejuffrouw G.V., Londen. 1912.
Carnegie, Andrew, New-York. 1900.
Carpenter, W.H., New-York. 1900.
Casteele, D. van de, Luik. 1872.
Celliers, J.F.E., Pretoria. 1911.
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., Brussel. 1901.
Cordt, Benjamin, Kiew. 1892.
Creizenach, Dr. W., Krakau. 1912.
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*Cruyssen, A.C. van der, Antwerpen. 1912.
Daae, L., Christiania. 1885.
Degering, Dr. H., Charlottenburg. 1911.
Derudder, Dr. G., Valenciennes. 1899.
*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.
*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.
Fris, Dr. V., Gent. 1912.
Gaidoz, H., Parijs. 1902.
Gailliard, Edw., Gent. 1894.
Galland, Dr. G., Charlottenburg. 1893.
Gheldere, Jhr. Dr. K. de, Koekelare. 1895.
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.
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Holder, Dr. A., Carlsruhe. 1884.
*Hoogt, C.W. van der, Philadelphia. 1900.
Hubert, Dr. E., Luik. 1883.
Huet, zie Busken.
Ipsen, Alfr., Kopenhagen. 1905.
Jacobs, Dr. E., Wernigerode. 1893.
Jellinghaus, Dr. H., Osnabrück. 1897.
Jonsson, E., Kopenhagen. 1864.
Joos, Am., St. Nicolaas (Waas). 1908.
Jostes, Dr. F., Munster i.W. 1888.
Keller, Dr. L., Charlottenburg. 1885.
*Kestell, J.D., Bloemfontein. 1904.
Kluge, Dr. Fr., Freiburg i.B. 1909.
Knothe, Dr. G., Bloemfontein. 1912.
*Kohlschmidt, Dr. O., Dornburg a.d. Saale. 1906.
Kurth, Dr. G., Luik. 1898.
Lameere, Dr. M.J., Brussel. 1886.
*Lamprecht, Dr. K., Leipzig. 1910.
Lateur, Frank, Ingoyghem. 1901.
*Lecoutere, Dr. Ch. P.F., Leuven. 1899.
Lee, M.H. van, Brussel. 1876.
*Littman, Dr. E., Straatsburg. 1911.
Lodewyckx, Dr. A., Elisabethstad (Katanga). 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.
Mac Leod, Dr. J., Gent. 1911.
Malan, F.S., Kaapstad. 1908.
Manfroni, Dr. Cam., Padua. 1911.
Meert, Hipp., Gent. 1899.
Menne, Dr. K., Borbeck (Rheinl.). 1906.
Meyer, Paul, Parijs. 1878.
Minnaert, G.D., Gent. 1874.
Mont, K.M. Pol. de, Antwerpen. 1882.
*Montagne, V.A. Dela, Mechelen. 1907.
Moorrees, Adr., Stellenbosch. 1904.
Müller, Ernest, Langnau (Kanton Bern). 1890.
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Murray, Andr., Wellington (Kaapkolonie). 1904.
Nachod, Dr. O., Grünewald (Berlijn). 1905.
*Nagy, Dr. Zsigm., Debreczen. 1907.
Nieuwenhuis, P.N., Kopenhagen. 1912.
Nippold, Dr. F., Jena. 1867.
Nippold, Dr. W.K.A., Bern. 1901.
Noppen, Leonard Charles van, Brooklyn (N.-Y.). 1900.
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., Philadelphia. 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.
Pohl, Dr. M.J., Bonn. 1911.
*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.
*Rompel, Fred., Pretoria. 1912.
*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.
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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. du, Kaapstad. 1909.
*Veerdeghem, F. van, Luik. 1893.
Vercoullie, J., Gent. 1891.
Vermeylen, A., Ukkel (Brussel). 1906.
Verriest, H., Ingoyghem. 1903.
Viljoen, Dr. W.J., Stellenbosch. 1899.
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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Levensbericht van Melchior Treub.
Ik heb den man, wiens naam aan het hoofd dezer herinneringsbladen staat, de laatste
eer niet kunnen bewijzen. Dat heeft mij ten zeerste gespeten. Niet de afstand - Treub
overleed te St. Rafael - doch tijdsgebrek, belette mij aan zijn graf, door mijn
aanwezigheid, te getuigen hoezeer ik hem had leeren hoogachten.
Ik had nl. de onthulling van het standbeeld voor den natuuronderzoeker Gregor
Mendel te Brünn in Sept. 1910 bijgewoond en keerde, later dan aanvankelijk mijn
plan was, den 3en October van Weenen zonder oponthoud naar Nederland terug. Aan
de grens de Nieuwe Rotterdamsche Courant inziende, viel mijn oog dadelijk op het
overlijdensbericht en betreurde ik het zéér mij zoolang in Oostenrijk te hebben
opgehouden, dat ik van een reis naar St. Rafael moest afzien.
Mijn herinneringen aan Treub gaan vrij ver terug. Voor de eerste maal zag ik hem
te Göttingen. Hem, den toen 36-jarigen, was daar een professoraat aangeboden; ik
studeerde er. Uit den aard der zaak beperkte zich de kennismaking tot een gesprek
van enkele oogenblikken. Deze waren echter voldoende om bij mij den

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

2
indruk achter te laten een buitengewoon man te hebben ontmoet.
Dertien jaren verliepen vóór ik hem ten tweeden male zag, dit keer in den tuin van
Zomerzorg te Leiden. Ik was intusschen ‘Associate in Botany’ aan de Johns Hopkins
University te Baltimore geworden en had in den zomer van 1899 een aanbod van
Treub gekregen om naar Buitenzorg te komen. Onze samenkomst te Leiden had een
nadere regeling van dit aanbod ten doel. Verschillende omstandigheden waren
oorzaak, dat ik ten slotte toch niet naar Buitenzorg ging, maar te Bandoeng aan de
Gouvernements Kina-onderneming werd geplaatst.
Periodieke reizen naar Buitenzorg brachten mij echter herhaaldelijk met Treub in
aanraking en in 1902 werd ik toch nog aan hem toegevoegd.
Ik heb nooit aangenamer Chef gehad en de tijd dien ik onder Treub diende, behoort
tot de gelukkigste herinneringen uit mijn ambtelijke loopbaan.
Ik leerde hem in die enkele jaren goed kennen en - hoewel onze karakters zeer
verschilden - op hoogen prijs stellen.
Treub was in hooge mate diplomaat en handelde vaak als zoodanig, maar ... hij
was diplomaat in goeden zin, d.w.z. hij zocht niet eigen roem en eer, maar trachtte
vóór alles de belangen van de aan zijn bestuur toevertrouwde inrichting te bevorderen.
Niet dat hij voor eerbewijzen ongevoelig was, volstrekt niet, maar zij waren voor
hem secondaire genoegens, boven al ging hem zijn ideaal: 's Lands Plantentuin tot
eerste botanische inrichting in de Tropen te maken.
Velen hebben gemeend, dat Treub, toen hij zijn benoeming tot Directeur van
Landbouw uitlokte, eigen voordeel
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boven dat van 's Lands Plantentuin stelde. Ik ben van het tegendeel overtuigd; ook
die stap, die ik in het belang der zuivere wetenschap betreurde, werd door Treub
zonder twijfel uitsluitend gedaan omdat hij een losmaking van 's Lands Plantentuin
van het Departement van Onderwijs in het belang van den tuin achtte.
Met Treub is een groot man heengegaan, een man, die met ijzeren wil, al was die
onder zachte omgangsvormen verborgen, een verheven ideaal nastreefde en dit, zooal
niet bereikt, dan toch zeer benaderd heeft. Ook hem is het leed van den idealist,
miskenning zijner bedoelingen, niet gespaard gebleven en zeker had Nederland, dat
hem zoo herhaaldelijk eerbewijzen schonk, niet het recht hem zóó te grieven, als het
deed, toen het hem bij de keuze van een opvolger niet raadpleegde. Hoe zéér hij door
dat verzuim der Regeering getroffen was, blijkt uit de zinsnede waarmede hij zijn
ambt neerlegde: ‘Nul n'est prophète dans son propre pays’. Maar, al gaven deze
woorden uiting aan zijn grief, deze gold alleen het verzuim der Regeering, niet zijn
opvolger. Integendeel, wel verre van dezen zijn onwil te toonen, schreef Treub ter
zijner voorlichting eene uitgebreide memorie, in welke hij den bestaanden toestand
aan 's Lands Plantentuin beschreef, de denkbeelden uitéénzette, die hem bij de
organisatie der instelling hadden geleid en wenken gaf voor de toekomst. De heer
Lovink mocht zich zeker gelukkig achten zóó te worden voorgelicht en zeer terecht
hebben Treub's broeders dit stuk na den dood van den Schrijver het licht doen zien.
Beknopt en helder geschreven geeft deze nota niet alleen een juist denkbeeld van
den bestaanden toestand, maar toont tevens, op iedere bladzijde, hoe grootsch en
goed doordacht de opzet van het Departement van Landbouw
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is geweest. Misschien zal een, meer dan Treub met de practijk vertrouwd man, den
landbouw meer direct rakende zaken van het Departement beter kunnen uitvoeren
dan Treub zou hebben vermocht; de opzet kon wel door niemand overtroffen worden.
Hoe weinig Treub zich bij den opzet door eigen sympathiën liet meeslepen, ja wellicht
juist uit vrees daarvoor naar de andere zijde overhelde, blijkt wel 't best uit de
omstandigheid, dat tusschen de vele door het departement te behartigen belangen de
zuivere plantenkunde wel eenigszins in het gedrang kwam en de algeheele
onderdompeling van's Lands Plantentuin in het Departement van Landbouw
veroorzaakte terecht eenige ongerustheid. Ik meende echter in 1903 daaromtrent in
‘Eigen Haard’ te mogen schrijven: ‘En men vergete dit niet: 's Lands Plantentuin is
nog niet aan het einde van zijn ontwikkeling, hij verkeert ook nu nog in een
ontwikkelingsstadium, een stadium, dat eerst dàn in een meer vast, een meer ieder
onderdeel tot perfectie brengend moment zal kunnen overgaan als een
landbouwkundige afdeeling afzonderlijk naast een zuiver wetenschappelijke afdeeling
zal bestaan en ik moet mij al zeer vergissen indien een dergelijke oplossing der thans
bestaande moeielijkheid - waartoe het bestaan daarvan te ontkennen? - niet in de
bedoelingen van den heer Treub ligt’. Gelukkig heeft zijn opvolger dit ingezien en
is er weer een afzonderlijke Directeur van 's Lands Plantentuin als leider van de
wetenschappelijke afdeelingen benoemd. Treub's werk wordt dus voortgezet, echter
niet door één, maar door twee mannen, waarvan de een de meer practische de ander
de meer wetenschappelijke belangen der instelling bevordert. Gelukkig! want mannen,
die als Treub beide lasten kunnen torschen, zijn uittermate schaarsch.
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Zoo is dan wel de man, dien wij zoo gaarne nog lang hadden behouden - hij werd
nog geen 60 jaar - van ons heen gegaan, maar zijn werk wordt in zijn geest voortgezet,
en wat kan zelfs den besten onder ons, kortlevende, stervelingen beter te beurt vallen
dan dat 't oogenblik van zijn bestaan voldoende kracht bezat om zijn Ideaal, ook na
zijn verscheiden, nog eenigen tijd voort te stuwen? Dat is Treub gegeven; wij hebben
dus alle recht hem gelukkig te prijzen.
Laat ons thans eens zien, hoe zich de man, die zoo onmiskenbaren invloed op de
wetenschap van ons vaderland en op den gang van zaken in onze koloniën heeft
gehad, ontwikkeld heeft. Treub is, evenals zijn broeders, een gelukkig voorbeeld
voor hen, die meenen dat rasvermenging het intellect ten goede komt. Van vader's
zijde Nederlander, was hij van moeder's zijde Franschman en zijn groote liefde voor
't fransche volk, was zeker voor een niet gering deel het uitvloeisel van de groote
liefde en vereering, die hij zijn moeder tot haar einde toedroeg. Kort na haar dood,
gaf hij aan zijn gevoelens eens tegenover mij uiting door te zeggen dat de eigenlijke
fleur van zijn leven met haar verscheiden was weggenomen. Eerst veel later mocht
hij, op gevorderden leeftijd gehuwd, in zijn echtgenoote een nieuwe bron van
levensvreugde vinden.
Treub werd den 26sten December 1851 te Voorschoten geboren, waar hij de lagere
school bezocht. Later wandelde hij dagelijks heen en terug naar Leiden, eerst om de
Hoogere Burgerschool, later om de Universiteit te bezoeken, ja hij hield dit nog vol
nadat hij assistent te Leiden was geworden en dit bleef zóó tot aan zijn vertrek naar
Java. Feitelijk had dus Treub tot 1880 het ouderlijk huis niet verlaten. Reeds vroeg
openbaarde zich
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bij hem een bijzondere voorliefde tot de natuurwetenschappen en reeds in 1873
promoveerde hij tot doctor in de plant- en dierkunde. Zijn leermeester te Leiden was
Suringar, op wiens aanraden hij het onderzoek der korstmossen begon, dat later zijn
dissertatie vormde. Ook overigens is de invloed van Suringar op Treub wel niet zoo
gering geweest als sommige biographen schijnen te meenen; hoe anders de zin te
verklaren in Treub's dissertatie tot Suringar gericht: ‘Zoo het eenigszins mogelijk is
zal dan ook de beoefening der zuivere wetenschap mijn levensdoel blijven en mocht
het mij eenmaal gelukken in de rij harer beoefenaren, eene, niet geheel onwaardige,
plaats te bekleeden, dan, Hooggeachte Leermeester, zult Gij het zijn, aan wien ik dit
te danken heb’. En hij motiveert dezen zin door te zeggen, dat Suringar de zucht naar
verder onderzoek bovenal bij hem verlevendigde door de wijze waarop hij steeds
belangstelling toonde voor al die kleinigheden, welke den eerstbeginnenden
beoefenaar der wetenschap dan eens als onoverkomelijke bezwaren, dan weer als
belangrijke feiten voorkomen. Daarmede geeft Treub, naar ik meen Suringar een
zéér fraai getuigenis, want juist deze zaken zijn het, waarin een begaafd leerling
voornamelijk leiding van den leermeester behoeft.
Treub's dissertatie, door de Faculteit met goud bekroond, trok reeds spoedig de
aandacht; zij toch zette als 't ware de kroon op Schwendener's theorie, die op
anatomische gronden in de korstmossen symbionten van algen en schimmels zag.
Treub slaagde er in een korstmosthallus uit die beide organismen op te bouwen en
kon daardoor zijn verhandeling besluiten met de zinsnede: ‘zoo meen ik het recht te
hebben te beweren, dat de resultaten mijner kulturen alléén verklaarbaar zijn door
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dubbele natuur der Lichenen aan te nemen; zoodat aan de verdedigers van de
organische individualiteit der heteromere Lichenen, op experimenteelen weg evenzeer
alle argumenten, voor hun bewering, zijn weggenomen als dit vroeger door
Schwendener op anatomischen weg is gedaan’.
Interessant voor de opvattingen van den doctorandus zijn enkele zijner stellingen
als: ‘Wissenschaft ohne philosophische Tendenz getrieben, gleicht einem Antlitz
ohne Augen (Schopenhauer)’ en ‘Zoo bij de beoefening van eenig deel der wetenschap
te rade wordt gegaan met de eischen der praktijk, zal het ten slotte steeds blijken dat
hierdoor en de wetenschap en de praktijk benadeeld zijn’. Hoe vroeg hij inzag, dat
natuurlijke verwantschap niet alleen op uiterlijk waarneembare kenmerken, maar
ook op innerlijke samenstelling berust blijkt uit Stelling XVI: ‘Het natuurlijk stelsel
rangschikt de planten tevens volgens dusdanige reeks, dat analoge organen van
naburige plantensoorten, in hoofdzaak, gelijke therapeutische werkingen toonen’.
Reeds gedurende zijn assistentschap bij Suringar verschenen van zijne hand
ontwikkelingsstudiën over embryozakken, een belangrijk onderwerp, waarover hij
ook later nog meermalen geschreven heeft, terwijl eene studie over de weefselvorming
der Monocotylenwortels, eveneens uit dien tijd, de kennis van dat onderdeel der
Anatomie belangrijk verrijkte en tevens getuigenis aflegde van Treub's buitengewone
vaardigheid in het maken van mikroskopische preparaten. Deze was van dien aard,
dat de latere onderdirecteur van 's Lands Plantentuin Boerlage, eens getuigde, dat de
uitvinding van den mikrotoom, wat Treub betreft, overbodig mocht worden geheeten!
Door verschillende verhandelingen gedurende zijn Leidschen tijd gepubliceerd,
trok de jonge assistent zóó zeer
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de aandacht zijner oudere vakgenooten, dat hem de, op dien leeftijd zeer zeldzame,
eer te beurt viel tot lid der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
te worden benoemd. Door hoevele andere werd deze onderscheiding niet gevolgd:
ridder, officier, commandeur van talrijke orden, correspondeerend lid van tallooze
geleerde genootschappen, óók van de Fransche Academie, foreign member of the
Royal Society, enz.!
Terecht merkt Went in zijn levensbeschrijving van Treub op, dat de Leidsche tijd
ten volle deed verwachten, dat Treub eens een plaats in het hooger Onderwijs in
Nederland zou worden aangeboden en zijn leven door de rustigheid van het gewone
geleerde-bestaan zou worden gekenmerkt.
Hoe geheel anders zou het verloopen! In plaats van een betrekking in Nederland,
werd hij tot opvolger van Scheffer, als Directeur van 's Lands Plantentuin te
Buitenzorg gekozen. Het was een hernieuwd teeken van vertrouwen, een
onderscheiding, die echter haar eigenaardige moeielijkheden met zich bracht, want
Treub voelde zich, toen ter tijde tot dezen werkkring - dien hij later zoo vaak kon en
nimmer wilde verlaten - weinig aangetrokken. Evenwel na eenig aarzelen nam hij
het aanbod aan en werd in 1880 tot Directeur van 's Lands Plantentuin benoemd.
Van af dien tijd is zijn bestaan zóó zeer met dat van de door hem beheerde instelling
saamgeweven, dat 't schrijven van Treub's leven tevens het schrijven van de
geschiedenis van den tuin sinds den datum zijner benoeming is.
Laat ons daarom nog één stap terugdoen en een aan Treub's eigen ‘Geschiedenis
van 's Lands Plantentuin’ ontleend, kort overzicht over het ontstaan dier inrichting
en haar geschiedenis tot 1880 geven.
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's Lands Plantentuin is gesticht op initiatief van G.L. Reinwardt, professor in de
natuurlijke historie aan het Athenaeum illustre te Amsterdam, die als ‘Directeur tot
de zaken van Landbouw, Kunsten en Wetenschappen’ met de
Commissarissen-Generaal, die onze bezittingen in 1815 weer uit de handen van het
Engelsche tusschenbestuur overnamen, naar Indië vertrok. Van uit Buitenzorg richtte
deze den 15den April 1817 aan Commissarissen-Generaal een schrijven, waarin hij
voorstelde te Buitenzorg een Plantentuin te stichten. Nog denzelfden dag - de zaken
werden toen ter tijde althans niet minder vlug dan tegenwoordig behandeld - besloten
Commissarissen-Generaal te Buitenzorg ‘aan te leggen een kruidtuin geschikt ter
aankweeking van gewassen en (tot) het doen van landbouwkundige proeven’. Reeds
den 18den Mei 1817, begon men het intusschen aangewezen stuk grond als tuin aan
te leggen. Reinwardt zelf nam het beheer op zich, geassisteerd door den tot Hortulanus
benoemden Engelschman, James Hooper, die zijn opleiding te Kew had genoten.
Toen Reinwardt in 1822, ingevolge zijner benoeming tot hoogleeraar te Leiden,
naar Nederland terugkeerde, werd Dr. C.L. Blume, Reinwardt's adjunct en inspecteur
der Vaccine, tot Directeur van 's Lands Plantentuin benoemd.
In de vier jaren van Blume's directoraat, ontwikkelde deze een buitengewone
werkkracht en wist hij niet alleen het aantal gekweekte planten zeer te vermeerderen,
maar ook door zijn belangrijke geschriften in zeer korten tijd de aandacht der
wetenschappelijke wereld op den nieuwen tuin te vestigen. Reeds spoedig na Blume's
vertrek naar Europa viel 's Lands Plantentuin als slachtoffer van de
bezuinigings-opdracht aan den Gouverneur-
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Generaal Du Bus de Gisignies medegegeven. Den 7den Aug. 1826 nl. bepaalde de
Commissaris-Generaal dat de posten van Directeur en teekenaar bij 's Lands
Plantentuin definitief zouden vervallen en dat er in het vervolg slechts 't ambt van
hortulanus zou bestaan, welke titularis onder de directe bevelen van den G.G. zou
komen. Nog waren ƒ 200 's maands tot onderhoud van den tuin toegestaan, maar
reeds in het volgend jaar werden ook deze ingetrokken en bepaald dat in het onderhoud
zou moeten worden voorzien uit de gelden bestemd voor het park van het naast den
tuin gelegen paleis te Buitenzorg. Feitelijk werd daarmede de tuin in het park van
den G.G. ingelijfd. Hoe weinig men aan het voortbestaan der botanische inrichting
hechtte, blijkt wel 't duidelijkst uit het feit dat aan den ‘Capitain de corvette’ Fabre
en aan den natuuronderzoeker Bélangé werd toegestaan uit den Buitenzorgschen
Plantentuin al datgene te nemen wat zij noodig hadden.
In 1829 brak voor den tuin weer een straaltje licht door, de hortulanus werd
namelijk werkzaam gesteld onder den Chef der Natuurkundige Commissie. In 1830
werd aan J.E. Teysmann, kort te voren als tuinman van den G.G. Van den Bosch
naar Java gekomen, gegedurende het aan den Hortulanus Hooper verleende verlof
naar Europa, het beheer van den tuin opgedragen. Op reis naar Nederland overleed
Hooper en Teysmann werd den 5den Maart 1831 definitief als Hortulanus aangesteld.
In 1837 gaf de komst van een wetenschappelijk ontwikkeld plantkundige, op wiens
benoeming Teysmann herhaaldelijk had aangedrongen, den stoot tot verdere
ontwikkeling. Deze was Hasskarl, op wiens initiatief onder warme aanbeveling van
Teysmann tot de systematische rangschikking der planten in den tuin werd
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overgegaan. Aan deze systematische beplanting dankt nog nu 's Lands Plantentuin
in de eerste plaats zijn wetenschappelijke beteekenis, want daardoor kan men iedere
verlangde plant dadelijk vinden. Hasskarl slaagde er in een boekerij aan te leggen
en stelde voor een eigen gebouwtje voor het Herbarium te stichten, wat echter niet
gelukte.
Eigenaardig genoeg stonden zoowel Teysmann als Hasskarl tengevolge van een
Gouvernementsbesluit van 20 Dec. 1837 onder de bevelen van een militair, nl. van
den Indendant van het huis van den G.G. Deze volslagen vermenging van zaken den
Plantentuin en het Paleis betreffend, had tot gevolg dat den Hortulanus ook het
toezicht over den buitentuin van den G.G. te Tjipanas werd opgedragen. Daarheen
bracht nu Teysmann verscheidene planten, die het te Buitenzorg te warm hadden,
over en legde in de buurt in 1839 en 1840 drie kleine bergtuinen aan, één te
Tjibeureum (5100 voet), een te Kandang-Badak (7500 voet) en een op den top van
den Pangerango (9600 voet). Deze tuinen zijn de voorloopers geweest van den
tegenwoordigen bergtuin te Tjibodas.
Hoewel dus 's Lands Plantentuin slechts zeer weinig gelegenheid tot ontwikkeling
geboden werd, werd van uit Europa getracht die gelegenheid nog te beperken. In
1843 gelukte het aan Von Siebold en Blume, beiden te Leiden, een besluit van den
G.G. Merkus uit te lokken, waarbij verboden werd planten uit den tuin af te leveren
aan anderen dan aan hen in hunne qualiteit van Directeuren van de Koninklijke
Nederlandsche Mij. tot aanmoediging van den Tuinbouw, welke maatschappij feitelijk
alleen uit genoemde Heeren bestond.
Toch gaf Teysmann den moed niet op. Op 14 Maart 1844 herhaalde hij het vroegere
voorstel van Hasskarl
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om een Herbariumlokaal te bouwen en den 9en April daaraanvolgende schreef hij
aan den Intendant dat een gedeelte der balken benoodigd tot het bouwen van dit
Herbarium was ingekocht en dat hij zoo spoedig mogelijk een begin met dat bouwen
wenschte te maken !!! Deze ontwikkeling van den tuin was echter in geenen deele
naar den zin van Blume, die den 29sten Dec. 1844 als Directeur van 's Rijksherbarium
te Leiden aan den Minister van Koloniën het volgende voorstel deed:
1o. te verbieden, dat iemand van degenen die bij de Natuurkundige Commissie of
bij 's Lands Plantentuin op Java zijn aangesteld, aan een ander, onder welk
voorwendsel ook, eenige gedroogde planten of andere kruidkundige voorwerpen
afsta, als zullende alle botanische verzamelingen bij uitsluiting aan 's Rijks herbarium
te Leyden worden afgeleverd.
2o. te gelasten, dat alle reeds verzamelde kruidkundige collecties, zoo bij 's Lands
Plantentuin op Java of van wege de leden der Natuurkundige Commissie, speciaal
die van den Heer Junghuhn zonder eenige uitzondering onverwijld door tusschenkomst
van de hooge Indische Regeering, naar Nederland worden afgezonden ten behoeve
van 's Rijks herbarium.
3o. te bepalen dat het bij 's Lands Plantentuin aan te houden Herbarium alleen
zoodanige gewassen zal bevatten, welke daarin worden aangekweekt.
Merkwaardigerwijze vereenigde zich de Voorzitter der Natuurkundige Commissie
Schwaner, die een universitaire opvoeding had genoten, met dit besluit en bleef het
den voormaligen tuinknecht Teysmann voorbehouden door zijn zakelijk advies
Blume's pogingen te verijdelen.
In 1849 moest wederom tegen pogingen ter benadeeling uit Leiden worden front
gemaakt. Prof. de Vriese

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

13
vond, naar hij schreef, ‘het invoeren van gewassen van Amerika, Kaap de Goede
Hoop etc. in den tuin te Buitenzorg ‘zeer vreemd’. Daar die invoer ten deele berustte
op ruil met uit Nederland ontvangen planten besloot de Vriese van zijn zijde aan het
euvel een einde te maken, door ledige Wardsche kisten naar Buitenzorg te zenden,
die dan gevuld naar Leiden terug zouden dienen te gaan. Teysmann besloot daarop
alles te zullen aanwenden om hem zijn kisten ledig terug te zenden en verklaart in
een officieel schrijven d.d. 4 Dec. 1849 ‘waarlijk ik had den Heer de Vriese als meer
verlicht beschouwd, er ontbreekt nog maar aan, dat alle reeds vroeger ingevoerde
Kultuurplanten al ware het slechts de koffie, die thans millioenen aan het Gvt.
oplevert, weder worden uitgeroeid’.
De Vriese had met zijn voorstel geen succes en moest zich nog laten welgevallen
dat Teysmann met zijn voornemens den draak stak door in zijn jaarverslag te
vermelden: ‘Het voornaamste waarmede deze tuin in het afgeloopen jaar beschonken
werd bestaat in 8 ledige kisten van Prof. De Vriese, Directeur van den kruidtuin der
Hoogeschool te Leyden’.
Na tallooze tegenspoeden werd eindelijk ingevolge herhaalde vertoogen van
Teysmann, 's Lands Plantentuin van het huis van den G.G. afgescheiden en in zijn
rang van onafhankelijke instelling hersteld en den 13den Januari 1868 Dr. R.H. Scheffer
tot haar Directeur benoemd.
Op Scheffer's voorstel werden in 1868 een teekenaar en schrijver aangesteld en
drie jonge tuinlieden uit Nederland ontboden terwijl in 1871 bibliotheek en collecties
een waardig onderkomen vonden in ‘Kantor Batoe’. Eveneens onder zijn bestuur,
in 1871, werd Tjibodas aangelegd en kwamen de eerste bezoekers uit Europa naar
Buitenzorg
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nl. in 1870 F. Heckel en in 1872 O. Beccari. Scheffer zelf publiceerde veel op
systematisch gebied en stichtte ter publicatie zijner verdere geschriften de nog steeds
bestaande ‘Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg’. In 1876 gelukte het Scheffer
het landgoed ‘Tjikeumeuh’ nabij Buitenzorg gelegen als Cultuurtuin aan 's Lands
Plantentuin toe te voegen ter opname van de door Teysmann's vele reizen ontvangen
levende planten en met het doel om proeven met cultuurplanten te nemen.
Reeds van 1870 af, begon zich bij Scheffer eene voorliefde te openbaren voor den
kolonialen landbouw, die weldra dusdanig steeg, dat zij zelfs de overhand over de
wetenschappelijke werkzaamheden kreeg, evenals dit later bij Treub het geval zou
zijn. Dit verschijnsel is niet vreemd; het beoefenen der zuivere wetenschap veroorzaakt
altijd min of meer eene vereenzaming ten opzichte van het werkelijke leven en in
ieder mensch ligt de drang niet alleen middellijk, maar ook onmiddellijk zijn
medemenschen nut uit verkregen kennis te verstrekken. Zelfs Darwin gevoelde dit,
getuige een uiting in zijn autobiographie ‘but have often and often regretted that I
have not done more direct good to my fellow creatures’.
In 1876 werd dan ook op Scheffer's advies een landbouwschool opgericht, met
het doel uit Europa komende ambtenaren gelegenheid te geven zich eenige kennis
van tropische cultuurgewassen te verschaffen en Indische leerlingen tot ontwikkelde
landbouwers op te leiden. Zoo kwam Treub in 1880 aan het hoofd eener instelling
te staan, die in nucleo reeds menig later uit haar voortgekomen instituut bevatte en
merkwaardiger wijze had zoowel bij Scheffer's aftreden, als bij dat van Treub de
landbouw een belangrijke plaats in de taak van 's Lands Plantentuin ingenomen. In
1880 had echter de Land-
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bouw nog geenszins het oor van Treub, en Burck heeft mij vaak verteld dat hij toen
ter tijde veel meer neigingen in die richting bezat, dan Treub.
Treub was begin Nov. 1880 in Indië aangekomen en had den 13den Nov. het
directoraat aanvaard, de adjunct-directeur Burck kwam einde Nov. aan. Een van
Treub's eerste stappen had tot doel de ‘Annales’ waarvan het eerste en tot 1880 eenige
deel in 1876 was verschenen, te doen herleven en de uitgave geregeld voort te zetten.
Op zijn verzoek belastte de firma Brill, die nog steeds de uitgave bezorgt, zich met
die taak. Het was in de eerste plaats Treub zelf, die de uitgave vulde. Reeds in het
eerste jaar verschenen van zijne hand de ‘Recherches sur les Cycadées’, en in hetzelfde
deel komen niet minder dan 5 andere artikelen van zijn hand voor. Reeds toen kon
men zien dat de keuze van Treub tot Directeur een gelukkige was geweest. Aan Dr.
Burck werd de leiding van het herbarium opgedragen en Treub besluit het aanwezige
Museum eer in technische dan in zuiver botanische richting uit te breiden. In het
volgende jaar verschijnt deel III der ‘Annales’ met wederom 4 artikelen van Treub's
hand. Een onderzoek, dat ook buiten den kring der beroeps-botanici op belangstelling
mag hopen handelde over de zoogenaamde mierenplanten Myrmecodia en
Hydnophytum. Van deze gewassen waren de zonderlingste verhalen in omloop, men
vertelde zelfs dat mierennesten in de tropen zich tot deze gewassen konden vervormen.
Dit te weerleggen was niet moeielijk; het zoogenaamde mierennest bleek niets dan
de door kronkelgangen geperforeerde knollen dezer gewassen te zijn, wier gangen
door talloozen mieren werden bewoond. Het gelukte Treub zelfs te bewijzen, dat
deze kronkelgangen niet eens door de mieren waren gemaakt, maar dat de planten
zelf deze
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eigenaardige gangen in hun knollen vormen en de mieren deze, evenals ieder ander
gaatje, tot woonplaats inrichten. Ook zonder mieren komen deze planten tot volledige
ontwikkeling.
In hetzelfde jaar begonnen Treub en Burck de bibliotheek te catalogiseeren, terwijl
het herbarium, dank zij Burck's goede zorgen belangrijke verbeteringen onderging.
Burck heeft mij vaak verteld, dat deze eerste tijden te Buitenzorg, met Treub
samenwerkend tot zijn aangenaamste herinneringen behooren, maar dat Treub zich
toen nog slechts moeielijk in de Indische toestanden kon schikken en zeker, bij
aanbieding van een professoraat, naar Europa zou zijn teruggekeerd.
Men kon toen reeds bemerken, dat tusschen's Lands Plantentuin en de geleerden
in Europa meerdere voeling begon te ontstaan; zoo verkregen Suringar Indische
Varens, de Boer in Groningen Spiritusmateriaal van Olacineae, Luerssen te Leipzig
Varens en Lycopodiaceae, Bertrand te Rijssel Varens en Gnetaceae, Eichler te Berlijn
Spiritusmateriaal van den Sagopalm. Ook het eerste, sinds Treub's optreden, de
practijk rakende onderzoek werd nu gepubliceerd; aan het jaarverslag is namelijk
een artikel van Burck toegevoegd waarin hij nagaat welke boomen de getah-pertja
leveren en nadere gegevens over dit onderwerp belooft, na afloop van een reis, met
dit doel, naar de Padangsche bovenlanden te ondernemen.
In 1883 overleed de sinds 1849 aan 's Lands Plantentuin verbonden hortulanus
Binnendijk en werd de Heer H.J. Wigman tot zijn opvolger benoemd. In datzelfde
jaar ondernam Burck zijn reis naar de Padangsche bovenlanden en verschenen de
resultaten van die reis als eerste nummer van de ‘Mededeelingen uit 's Lands
Plantentuin’ een ten dienste der Landbouw ondernomen serie, die nog

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

17
steeds verschijnt. De Annales zijn dit jaar voor de helft door Treub's, voor de helft
door Burck's onderzoekingen gevuld. Dit jaar was in méér dan één opzicht van belang.
Ten eerste werd de reeks van buitenlandsche botanici, die aan 's Lands Plantentuin
onderzoekingen hebben verricht door Graf H. zu Solms-Laubach geopend, ten tweede
kwam een belangrijke verandering in de bergtuinen tot stand en verkreeg Tjibodas
een Europeeschen tuinman. In den cultuurtuin werden voornamelijk getahpertja
leverende boomen aangekweekt en nog bleef daar de landbouwschool bestaan, die
echter reeds in 1884 werd opgeheven. In dit jaar bevatten de Annales een weldra
beroemd geworden verhandeling van Treub over de Lycopodiaceae. Deze
wolfsklauwgewassen zijn, evenals de varens, aan een generatiewisseling onderworpen.
Laat ik hier even aan de hand der laatsten illustreeren wat men daaronder verstaat.
Een ieder heeft wel eens aan den onderkant van een varenblad kleine bruine
stofachtige hoopjes gezien. Deze hoopjes bestaan uit een groot aantal sporenzakjes,
welke zooals hun naam aanduidt de sporen van de varen bevatten. Deze sporen zijn
de voortplantingscellen en men zou dus verwachten dat zij direct tot nieuwe varens
zouden kiemen. Dit is echter niet het geval. De kiemende spoor vormt geen
varenplantje, maar een klein groen schijfje, dat in geen enkel opzicht op een varen
gelijkt. Op dit groene schijfje worden aan de onderzijde vrouwelijke en mannelijke
geslachtsorganen gevormd. In het vrouwelijke geslachtsorgaan bevindt zich een eicel,
in het mannelijke spermatozoiden. Komt nu aan den onderkant van zoo'n schijfje
een druppel water, en ontstaat daardoor een ‘waterweg’ tusschen een vrouwelijk en
een mannelijk geslachtsorgaan, dan zwemmen de spermatozoiden het vrouwelijk
geslachtsorgaan binnen en
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bevruchten de eicel. De bevruchte eicel kiemt daarna, niet tot een groen schijfje,
maar tot een varenplant uit. De kinderen lijken hier dus niet op de ouders maar op
de grootouders. Dergelijke gevallen noemt men generatiewisseling. Nu had men
reeds lang verondersteld dat ook bij de Lycopodiaceën generatiewisseling plaats
greep, maar alle proeven met Europeesche Lycopodiaceën bleven vruchteloos.
Treub gelukte het door ijverig zoeken en door een zeer zorgvuldige bewerking
van het gevondene de geslachtsgeneratie van eenige tropische Lycopodiaceën op te
sporen en hare ontwikkeling geheel te volgen. Het bleek dat de geslachtsgeneratie
der Lycopodiaceae niet een groen schijfje, maar een wit knolletje was. Deze
tegenstelling is belangrijk: slechts groene plantenorganen zijn in staat zelve hun
voedsel te bereiden, niet-groene leven van organisch voedsel, zijn saprophytisch of
parasitisch. Treub toonde aan, dat de geslachtsgeneratie bij de Lycopodiaceën
saprophytisch is, en dus een schakel vormt tusschen de autotrophe geslachtsgeneratie
der varens en de parasitische der Phanerogamen. Zooals men ziet, wederom een
artikel van zuiver wetenschappelijken aard; de nieuwe Directeur zocht voor zich
althans, geen aanraking met den landbouw, doch wijdde al zijn krachten aan het
ontwikkelen van 's Lands Plantentuin als wetenschappelijke inrichting. Geen wonder
dat de fraaie resultaten zijner onderzoekingen op een onafzienbaar arbeidsveld hem
er toe brachten zoo mogelijk ook anderen in de gelegenheid te stellen dit veld te
bearbeiden. Met bijzondere voldoening maakt dan ook Treub in 1884 melding van
de oprichting van een Botanisch laboratorium in den Plantentuin dat als eerste
botanisch Station in de tropen zal moeten dienst doen. Als zoodanig
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heeft het zijn roeping vervuld; reeds in het volgende jaar is Goebel, thans hoogleeraar
te München, daar werkzaam, weldra wordt hij door vele botanici uit Europa gevolgd.
Hoezeer de genoten gastvrijheid door hen werd op prijs gesteld blijke uit de volgende
oorkonde ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van 's Lands Plantentuin (1892)
door eenige Duitsche geleerden naar Buitenzorg gezonden:
75 Jahre
sind am heutigen Tage (18 Mai) verflossen, seit der Botanische Garten zu Buitenzorg
ins Leben gerufen wurde. Aus kleinen Anfängen sich mühsam emporarbeitend hat
er in diesem Zeitraum eine mehr und mehr wachsende Bedeutung für die Wissenschaft
erlangt und steht jetzt als ein leuchtendes Vorbild da für ähnliche wissenschaftliche
Anstalten der Tropenwelt.
Deutsche Naturforscher, welche dankbar der Förderung gedenken, die ihnen der
Buitenzorger Garten mit seinen reichen Pflanzenschätzen und trefflichen
Einrichtungen in liberalster weise gewährt hat, vereinigen sich an dem heutigen
Gedenktage in dem Wunsche:
Möge der Botanische Garten, zu Buitenzorg, diese Zierde Niederländisch-Indiens,
weiter schreiten auf dem mit so grossen Erfolge betretenen Wege; möge der
weit-schauende Geist der Liberalität unter dessen Schutze allein ein reiches
wissenschaftliches Leben sich zu entfalten vermag, stets dort heimisch bleiben zu
Nutz und Frommen der Völker vereinenden Wissenschaft.
K. Goebel.
G. Haberlandt.
G. Karsten.
A.F.W. Schimper.
E. Selenka.
H. Graf zu Solms-Laubach.
E. Stahl.
H. Strubell.
A. Tschirch.
O. Warburg.
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Reeds spoedig na zijn stichting, werd, zooals wij zagen het botanisch Station door
buitenlandsche geleerden bezocht, uit den aard der zaak echter alleen door hen die
de tot zoo verre reis noodige middelen bezaten. Weldra zou dit anders worden, want
de resultaten dier reizen, in tal van geschriften bekend gemaakt, maakten, dat in het
buitenland reeds spoedig Akademies en andere wetenschappelijke instellingen hare
fondsen gebruikten, om ook minder door de fortuin begunstigde natuuronderzoekers
in staat te stellen eenigen tijd in Buitenzorg door te brengen. Doordat in Nederland
geen fondsen voor dusdanig doel beschikbaar waren en alleen daardoor, niet door
gebrek aan belangstelling, bleven Nederlanders tot de zeer zeldzame verschijningen
in het laboratorium van 's Lands Plantentuin behooren. Treub, die tit zeer wel inzag,
beijverde zich de oorzaak van dit verschijnsel weg te nemen. Gedurende zijn, hem
wegens ziekte in 1887 verleend, verlof mocht hij er in slagen een fonds van ƒ 16000
bij een te brengen, welks renten vermeerderd met een tweejaarlijksche bijdrage der
Regeering de gelegenheid openden ééns in de twee jaren eenen Nederlandschen
plantkundige naar Buitenzorg te zenden met geen andere opdracht dan datgene te
onderzoeken waartoe hij zich het meest voelde aangetrokken.
Sinds dien hebben ook vele buitenlandsche regeeringen dergelijke fondsen gesticht
en is Buitenzorg een internationaal centrum van onderzoek geworden.
Reeds spoedig na zijn komst in Indië zag Treub in, dat Tjibodas voor
wetenschappelijk botanisch onderzoek in menig opzicht nog gunstiger voorwaarden
aanbood dan Buitenzorg zelf, door de onmiddellijke nabijheid van de groote attractie
voor iederen botanicus: het ongerepte, maagdelijke woud. Er ontbrak echter een
laboratorium, ja
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er was niet eens gelegenheid om een behoorlijk onderkomen te vinden. Wilde men
dus iets bereiken - Treub zag dit helder in - dan moest niet alleen een laboratorium
worden gebouwd maar behoorden daaraan ook logeerkamers, bediendenkamers en
keuken verbonden te worden. Even duidelijk als dit alles Treub voor oogen stond,
even onbegrijpelijk bleef het voor de Regeering en lang scheen het plan voor
verwezenlijking niet vatbaar. Maar Treub liet geen gelegenheid voorbijgaan om een
opgevat plan uit te voeren en zoo gaf een toevallige gebeurtenis hem de gewenschte
aanleiding om zijn laboratorium te stichten. Het buitenverblijf van den
Gouverneur-Generaal te Tjipannas, ± 1 uur gaans van Tjibodas, wordt afgebroken
ten einde plaats voor een nieuw gebouw te maken. Treub wijst er op, dat hij de deuren
en vensters, planken en balken, die de afbraak oplevert, te Tjibodas wel zal kunnen
gebruiken en meldt later dat er zooveel is, dat met gebruikmaking van de aanwezigheid
van een ingenieur en opzieners te Tjipannas met eenigen goeden wil en een weinig
geld daaruit wel het verlangde gebouwtje te maken zou zijn. Dit wordt goedgevonden
en zoo verrijst te Tjibodas een in aardigen stijl opgetrokken, eenvoudig maar practisch
gebouwtje waarin vele natuuronderzoekers korter of langer tijd verblijf hebben
gehouden.
Terwijl Treub zich dus in de allereerste plaats met zuiver wetenschappelijk
onderzoek en met de bevordering der zuivere wetenschap bezig hield, begon zich
bij zijn adjunct Dr. Burck de neiging tot meer toegepaste wetenschap te openbaren
zooals uit diens opstellen als: ‘over Mingah Tengkawang en andere vetten uit N.
Indië’, ‘de koffiebladziekte en de middelen om haar te bestrijden’ enz. duidelijk
blijkt. Ook bij hem echter treffen wij het streven aan, om 's Lands Plantentuin als
wetenschap-
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pelijke inrichting te volmaken en hij zint dan ook op middelen om hare
wetenschappelijke collecties te verrijken. Als uitvloeisel daarvan is zijn ‘Handleiding
voor het verzamelen en conserveeren van botanische voorwerpen ten dienste van 's
Lands Plantentuin te Buitenzorg’ te beschouwen. Gedachtig aan het groot gebrek,
dat in de Europeesche Herbaria aan vruchten en zaden van tropische gewassen pleegt
te heerschen, besluiten Treub en Burck in het Museum een groote collectie van deze
plantendeelen aan te leggen en de doubletten als ruilmateriaal te gebruiken.
Intusschen was Treub onvermoeid bezig de rijke gelegenheid tot onderzoek te
Buitenzorg aanwezig zooveel mogelijk tot haar recht te doen komen. Niet alleen
stichtte hij in 1887 het Buitenzorg-fonds, maar zijn gedwongen verblijf in Europa
in dat jaar zou voor 's Lands Plantentuin nog een ander resultaat hebben. Reeds lang
had Prof. Wefers Bettink te Utrecht gewezen op het nut van een onderzoek naar de
Indische geneeskrachtige planten. Treub slaagde er in dit plan te verwezenlijken en
een leerling van Wefers Bettink, de toenmalige militaire apotheker Greshoff, werd
aan Treub met dat doel toegevoegd. Die keuze is een hoogst gelukkige gebleken;
niet alleen werden talrijke nieuwe stoffen beschreven, maar ook op Treub's verder
werk had een vondst van Greshoff grooten invloed. In een Indischen boom,
Pangiumedule, wier zaden - na eene voorafgaande bereiding - gegeten worden, vond
Dr. Greshoff ongehoorde hoeveelheden van een zeer sterk vergiftige, vluchtige
stikstofverbinding, de cyaanwaterstof. Dit leidde - op Greshoff's instigatie - tot een
door Treub ondernomen onderzoek, dat zeker tot de meest belangrijke waarnemingen
op physiologisch gebied behoort, daar het de mogelijkheid
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opende tot het verkrijgen van het zoo noodige inzicht in de wijze, waarop de plant
haar eiwitstoffen uit anorganische verbindingen bereidt.
Kort na zijn terugkeer uit Europa (14 April 1888) publiceert Treub een stuk in de
Annales, dat wij van wege het belang dat het ook der Botanie verder staande personen
inboezemt, hier kort memoreeren. Het betreft de wijze waarop een door een
catastrophe totaal van zijn vegetatie beroofd eiland - in casu het door een vulkanische
uitbarsting verwoeste Krakatau - opnieuw door planten wordt bevolkt. Treub toont
aan, dat de eerste bewoners microscopisch kleine plantjes zijn, algen, die op de naakte
lava en puimsteen een dun, geleiachtig, waterhoudend, laagje vormen. In dit laagje
kiemen de door den wind van naburige eilanden aangevoerde varensporen, die dan
verder door hun wortels de puimsteen enz. doen verweren, door hun afvallende en
verrottende bladeren den noodigen humus leveren en zoo den bodem voor hoogere
planten, in de eerste plaats grassen, geschikt maken.
In 1888 slaagde Treub er verder in het bij Tjibodas gelegen oerwoud onder
uitsluitend beheer van 's Lands Plantentuin te brengen, zoodat van af dat jaar in het
bosch geen hout meer mocht worden gekapt en het zijn karakter van oorspronkelijk
woud kon bewaren.
Ondertusschen was, als gevolg van Burck's reizen te Tjipetir een aanplant van
getah-pertjahboomen anngelegd en dus alweer een aanraking met de practijk
verkregen.
Dergelijke aanrakingen beginnen nu langzamerhand zoo veelvuldig te worden,
dat bij Treub, trots persoonlijk geringe neigingen in die richting, het besef wordt
wakker geroepen dat 's Lands Plantentuin ook in practischen zin een rol te vervullen
heeft. Van daar zijn voorstellen
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om bij 's Lands Plantentuin twee nieuwe ambtenaren in dienst te stellen, één meer
speciaal belast met het onderzoek naar levensvoorwaarden en ziekten der
cultuurgewassen, de ander met het meer agricultuur-chemisch gedeelte van het werk.
Als zoodanig worden Dr. J.M. Janse en Dr. P. van Romburgh benoemd. Met de
benoeming dezer ambtenaren was in zekeren zin het Trojaansche paard naarbinnen
gehaald; officieel was erkend, dat ook de bevordering van den Laudbouw tot de taak
van's Lands Plantentuin behoorde.
Weldra zou ook het boschwezen aan haar deur aankloppen tot bewerking der
boschboomflora; de Heeren Koorders en Valeton werden daartoe aangesteld en
hebben uitnemende resultaten in een aantal deelen hunner ‘Bijdragen tot de kennis
der boschboomflora van Java’ gepubliceerd. Waar zoo de Regeering het voorbeeld
gat ter bevordering van Landbouwbelangen, was 't te verwachten dat ook de planters
zich niet onbetuigd zouden laten. In 1894 mocht dan ook Treub een zeer gewaardeerd
bewijs van hun vertrouwen ontvangen. Toen toch werden hem door de Deli-planters
belangrijke fondsen ter beschikking gesteld ten einde daaruit een natuuronderzoeker
te bezoldigen, die speciaal met onderzoekingen voor Deli-tabak werd belast. Dit
voorbeeld is later door tal van andere cultures gevolgd, zoodat een belangrijke staf
van uit particuliere fondsen bezoldigde personen te Buitenzorg kwam.
Het eigenaardige - en wel van groot vertrouwen in Treub getuigend - verschijnsel
hierbij is, dat de planters van alle directe inmenging in den gang van het door hen
betaalde onderzoek afzien; deze directe bemoeiingen berusten uitsluitend bij den
Directeur van 's Lands Plantentuin en dit is voor den gang der zaken van niet te
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onderschatten waarde; uit den aard der zaak toch zijn de planters zelven gewoonlijk
weinig op de hoogte van de eischen aan een dergelijk onderzoek te stellen.
Maar zonder nadeelen was dit stelsel niet; de concentratie der Laboratoria te
Buitenzorg maakte dat sommige onderzoekers, vooral zij die de Delische belangen
hadden te bevorderen, wel wat heel ver van hun onderzoekingsveld verwijderd waren
en zoo zijn dan ook sommige cultures, b.v. de suiker, nooit op Treub's voorstellen
ingegaan, doch hebben hun eigen proefstations gesticht. Hoezeer echter ook de
suikerplanters Treub's werk op prijs stelden blijkt ten duidelijkste uit de
omstandigheid, dat hem in 1910, na zijn aftreden als Directeur, vanwege het algemeen
syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederl. Indië de gouden medalje werd aangeboden.
Bleef bij Treub persoonlijk - zijn ondezoekingen, de oprichting van het
Buitenzorgfonds, de oprichting van de Commissie tot het onderzoek der Nederl.
koloniën, de voorbereiding van talrijke wetenschappelijke expedities ten getuige de zuivere wetenschap de eerste plaats innemen, de omstandigheden leidden er,
zooals boven uiteengezet, bijna onverbiddelijk toe, dat uit 's Lands Plantentuin een
Landbouwdepartement zou worden. Dit is dan ook, zooals aan 't begin van deze
herinneringsbladen werd uiteengezet, geschied: hoe de opzet was kan ieder
belangstellende uit de daar vermelde Nota ‘Landbouw’ vernemen.
Klein begonnen, is 's Lands Plantentuin een reusachtige inrichting geworden;
velen, vooral ook de eerste Directeur Scheffer, hebben daartoe bijgedragen, maar
niemand zal ontkennen dat toch 's Lands Plantentuin met volle recht Treub's werk
mag worden genoemd.
Met Treub is een man heengegaan op wien van
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volle toepassing is het gezegde: il a bien mérité de sa patrie. Die hem gekend hebben
zullen dit nooit vergeten; moge deze herinnering er toe bijdragen ook bij hen, die
hem niet gekend hebben, zijn naam in eere te houden!
J.P. LOTSY.
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33.

De kiemontwikkeling der
Burmanniaceae.
Proces-verbaal van de
gewone verg. d. Kon.
Akad. v. Wet. Amsterdam,
Afd. Natuurk. 28 April
1882.

34.

Een nieuwe categorie van
klimplanten. V.M., 2e
Reeks, XVII, 1882.

35.

Recherches sur les
Cycadées. 1. A.B., II, 1882.
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Notes sur l'embryon, le sac
embryonnaire et l'ovule. 1,
2. A.B., III, 1882.

37.

Observations sur les
Loranthacées. 1. A.B., II,
1882.

38.

Iets over het verband van
Phanerogamen en
Cryptogamen. V.M., 2e
Reeks, XVII, 1882.
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1883.

1884.

1885.

39.

Observations sur les
Loranthacées. 2. A.B., III,
1883.

40.

Sur les urnes du Dischidia
Rafflesiana. A.B., III, 1883.

41.

Note sur l'Amidon dans les
laticifères des Euphorbes.
A.B., III, 1883.

42.

Sur une nouvelle catégorie
de plantes grimpantes.
ibid., 1883.

43.

Notes sur l'embryon, le sac
embryonnaire et l'ovule 3,
4. ibid., 1883.

44.

Sur le myrmecodia
echinata Gand. ibid., 1883.

45.

Observations sur les
plantes grimpantes du
Jardin botanique de
Buitenzorg. ibid., 1883.

46.

Observations sur les
Loranthacées. ibid., 1883.

47.

Over de ontwikkeling der
kiem bij Cycas circinalis.
Proces-verbaal v.d. gew.
Verg. d.K. Acad. v.W.
Amsterdam, Afd. Natuurk.
29 Maart 1884.

48.

Recherches sur les
Cycadées. 2. A.B., IV,
1884.

49.

Note sur l'embryon, le sac
embryonnaire et l'ovule. 5.
ibid., 1884.

50.

Etudes sur les
Lycopodiacées. 1. ibid.,
1884.

51.

Onderzoeking over
sereh-ziek suikerriet
gedaan in 's Lands
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M.P., II, 1885.

1886.

1887.

1888.

51a.

Circular an europaïsche
Botaniker, Arbeitsplätze in
Buitenzorg betreffend. Bot.
CBl. 2. 1885. p. 373.

52.

Etudes sur les
Lycopodiacées. II, III.
A.B., V, 1886.

53.

Quelques mots sur les
effets du parasitisme de
l'Héterodera javanica dans
les racines de la canne à
sucre. ibid. VI, 1886.

54.

Some words on the
life-history of the
Lycopods. Annals of
Botany. I, 1887.

55.

De openingsrede van het
Eerste Nederl. Natuur- en
Geneesk. Congres ‘B.J.
Stokvis, Nationaliteit en
Wetenschap’. De Gids,
1887.

56.

Iets over knopbedekking in
de tropen. Handelingen van
het Eerste Nederl. Natuuren Geneesk. Congres,
1887.

57.

Quelques observations sur
la végétation dans l'île de
Java. Bull. de la Soc. roy.
de Bot. de Belgique.

58.

Eenige woorden over
knopbedekking in de
tropen. Maandbl. voor
Natuurk., 1888.

59.

Etudes sur les
Lycopodiacées. IV, V.
A.B., VII, 1888.

60.

Nouvelles recherches sur
le Myrmecodia de Java.
ibid., 1888.
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61.

Notice sur la nouvelle flore
de Krakatau. ibid., 1888.

62.

Etudes sur les
Lycopodiacées. VI, VII,
VIII. A.B., VII, 1889.

63.

Les bourgeons floraux du
Spathodea campanulata.
ibid., 1889.
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1889.

1890.

1891.

64.

Parasitisme en infectie in
het plantenrijk. Voordracht
den 5en Juni gehouden in
de Verg. d. Mij. van
Nijverheid en Landbouw
in Nederl. Indië. Batavia,
1889.

65.

Geschiedenis van 's Lands
Plantentuin te Buitenzorg.
M.P., VI, 1889.

66.

Nadeel door Kever-larven
aan Dadapboomen
toegebracht. K.B., I, 1890.

67.

Mussie of Massai-bast.
K.B., I, 1890.

68.

‘Bakko’ of ‘Bakoe’, eene
kleurstof door inlanders bij
het ‘batikken’ gebruikt.
ibid., 1890.

69.

Over Rameh-Cultuur. ibid.,
1890.

70.

Het conserveeren van
vruchten voor de
europeesche markt. ibid.,
1890.

71.

De cultuur van Fourcroya
gigantea
(‘Mauritius-hennep’ of
‘groene Aloe’). ibid., 1890.

72.

Over de wijze waarop
‘Hetchima’ (Luffa petola)
in Japan gecultiveerd
wordt. ibid., 1890.

73.

Un jardin botanique
tropical. Revue des deux
mondes. 1890.

74.

Sur les Casuarinées et leur
place dans le système
naturel. A.B., X, 1891.
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Correspondentie over
Manga-Chutny en
Guave-gelei. K.B., II, 1891.

76.

Correspondentie over
‘Boeloe-Ongko’. ibid.,
1891.

77.

De japansche Stachys als
groente voor onze
bovenlanden. ibid., 1891.

78.

Japansche Stachys. ibid.,
1891.

79.

Korte geschiedenis van 's
Lands Plantentuin. Batavia
Landsdrukkerij, 1892.

80.

De beteekenis van
tropische botanische
tuinen. Batavia. Kolff,
1892.

81.

Over schade door rupsen
aan Klapperboomen
toegebracht. K.B., IV,
1893.

81a.

Der botanische Garten ‘'s
Lands Plantentuin’ zu
Buitenzorg auf Java,
Festschift zur Feier seines
75-Jährigen Bestehens
(1817-1872) mit 12
Lichtdruckbildern und 4
Plänen. Leipzig,
Engelmann, 1893.

1894.

82.

Euchreste Horsfieldii.
Benn. Prono djiwo. K.B.,
V, 1894.

1896.

83.

Sur la localisation, le
transport et le rôle de
l'acide cyanhydrique dans
le Pangium edule Reinw.
A.B., XIII, 1896.

1897.

84.

Over het vermeende
verband tusschen larons en
alang-alang. K.B., VIII,
1897.

1892.

1893.
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Verspreiding van
rietvijanden door
Preanger-bibit. ibid., 1897.

86.

Uitvoer van Vanielje. K.B.,
IX, 1898.
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1898.

87.

Japansche Bamboe. ibid.,
1898.

88.

Notice sur l'Etat Actuel de
l'Institut. Bulletin de
l'Institut Botanique de
Buitenzorg. I, 1899.

89.

L'organe femelle et
l'apogamie du Balanophora
elongata. A.B., XV, 1898.

90.

Over de taak en den
werkkring van 's Lands
Plantentuin te Buitenzorg.
Drukkerij der Instelling,
1899.

91.

De studie der levende
Natuur in Nederlandsch
Indië onder het
Regentschap van Koningin
Emma. Batavia. Kolff.
1899.

92.

Correspondentie over de
eischen die in Nederland
door den handel aan
Liberiakoffie worden
gesteld. K.B., X, 1899.

1900.

93.

Développement de nos
connaissances dans le
domaine botanique des
Indes orientales
Néerlandaises pendant les
15 dernières années. Guide
de la Section des Indes
Néerlandaises. Exposition
universelle. Paris, 1900.

1901.

94.

Dr. J.G. Boerlage, Natuurk.
Tijdschr. v. Nederl. Indië.
LX, 1901.

1902.

95.

L'organe femelle et
l'embryogénèse dans la
Ficus hirta Vahl. A.B.,
Sèrie, III, 1902.

1899.
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96.

Invoer van planten,
vruchten, groenten enz. in
Hawaï. K.B., XV, 1904.

97.

Nouvelles recherches sur
le rôle de l'acide
cyanhydrique dans les
plantes vertes. A.B., 2e
Sèrie, IV, 1904.

1906.

98.

L'apogamie de
l'Elatostemma acuminatum
Brogn. A.B., 2e Sèrie, V,
1906.

1907.

99.

Nouvelles recherches sur
le rôle de l'acide
cyanhydrique dans les
plantes vertes. II, A.B., 2e
Série, VI, 1907.

100.

Notice sur ‘l'effet
protecteur’ assigné à l'acide
cyanhydrique des plantes.
A.B., 2e Série, VI, 1907.

101.

La forêt vierge équatoriale
comme Association. A.B.,
2e Sèrie, VII, 1908.

101a.

De internationale
Caoutchouc-Tentoonstelling
te London in Sept. a.s.
Teysmannia, 1908.

102.

Nouvelles recherches sur
le rôle de l'acide
cyanhydrique dans les
plantes vertes. III, A.B., 2e
Série, VIII, 1910.

103.

‘Landbouw’ Januari
1905-October 1909.
Beredeneerd overzicht der
verrichtingen en
bemoeiingen met het oog
op de praktijk van landtuin- en boschbouw,
veeteelt, visscherij en
aanverwante
aangelegenheden.
Amsterdam, Scheltema en

1908.

1910.
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Holkema. (Na den dood
van den schrijver door zijn
broeders uitgegeven).
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Levensbericht van Dr. I. van den Bergh.
In Dr. Isaäk van den Bergh is een man heengegaan, die gedurende eene reeks van
jaren in een breeden kring van ons volksleven, den kring der vrijzinnige godsdienstige,
scherper bepaald der moderne richting, eene plaats van beteekenis heeft ingenomen.
Hij heeft dit gedaan door zijne bekwaamheden en zijn arbeid, maar vooral door zijne
persoonlijkheid en zijn karakter. Zonder te schitteren, zonder opzien te wekken of
telkens op den voorgrond te treden, laat staan zich zelven op den voorgrond te stellen,
heeft hij zijn even arbeidzaam als vruchtbaar leven geleefd. Hij behoorde tot de beste
vertegenwoordigers zijner richting. Ook werd hij algemeen als zoodanig erkend en
geëerd. Zijne deelneming aan eene vergadering, zijne medewerking aan een of ander
modern belang schonk aan zijne geestverwanten een gevoel van veiligheid. Men zag
tegen hem op. Hij boezemde vertrouwen in als weinigen. Ieder kende hem, zijne
kloeke gestalte met de breede schouders en den krachtigen stap; zijn helder, open,
vriedelijk oog; zijn opgewekt gelaat; zijn forsche stem. Eene ongerepte, loutere,
rechtschapen ziel; in dien breeden kring, maar vooral niet min-
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der in de engere omgeving, waarin hij werkzaam is geweest, even bemind als hij
beminlijk was. Van 1885 af heb ik zijne vriendschap genoten; hebben Van den Bergh
en ik in onafgebroken, even vertrouwelijk als druk verkeer met elkander omgegaan,
mondeling en schriftelijk; eene vriendschap en vertrouwelijkheid, die geen oogenblik
van stoornis hebben gekend. Het is dan ook niet bij mij opgekomen de opdracht af
te wijzen om voor ‘Letterkunde’ eene levensschets van hem op te stellen. Ik mocht
dat niet en wilde het niet.
Van den Bergh was 23 Sept. 1846 te Rotterdam geboren, éénig kind van Isaäc van
den Bergh, directeur van de gevangenis voor jeugdige veroordeelden, en Johanna
Jacoba Treub, dochter van den rentmeester van Duijvenvoorde bij Voorschoten.
Door haar waren de gebroeders, Prof. Melchior, Prof. Hector en Mr. M.W.F. Treub
zijne volle neven. Van den vader had hij zijn vast plichtsbesef en zijn waarheidszin
geërfd, van de moeder zijne kloekheid en helderheid. 't Was een vrijzinnig,
godsdienstig, kerksch gezin, zooals onze burgerij zestig jaar geleden zoovele telde,
waarin hij opgroeide; de vader hervormd ouderling en met verscheidene predikanten
bevriend. Geen wonder, dat die toon van het ouderlijk huis, waarmeê zijn aanleg en
zijne neiging geheel samenstemden, hem tot de keus bracht om predikant te worden:
eene roeping, die toen ter tijd, tusschen ± 1850 en ± 1865 door velen uit liberale
kringen werd gevolgd. Van den Bergh bezocht nu het gymnasium zijner vaderstad
- Te Winkel en De la Saussaye waren er zijne medeleer lingen - en in 1863-64 dat
te Leiden. Zijn vader was toen daarheen overgeplaatst als directeur van de militaire
strafgevangenis. In '64 werd hij er student.
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Hij nam weinig deel aan het studentenleven en behoorde tot een stille club, maar
was om zijne degelijkheid en bekwaamheid zeer gezien. Zijn boezemvriend was Dr.
D.S. Niermeyer, thans nog predikant te Uitwierde; later ook Dr. J.A. Prins, zoon van
den hoogleeraar, tegenwoordig predikant te Epe. Met hart en ziel wijdde hij zich aan
de akademische studiën en gaf hij zich over aan de leiding, die de theologanten van
hunne gevierde hoogleeraren Scholten en Kuenen ontvingen. Vooral de laatste is
zijn geëerde leermeester en vertrouwde raadsman geweest en altijd gebleven. Het
meest kwam hij aan huis bij Prins en bij den oud-hoogleeraar Van Hengel, die beiden
evenals Kuenen hoog met hem waren ingenomen. Door Prins is hij 2 Okt. 1870 op
zijne eerste standplaats, Heemskerk bij Beverwijk, bevestigd. Vooraf was hij 19
Sept. met een proefschrift over ‘De leer over de Kerk volgens het Nieuwe Testament’
gepromoveerd. Daar, te Heemskerk, kwamen zijne ouders, en dat voor goed, bij hem
inwonen. Verder bediende hij de gemeenten Blokker (1873), Oost-Zaandam (1874),
Veendam (1879). Op 27 Nov. 1881 deed hij zijne intrede te Zwolle. Hier heeft Van
den Bergh in eene werkzaamheid van 27 jaren al zijne kracht en zijne talenten te
zien gegeven, hier zijn rijpsten en vruchtbaarsten, te gelijk zijn gelukkigsten tijd
geleefd. Hier voelde hij zich volkomen op zijne plaats en was hij dat ook. Hij vond
er onder zijne ambtgenooten Van Loenen Martinet, aan wien al heel spoedig
geestverwantschap niet alleen, maar ook warme vriendschap hem verbond en
verbonden gehouden heeft tot zijn overlijden toe. Hoeveel hebben zij samen gewerkt
en tot stand gebracht; welk een opgewekt leven samen gekweekt in de Zwolsche
afdeeling van den Protestantenbond, die aan hen beiden haar groote uitbreiding, haar
bloei, haar wijdvertakte
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werkzaamheid dankt. Het gemis van Van Loenen, toen deze in 1886 naar Santpoort
vertrok en hem alleen liet, heeft Van den Bergh smartelijke en bange dagen gekost.
Gelukkig ontving hij welhaast in Van Wijk een ambtgenoot en vriend terug, die zich
met liefde aan hem hechtte en met wien hij gedurende de twintig laatste jaren van
zijn dienst alles in gemeente en Bond samen heeft kunnen doen: voor hem bij al zijne
zelfstandigheid een bron van geluk.
Gedurende zijn verblijf te Zaandam was Van den Bergh in het huwelijk getreden
met Aleida Maria Plantenga, eene vriendin uit zijne jeugd, eene Zutfensche, zuster
van den uitgever van dien naam. 't Is eene allergelukkigste verbintenis geweest: zij
in alle opzichten zijne geestverwante, die even trouw in al zijne gedachten en
overwegingen, in al zijn kerkelijken en geestelijken arbeid heeft gedeeld als zij in
het zware lijden van zijne laatste jaren zijn steun en troost was. Kinderen zijn uit hun
huwelijk niet geboren.
In Mei 1904 trof Van den Bergh een ernstig ongeval. Op weg naar de kerk om te
preeken werd hij door een rijwiel aangereden. De val en de schok veroorzaakten
eene hersenschudding. Uit de gevolgen daarvan kwam hij wel na maandenlange rust
weer op. Ook hervatte hij zijn dienstwerk. Maar 't bleek al spoedig, dat eene hartkwaal,
voorboden daarvan hadden zich bij tusschenpoozen reeds vroeger vertoond, in hooge
mate was verergerd. Nog tot Mei 1908 bleef hij in zijn arbeid. Toen zag hij in, dat
hij dien niet meer kon verrichten zooals hij vond dat dit behoort te geschieden en
nam hij zijn ontslag. Hij vestigde zich te Brummen, maar keerde in September 1910
naar zijn geliefd Zwolle terug: met hoeveel illusiën! Maar 't zijn illusiën gebleven.
Dat is de zwaarste beproeving van zijn laatste levensjaar geweest: dat zijne
ziekelijkheid 't

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

36
hem onmogelijk maakte nog soms iets te verrichten in het werk, dat hem zoo lief
was, en b.v. nu en dan eene preekbeurt waar te nemen. Maar de kwaal nam al toe,
de benauwdheden werden al menigvuldiger en erger: straks leed hij daaraan bijna
doorloopend, zoodat hij in zijne laatste maanden niet dan een enkele maal en dan
nog slechts eenige minuten iemand zien en spreken mocht. Totdat hij na dat lange
en smartelijke, maar vroom gedragen lijden 13 November 1911 in de armen zijner
echtgenoote ontsliep.
Van den Bergh was een man uit één stuk. Dat wil niet zeggen: een man van strakke
eenzijdigheid, maar dit, dat al zijne overwegingen, denkbeelden, gedragingen steeds
den stempel droegen van zijn persoon, uitvloeiselen waren van zijn eigen innerlijk
bezit. Altijd was hij zich zelf en was hij dat geheel en al.
Als ik nu ga trachten de trekken van zijne geaardheid en zijn karakter te teekenen,
dan weet ik niet wat ik in de eerste plaats moet noemen. Zijn kracht van geest en wil;
de zelfbeheersching, waarmede hij alles in zich boog onder 't geen hij zijn plicht
achtte. Of zijne goedheid, zijne warmte van hart. Hij dacht geen kwaad en sprak geen
kwaad; ging met de levendigste belangstelling op in de overleggingen, de vreugden,
de zorgen van hen, met wie hij op 't oogenblik had te doen; had nooit
nevenbedoelingen bij wat hij deed: een man, die, hoe zeer hij ook genoot van de
waardeering, die hem werd te gemoet gebracht, nooit zich zelven zocht en die op
niemand een anderen indruk heeft gemaakt dan dezen, hoe door en door rechtschapen
en vooral hoe onkreukbaar waar hij was. Of zijne even innige als natuurlijke, echte
godsdienstigheid; louter uitvloeisel wederom van zijn eigen
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gedachten. Maar wat ons in Van den Bergh misschien het meest heeft getroffen, was
zijne groote mate van zelfvertrouwen, van zelfverzekerdheid. Een zelfvertrouwen,
waarin zich intusschen geen zweem van eigenwaan mengde; en eene
zelfverzekerdheid, die niets gemeen had met dat gemakkelijk afgaan op invallen en
eerste indrukken, dat wij soms ontmoeten. Integendeel, eerst na grondig nadenken en er zijn er die wel weten welk een schat van kennis Van den Bergh bezat - vormde
zich zijn oordeel, en vormde het zich met die groote vlugheid, die Van den Bergh in
al zijn arbeid en ook in zijn denken kenmerkte. Maar dan stond dat oordeel, die
zienswijze ook voor hem vast. Hij wist al heel spoedig in ieder bijzonder geval, wat
hij nu had te zeggen, wat te doen; en sprak en deed dan aanstonds zoo, zonder zich
veel bezig te houden met de vraag, of het ook anders en beter kon. Weifelen was
hem vreemd. Godsdienstigen twijfel heeft hij eigenlijk niet gekend. Evenmin een
van die schokken doorleefd, die het innerlijk leven van anderen zoo tot den bodem
kunnen omwoelen. Gelijkmatig is de gang van zijn innerlijk, gelijk die van zijn
uiterlijk leven geweest. Hij verbeeldde zich niet, dat de weg, dien hij volgde, de éénig
juiste was; maar voor hem was het de weg, waarop hij voor zijn hart en zijn arbeid
bevrediging vond. Zoo had hij geene behoefte om naar andere paden om te zien. De
orthodoxie b.v. liet hem volkomen koel. Zoo hij in haar belangstelde, dan was dit
toch uitsluitend, omdat zij een zoo breed verschijnsel in ons volksleven is; maar
geenszins omdat hij aan haar eenige waarde hechtte voor godsdienst of Christendom;
en dat hij zelf iets aan haar zou kunnen hebben, is nooit bij hem opgekomen. In zijne
afscheids-preek te Zwolle dankte hij dan ook zijne rechtzinnige ambtgenooten, met
wie hij op den besten
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voet stond, wel hiervoor, dat hij door hen de orthodoxie beter had leeren kennen,
maar niet voor eenige godsdienstige winst, die zij hem zouden hebben geschonken.
De beslistheid, aan Van den Bergh eigen, hing zeker nauw samen met de ongewone
helderheid van zijn denken en de klaarheid van zijne voorstellingen, terwijl deze
mede de grond waren van zijne groote gemakkelijkheid van omgang. Die beslistheid
was te merkwaardiger, doordat hij eene zoo conciliante natuur was en het hem aan
eene zekere meegaandheid niet ontbrak. Hij had niets militants, laat staan aggressiefs.
Wel iets ouderwetsch gereformeerds. 't Kwam uit in zijne waardigheid, die soms aan
het plechtstatige grensde; in degelijkheid lag zijne kracht meer dan in smaak of
kunstzin; verstandelijk en praktisch, niet wijsgeerig en in 't geheel niet piëtistisch
aangelegd, voelde hij weinig voor hooge en allerminst voor zwevende bespiegelingen
of voor allerlei idealismen. Zijn idealisme, eenvoudiger maar onverstoorbaar, was
een ander: gerustheid op Gods bestuur en op de toekomst van godsdienst en
Christendom. Godsdienstige aandoeningen en gezindheden in de verscheidenheid,
waarin die voorkomen, te ontleden was zijne zaak niet. Hij preekte geen leer, ook
niet eene moderne leer: daarvoor richtte hij zich te veel op het leven; maar het
Christendom bestond toch voor hem in beginselen, overtuigingen, in ‘het’ geloof,
door hem dikwijls nader als ‘het geloof in den Hemelschen Vader’ aangeduid; meer
dan in gemoedservaringen en zielsprocessen. Wel sprak hij niet zelden er van, dat
het geloof op ervaring rust: dat had ook Scholten gedaan: maar hij dacht, geloof ik,
daarbij minder aan 't geen verschillends door iedere enkele ziel wordt doorleefd, dan
aan deze algemeenheid, dat de godsdienstige mensch de waarheid niet alleen inziet,
maar ook gevoelt. Zoo bracht
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hij in de gezinnen en aan de harten soms meer ‘den godsdienst’ dan dat hij in hen
die bewegingen wakker riep, die wij ‘vroomheid’ noemen. Men versta dit niet
verkeerd. Zooals ik reeds zei, Van den Bergh was een man van innige, bovenal van
warme godsdienstigheid. Natuurlijk zijn er ook voor hem daarin wel vragen
onbeantwoord gebleven, en om en na 1885 is ook ons eeuwig leven een tijdlang voor
hem zulk een open vraag geweest. Maar toen hij kort voor zijn overlijden zijn geschrift
‘Over gebedsverhooring’ uitgaf, kon hij op de eerste bladzijde laten drukken: ‘Dit
boekje wil niet anders zijn dan het woord van iemand, die over gebedsverhooring
gelezen en nagedacht heeft en ook uit eigen ervaring er iets van weet.’ Hij mocht
dat zeggen. Het bidden heeft hij nooit gestaakt.
Van den Bergh is vóór alles dominé geweest. Reeds zijn uiterlijk en zijn geheele
wijze van optreden wezen dat uit. Wel was hij tevens theoloog en theoloog van meer
dan gewone bekwaamheid. Hij heeft nooit opgehouden aan godgeleerde studiën en
vraagstukken zijne liefde en zijn ijver te geven. Zelfs scheen het eerst, of hij daar de
taak voor zijn leven zoeken zou. In de voorrede van zijn proefschrift vermeldt hij
zijn voornemen om de begrippen omtrent de kerk zooals die in de oude Christenheid
voorkwamen verder na te vorschen. Ook hebben in 't begin van zijne loopbaan Kuenen
en Prins hem wel aangespoord toch iets te schrijven, ook met het oog op een
professoraat, dat welhaast vakant werd. En hij zou zeker geen slecht figuur hebben
gemaakt als hoogleeraar, allerminst als kerkelijk hoogleeraar: zijne studiën toch
betroffen vooral zulke onderwerpen, die met godsdienstige en kerkelijke belangen
in verband staan. Maar
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Van den Bergh trok zich allengs die opwekkingen weinig aan. Hij had predikant
willen worden en wou dat en niets anders blijven.
Dit sloot niet uit, dat hij te gelijk zijn hart, zijne toewijding, zijn werkkracht ook
aan de bevordering van allerlei zedelijke en maatschappelijke belangen wijdde.
Vooral nadat omstreeks 1880 onder den zijdelingschen invloed van het Leger des
heils eener- en het socialisme met zijn streven naar economische verheffing van de
schaarsch bedeelden anderzijds het besef velerwege was ontwaakt, dat de godsdienst
en de kerken ook in deze richting haar echtheid en kracht moesten openbaren; en
nadat hij te Zwolle was gekomen en de bondsafdeeling daar allengs een orgaan werd
voor velerlei toynbee- en anderen arbeid. Van den Bergh had de levendigste
belangstelling voor alles wat het leven van het volk verheffen en veredelen kan; en
eene belangstelling, die waarlijk niet bleef bij idealiste wenschen alleen. Aan de
beweging voor zondagsrust nam hij ijverig deel; hij schreef over dat onderwerp in
den Tijdspiegel van 1883 eene fraaie studie en bepleitte daarin den eisch: een vrije
Zondag voor zoovelen mogelijk. Lang had hij zitting in het bestuur der vereeniging
van dien naam. Jarenlang heeft hij ook als directeur van de vereeniging voor
schipperskinderen ijverig voor het belang van deze gewerkt; hij was bestuurslid van
het Zwolsche Nut en hield daarin in 1884 de gedenkrede; en hoe heeft hij niet aan
het sociale werk in de Zwolsche bondsafdeeling onvermoeid meegedaan. Maar hij
dacht daarbij altijd aan de verdere, de godsdienstige strekking, die zulk werk hebben
kan. In ‘Twijfel en Zekerheid’ (Tijdsp. van 1894) heet het: ‘Wat ons, kinderen van
dezen tijd, vooral helpen zal aan zekerheid, is sociale arbeid. Niemand verdenke mij
van
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te offeren aan de goden van het heden. Maar wie, door rechtvaardigheid, door de
erkenning van het recht van anderen, ..... tot den arbeid in dienst der gemeenschap
gedreven wordt, hij zal gelooven in den vooruitgang. Arbeidt mede aan de zedelijke
verheffing van de lagere klassen, omdat gij haar recht op zedelijke ontwikkeling
erkent .... Hoe zult gij het kunnen, zonder dat de waarheid zich aan den mensch
oplegt, dat eene Heilige Macht dien vooruitgang leidt en dus waarborgt?’ Hij was
dan ook niet bovenmate er mee ingenomen, toen zijn geliefde Protestantenbond, die
immers eene godsdienstige vereeniging moest zijn, eene commissie voor
maatschappelijke belangen instelde. Wat ieder persoonlijk of saam met eenige anderen
had te doen, moest daarom niet van boven of onder godsdienstigen vlag geregeerd
worden. In alles sprak bij hem de predikant.
Nog eens: vóór alles is hij dat geweest. Niet het aanzien, dat deze nog altijd in
vele kringen geniet, maar de arbeid, dien hij heeft te vervullen, die was de lust en de
liefde van zijn leven: preeken, katechizeeren, niet het minst het herderlijk werk.
‘Menschen bezoeken’, deelen in het lief en leed zijner gemeenteleden, kranken
opbeuren, twistenden verzoenen, anderen ‘bekeeren van de dwaling huns wegs’,
vertroosting en voorlichting brengen: hoe trouw en onvermoeid heeft hij dat gedaan,
bij lager en hooger geplaatsten. En wat heeft hij daarmee eene aanhankelijkheid en
vereering gewonnen in tal van gezinnen en harten. Hij kon voortreffelijk preeken:
helder en levendig, inzichten openend, op het geweten werkend, meer eigenlijk dan
zielen ontroerend: en altijd dekten zijne prediking en zijn persoon elkaar geheel. In
‘Onze godsdienstprediking’ heeft hij jaar op jaar preeken uitgegeven; van 1902 tot
1906 heeft hij deze bundels geredigeerd; en ook
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na zijn emeritaat bleef hij daaraan preeken leveren sommige, die nooit uitgesproken,
alleen gedrukt zijn. Hoe lief had hij dat werk! Toen hij, in 1908 emeritus geworden,
eene woonplaats buiten Zwolle zocht, was de eerste voorwaarde, die hem bij zijne
keus bepaalde, deze; er moest daar eene bondsafdeeling zijn, waarin hij op kleiner
schaal zijn arbeid kon voorzetten, de predikantstaak kon blijven waarnemen. Aan
dat vereischte voldeed Brummen; maar zijn gezondheidstoestand liet hem daar dien
arbeid zelden toe. Alleen een enkele maal is hij er opgetreden. - Ook in zijne verdere
ambtsplichten was hij uiterst nauwgezet. Nooit miste hij in de kerkeraads- of andere
kerkelijke vergaderingen. Zijne breede kennis en zijne heldere adviezen maakten
hem daar, ook wanneer in deze laatsten de andersdenkende meerderheid hem
overstemde, toch altijd tot een man van beteekenis, naar wien geluisterd werd.
De tijd van Van den Bergh's predikantsloopbaan valt samen met dien, waarin bij de
moderne richting, wier bestaan in ons vaderland reeds voor goed was gevestigd en
die er al groote uitbreiding en breeden invloed had gewonnen, achtereenvolgens
nieuwe stroomingen en kenteringen merkbaar werden. Hij heeft dien
ontwikkelingsgang mee doorgemaakt; maar vooral in dezen zin, dat hij zich in
verscheidene van die nieuwe stroomingen verdiepte, aan haar zijne zienswijze
opnieuw en scherper toetste en het goed recht van deze nog eens grondiger onderzocht
om dan ten slotte zich in zijne eigene overtuigingen te sterker bevestigd te vinden.
Bij den aanvang van zijne werkzaamheid was hij op ende op leidsch-modern,
intellektualist met den ethischen inslag, die Scholten kenmerkte. Van Hoekstra wist
men toen ter tijd te Leiden weinig; eerst later heeft Van den Bergh dezen leeren
kennen en
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na het verschijnen van de ‘Christelijke geloofsleer’, die kort voor H.'s overlijden het
licht had gezien, in den Tijdspiegel van 1898 verscheidene bladzijden vol warme
waardeering aan den amsterdamschen denker gewijd. Nu kon hij in latere jaren wel
eens hartelijk er om lachen, hoe hij en zijne leidsche tijdgenooten in der tijd gemeend
hadden, dat zij ‘het’ nu wisten en met hunne godsdienstige en godgeleerde inzichten
volkomen klaar waren. Maar eigenlijk is iets daarvan zijn leven lang hem eigen
gebleven. Wijzigingen hebben de bewegingen in de moderne richting weinig in hem
gebracht, wel verdieping van zijne inzichten. Zonder voorbehoud heeft hij steeds de
uitkomsten van kritisch-historisch en wijsgeerig onderzoek aanvaard en tegelijk, niet
de doode traditie van leerstukken en geijkte termen, maar wel de levende
godsdienstige traditie in de vrijzinnige kringen van zijne kerk met aanhankelijkheid
bejegend. Hij bleef goed modern, bleef hoogen prijs stellen ook op dien naam en
wilde dus niets weten van de poging tot naamsverandering, door de malcontenten in
en na 1896 ondernomen: zij wilden ‘modern’ vervangen door ‘vrijzinnig’ om daarmee
op sprekende wijze te toonen, dat zij met het tot dusver heerschend modernisme van
Scholten - Kuenen hadden gebroken; dat dit een onbevredigend standpunt was, 't
welk nu voor hen had afgedaan. Van den Bergh daarentegen is steeds fier geweest
op de moderne richting en op 't geen zij had tot stand gebracht; 't moest luide worden
gezegd: ‘hier is werk van modernen’; ‘dit Oude Testament is een geschenk van de
moderne theologie aan ons volk’. Altijd heeft hij met onvermengde dankbaarheid
gedacht aan het echt en verzekerd geloof, de bezieling tot zedelijken ernst, de breedte
van blik, die zij vermocht te schenken; aan de verlossing, die zij bood uit heel- en
half-orthodoxe verwardheid en onzekerheid.
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Hij vond voor den modernen vrome geen enkele reden om den rechtzinnige in een
of ander opzicht te benijden. - De ethische richting, die sinds 1870 vrij lang veel
aanhang vond, heeft op Van den Bergh geen sterken indruk gemaakt. Achter zijn
akademisch proefschrift plaatste hij eene stelling tegen haar; maar hij preekte toch
al veel met het oog op het zedelijk leven; en hare metaphysica of liever hare
verloochening van alle metaphysica was aan Van den Bergh's denken en voelen ten
eenenmale vreemd.
Anders was het, toen de samenhang tusschen godsdienst en maatschappelijk leven
op den voorgrond werd gesteld en vooral toen in 1881 en daarna de opzienwekkende
artikelen van Loman het licht zagen, waarin de oorsprong van het Christendom werd
losgemaakt van den traditionelen ‘historischen’ Jezus en verklaard werd uit de
verpersoonlijking van denkbeelden en beginselen, die eerst in het Christendom der
2de eeuw tot hun volle recht zijn gebracht. ‘Het Christendom, zooals wij 't nu kennen
en lief hebben, is het product van allerlei gebeurtenissen en stroomingen, waarvan
de eersten vallen in het begin onzer jaartelling’. Hoe grondig Van den Bergh zich in
de vragen, door Loman's onderzoek gewekt en in de geschriften daardoor uitgelokt,
heeft verdiept, bewees hij door zijne studiën ‘Over den oorsprong van het
Christendom’ in den Tijdspiegel van 1883. Hij zoekt daarin te verklaren, hoe het
komt dat mannen, volgens wier eenstemmig oordeel godsdienstig geloof niet
afhankelijk kan zijn van bepaalde historische feiten en geen motief, aan den godsdienst
ontleend, het historisch onderzoek mag belemmeren; mannen, die niet licht de zaken
misverstaan en die de gave der onderscheiding in zeer sterke mate bezitten, tot
tegenovergestelde slotsom komen in de vraag, of het Christen-
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dom al dan niet aan Jezus zijn ontstaan heeft te danken. Hij vindt die verklaring in
de uiteenloopende geaardheid dezer mannen en in het onderscheid in waarde, door
hen in de ontwikkeling der menschheid toegekend aan de persoonlijkheid. Nu werpt
hij allerlei vragen, maar louter historische vragen, op, die bij de hypothese-Loman
maar geen antwoord vinden. Wanneer het kruis van Golgotha geen werkelijkheid is
geweest, hoe laat het zich dan verklaren dat de Heidenen van de Joden hebben
overgenomen niet den Messias, maar wel den lijdenden knecht Gods? Wanneer bij
het ontstaan van het Christendom het enkelvoud in het meervoud moet worden
veranderd, hoe komt het dan, dat de namen der profeten geheel onbekend zijn
gebleven, die het Jezus-beeld, het Evangelie der bergrede, enz. hebben samengesteld?
Maar zulke vragen zijn bij Van den Bergh de hoofdzaak niet. Het vraagstuk is voor
hem een van praktisch religieus belang. Hij maakt scherp onderscheid tusschen het
Christendom als godsdienst buiten ons in de menschenwereld en ons eigen
Christendom, ons christelijk-godsdienstig zijn. En nu mag wel iemands godsdienst
geen invloed hebben op zijn historisch onderzoek: maar zijne bepaalde beschouwing
van den loop der dingen is wel van invloed op de manier, waarop hij het voorwerp
van zijn onderzoek beziet; en wat als vrucht van dat onderzoek voor den dag komt,
is daardoor dikwijls voor de godsdienstigheid verre van onverschillig. Van den Bergh
heeft in deze studie even uitvoerig als met groote fijnheid van onderscheiding zijn
bevestigend ant woord gemotiveerd op de twee vragen van praktisch belang, die hier
z.i. in het spel kwamen. De eene: of niet bij al de nivelleerende machten van onzen
tijd het streven naar het ideaal verzwakt zal worden, wanneer de heroën van ons
geslacht hunne representatieve
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beteekenis verliezen; of het Christusbeeld zijne hooge aantrekkelijkheid wel zal
behouden, als het persoonlijke, dat wat werkelijkheid geweest is, er uit wegvalt.
‘Daar is toch onderscheid tusschen eene gëidealiseerde persoonlijkheid en een
gepersonificeerd ideaal’. En de andere: ‘of niet bij het laten varen van den
Christennaam gevaar is, dat men gaat verloopen in het vage, het algemeene en niet
behoudt datgene, dat voor ieder in zijn godsdienst, dus ook voor ons in den onzen
de parel van groote waarde is, die wij in de kerk der toekomst medebrengen’ (Max.
Müller). Aan den Christennaam hechtte Van den Bergh groote waarde. Telkens
releveert hij dien. In zijn studie ‘Christelijke Zedeleer’, Tijdsp. 1896; in die over
‘Christelijk geloof’, ald. 1896, waarin hij het in Hoekstra prijst dat deze steeds zoo
overtuigd was van zijn band met de Christelijke traditie en ons oude Christendom
zoo heeft hooggehouden; in ‘Godsdienst, Christendom, Kerk’, ald. 1900: ‘voor het
Christendom ontplooit zich eene schoone toekomst... Wij willen dien naam blijven
voeren; maar wij behooren ook dat te willen doen. Want dat is meer dan het behouden
van alleen een naam. Het is het uitspreken van de overtuiging, dat men zich beweegt
op de lijn der Christelijke ontwikkeling; dat er continuïteit bestaat tusschen ons eigen
en het oorspronkelijk Christendom. Voor hen, die prijsstellen op godsdienst, schuilt
in die overtuiging kracht’. ‘In het Christendom van onzen tijd, van onze modern
religieuse kringen erkennen wij de ontwikkeling van het oorspronkelijk Christendom,
welks beginselen daarin blijven voortleven: het geloof in den Vader, in den mensch,
in het Godsrijk.’
Ettelijke jaren na de kwestie-Loman vertoonde zich de beweging der Malcontenten.
Het geschrift van A.W.
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van Wijk ‘De beteekenis van de persoon van Jezus Christus’, 1897, was een van hare
eerste symptomen. Van den Bergh vond haar evenmin bijzonder belangrijk als
bijzonder vernuftig en voelde niets voor hare aan. klachten tegen de gewone, de
oud-modernen, alsof deze aan zonde- en schuldbewustzijn te weinig hechtten en de
waardij van de persoon van Christus voor onze godsvrucht te laag schatten. Doch
ondertusschen greep juist in denzelfden tijd in zijn eigen godsdienstig denken eene
verandering plaats, die zich met name in zijne prediking duidelijk deed vernemen;
eene verandering, waarvan hij zelf zich met volkomen helderheid bewust was. Hij
sloeg n.l. voortaan een positiever toon aan. Niet in dezen zin, dat hij, zooals anderen
wel deden, behoudende termen ging gebruiken en zich aan oude, min of meer
rechtzinnige denkbeelden ging hechten: maar in dezen geheel anderen, dat het bij
hem nu op den voorgrond trad, hoe het God is, die handelend, leidend, zegenend in
de wereld, in den ontwikkelingsgang van de Christenheid, in ons geestelijk leven
werkzaam is. Niet ‘het geloof’, heet het nu bij hem, is het wat ons kracht geeft en
troost en bezielt tot alle goeds: neen, het is God, die alzoo aan ons doet. Dat hierin
eenige invloed van buiten, b.v. van de Malcontenten, bij hem werkzaam is geweest,
geloof ik niet. 't Was de vrucht van zijn eigen leven en denken, van zijne eigene
innerlijke ontwikkeling. Over 't geheel: dat Van den Bergh bij zijne levendige
belangstelling in alles wat het godsdienstig leven raakt en bij zijne veelzijdige lektuur
toegankelijk was voor wat anderen boden, spreekt van zelf. Maar eigenlijk aan
anderen ontleenen deed hij, geloof ik, nooit. Hij schonk toch aan geen andere
denkbeelden toegang tot zijn hart dan aan zulke, die zich gemakkelijk aansloten aan
't geen reeds tot dusver in hem
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leefde; en drukte dan spoedig daarop zijn eigen stempel. Altijd bleef hij, ik merkte
het reeds op, zich zelf, levende louter uit eigen hart en eigen denken.
Eén onderwerp heeft Van den Bergh levenslang beziggehouden: de kerk. Hij had
zich zijne inzichten over haar niet door bespiegeling, maar in de praktijk van het
kerkelijk leven verworven en heeft die herhaaldelijk in artikelen van den Tijdspiegel
uiteengezet. Van aanleg was Van den Bergh een kerkelijk man. Kleine kringen van
vromen waren zijn ideaal niet. Veeleer ééne krachtige corporatie, die den godsdienst
in de maatschappij zou vertegenwoordigen en diens belangen overal bevorderen, die
al zijn arbeid zou verrichten en leiden; eene kerk dus, die geene instelling is alleen
voor hare trouwe leden, maar voor het volk (‘Doleerende kerken’ in den Tijdsp.
1887). Velerlei in zijn eigen kerk, hare traditie en hare kerkgebouwen en hare liederen
had hij lief. Wat haar schande aandeed, b.v. de gebeurtenissen in de Nieuwe Kerk
te Amsterdam bij de doleantie in Jan. 1886, veroorzaakte hem wezenlijk droefheid.
Maar men moest hem niet over zijne liefde voor haar spreken. Want dan kreeg men
niet anders dan zware grieven tegen haar te hooren. En dit niet tegen ondergeschikte
dingen. Neen, maar over die kerk als zoodanig met heel hare inrichting kon hij niet
spreken zonder zijne ergenis te luchten. Het was, oordeelde hij, oorzaak van louter
misstanden en onwaarheden, dat die hervormde kerk tegelijk eene volkskerk, die
allen omvatte, wilde zijn en eene belijdende, al was die belijdenis ook nog zoo
zwevend. En zijne ergernis gold vooral dit, dat zij door hare samenkoppeling der
richtingen in één kerkverband iedere van deze verhinderde hare geestelijke belangen
naar eigen beginselen te regelen; erger nog, dat zij het deze
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onmogelijk maakte den godsdienstigen arbeid zoo ter hand te nemen als zij zich
daartoe gedrongen gevoelde. Dát was zijn grief: door die samenkoppeling vermocht
de herv. kerk niets te doen dan te laten preeken en katechiseeren, niets ter verbetering
van zoovele schreiende toestanden; en kon zij geene macht in de samenleving zijn;
zoomin de kerk in haar geheel als de enkele gemeenten. Reeds in 1882 (‘Voor leeken’
in den Tijdsp.) gaf hij dan ook als zijn oordeel: er moet worden aangestuurd op
autonomie der gemeenten in geestelijke zaken. ‘Voor zeer velen bestaat feitelijk de
kerk niet meer. Zij hebben alleen hart voor de gemeente, waarvan zij lid zijn.’ In
‘Doleerende kerken’, Tijdsp. van 1887, heet het: ‘in die autonome gemeenten
behooren zich de onderscheidene richtingen te organizeeren; in gemeenten met één
predikant zij het eene minderheid geoorloofd zich aan te sluiten bij de geestverwante
gemeente van een ander dorp’. Een geheel plan in dien geest wordt daar kort, maar
fraai geschetst. Tien jaar later was echter in deze richting nog geen stap gedaan. Toen
schreef Van den Bergh, ‘De Ned. Hervormde kerk’, Tijdsp. 1897, over ‘de richting,
waarin de moderne beginselen hunne aanhangers kerkelijk voortdrijven’: ‘ik denk
er niet aan mijne geestverwanten toe te roepen: verlaat toch de kerk liever heden dan
morgen. Daarvoor is de tijd nog niet rijp. Wel geef ik dien raad aan hen, die onder
den druk der rechtzinnigen zuchten. Liefst zou ik zien, dat zij b.v. in den vorm van
eene afdeeling van den Bond eene eigen gemeente vormden’. Maar nu het besef dat
op den duur de kerk de inrichting niet wezen kan waarin de moderne richting zich
ontwikkelt nog eerst bezig is door te dringen, nu mogenhierop komt zijne redeneering
nêer - zij, die noch van de kerk noch van de orthodoxie eenigen last ondervinden,
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in haar blijven; ‘al zie ik hen in de toekomst buiten de kerk ... Hoe kloeker zij optreden
als godsdienstigen, als geloovige Christenen, ... hoe eer zij van zelf zullen komen
tot het besef, dat zij een eigen gemeentevorming behoeven. Maar deze moet de vrucht
zijn van geloof, niet van kerkelijk indifferentisme’.
Er was geen stap gedaan, zei ik zoo even. Of ja: in 1899 benoemde de Synode
eene commissie, die een modus vivendi tusschen de verschillende richtingen zou
ontwerpen. Van den Bergh kreeg daarin zitting; naast hem Eerdmans, Van Rhijn,
Drijber, Gronemeyer. Hij nam de benoeming aan, ofschoon hij van den arbeid dier
commissie geenerlei resultaat verwachtte. Dat vermoeden is juist gebleken.
Waarschijnlijk was dit synodale plan mede uitgelokt door eene strooming, die zich
sedert c. 1895 vertoonde en die beoogde de rechten der modernen binnen de kerk te
handhaven. Van den Bergh geloofde wel, dat de pogingen daartoe, die nu door de
Evangelische Unie en door eene commissie uit den Protestantenbond zouden worden
aangewend, veel goeds konden uitwerken (‘De Ned. Hervormde kerk’, Tijdsp. 1897).
Maar veel geestdrift had hij toch voor de strooming zelve niet. Evenmin voor de
vereeniging der vrijzinnige hervormden, waartoe zij later heeft geleid. Natuurlijk
niet. Zij vloeide voort uit veler geestdriftige liefde voor de Ned. Hervormde kerk,
‘de volkskerk’, de ‘vaderlandsche’ kerk, en in die geestdrift deelde Van den Bergh,
zie boven, niet; - en uit het verlangen om in die kerk, ongedeeld en daardoor machtig,
alle richtingen vereenigd te houden: 't geen Van den Bergh juist niet wilde. Ook vond
hij in die strooming hier en daar de zucht om de Hervormde kerk te verheffen boven
en ten koste van de zusterkerkgenootschappen: eene neiging, waarover hij nooit
anders dan de schouders heeft opge-
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haald. Zoo, toen hij gelegenheid van de algemeene vergadering van den Bond, te
Middelburg in 1897 gehouden, de eere-voorzitter op de openbare samenkomst een
aanval deed op de Dissenters, die z.i. ‘de kerk’ te na kwamen. Van den Bergh stelde
daarna een protest tegen die tenachterstelling van hen op en heeft samen met anderen
dit protest in De Hervorming gepubliceerd.
Nadat Van den Bergh eenige jaren achtereen over de verhouding tusschen de liefde
voor den Protestantenbond en die voor de kerk ettelijke artikelen in De Hervorming
had geschreven, vond hij in 1903 gelegenheid om zijne denkbeelden daarover samen
te vatten. 't Was op de modernen-vergadering. Van deze was hij een trouw bezoeker,
in 1895 heeft hij haar gepresideerd en meer dan eens er referaten geleverd. Nu was
het vraagpunt aan de orde gesteld: hoe is de oplevende gehechtheid aan
kerkgenootschap, 't zij aan dat waartoe wij door afstamming behooren, 't zij aan eenig
kerkgenootschap welk ook, onder modernen te verklaren? Van den Bergh leidde het
in. Hij was thans tot het inzicht gekomen, dat de liefde voor de kerk (niet: voor de
eigen gemeente) veel algemeener is of geworden was dan hij vroeger had gedacht.
Hij verklaart die opleving uit de behoefte aan aaneensluiting en die aan het stellige,
het vaststaande, aan een veilig onderdak, waaronder eene traditie van eigenaardig
gelooven, van van ouder tot ouder er toe behoord te hebben voortleeft, zoo dat wij
als godsdienstigen niet aan ons zelven zijn overgelaten. En nog steeds is hij van
oordeel, dat onze godsdienst, ons Christendom, wil het sociale macht oefenen, dit
niet enkel kan doen door de prediking van dezen en dien, maar daarvoor moet optreden
in eene gevestigde instelling, eene organizatie, waarin dat Christendom een vasten
vorm heeft gevonden.
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Maar moet het die juist vinden in de bestaande kerkgenootschappen? vraagt hij.
Wat Van den Bergh over deze vraag zegt, geeft geen onzeker geluid, al kleedt hij
zijn antwoord in den vorm van de vragen: of het niet noodzakelijk was geweest, dat
de modernen een eigen organizatie bouwden; of zij ooit eene eenheid kunnen vormen
in eene kerk, die in hare inrichting toch niet voldoet aan hunne beginselen; of die
kerk ons geven kan een veilig onderdak voor ons gelooven, enz. ‘Het denkbeeld dat
alle modernen zich zouden vereenigen tot één genootschap; dat de Protestantenbond
worden mocht een organizatie, die voor de gezonde ontwikkeling onzer godsdienstige
gevoelens een betere inrichting zou wezen dan de oude kerkgenootschappen en
waarmede wij eene macht zouden zijn in het sociale leven: dit denkbeeld te moeten
opgeven is voor wie het koesterden een reden tot droefheid. Zij voelen zich armer,
nu dit ideaal verdwijnt. Of bergt de toekomst iets anders in haar schoot? Zal onder
ons het besef krachtiger worden, dat aan onze godsdienstige behoeften geen
voldoening wordt gegeven in het oude huis? En zullen wij dan als geloovigen dat
oude huis verlaten om een nieuw, ons eigen huis te betrekken?’ 't Is duidelijk, aan
welken kant Van den Bergh's sympathieën lagen.
Het was wel merkwaardig, dat juist hij in 1903 als voorzitter de algemeene
vergadering te Zutfen had te leiden. Daar zou de spanning opzettelijk ter sprake
komen, die meer en meer tusschen de kerkelijk gezinde modernen, allen Hervormden,
en die modernen, die van den Bond alle heil verwachtten, was ontstaan. Een voorstel
werd toen behandeld, volgens hetwelk in eene bestaande bondsafdeeling de leden
van éénzelfde kerkgenootschap zich zouden kunnen vereenigen tot eene
onderafdeeling

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

53
ter behartiging van (hunne) kerkelijke belangen. Er was maar ééne stem over, met
zooveel tact de debatten over dat juist in die dagen zoo netelig onderwerp door Van
den Bergh zijn geleid; met een tact, hem door zijne trouwhartige goedmoedigheid
en zijne innige liefde voor den Bond ingegeven. De afloop was bevredigend. De
modernen in de kerk en die in den Bond bleven voortaan ieder huns weegs gaan,
maar zoo dat plaatselijke samenwerking niet was buitengesloten.
De Protestantenbond! Geene instelling heeft de liefde en aanhankelijkheid van
Van den Bergh in zoo hooge mate bezeten. 't Was inderdaad religieuze en eerbiedige
gehechtheid, die hij dien Bond toedroeg. Weinigen hebben zoo trouw als hij steeds
volhard in het geloof dat, mocht het ook eerst over jaren zijn, dit de kerk der
vrijzinnigen moest worden en aan ons volk al de weldaden brengen, die het z.i. ijdel
was nog van de bestaande kerk te verwachten. Zijne innige liefde voor die vereeniging
gaf wijding aan de invloedrijke plaats, die hij doorloopend in haar innam, zette
gewicht bij aan de woorden, die hij op iedere algemeene vergadering over ieder
belang, dat haar raakte, sprak. Hij kende haren arbeid en hare behoeften overal en
door en door. Zes jaren lang, van 1887 af, vervulde hij de veeleischende taak van
haar algemeenen sekretaris en deed hij dat met even groote hulpvaardigheid als
nauwgezetheid en doorzicht. In 1901 werd hij algemeen voorzitter: de gevolgen van
zijn ongeval verhinderden, dat hij zijn vollen diensttijd als zoodanig heeft kunnen
fungeeren. Toen in 1895 een gedenkschrift bij het 25-jarig bestaan van den Bond
moest verschijnen, was Van den Bergh de aangewezen man om dit te schrijven en
heeft hij dat ook gedaan met even warm hart als ongekunsteld en eenvoudig. Men
zoeke er ook niets over-
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drevens in, als ik zeg, dat Van den Bergh evenzoo aan den Bond zich gehecht heeft
gevoeld als de geloovige aan zijne kerk. Dien Bond golden tot het laatst toe zijne
gedachten en zijne plannen, zijn hopen en zijn wenschen.
In 1885 werd Van den Bergh tot lid onzer maatschappij benoemd. Hij had die
onderscheiding wel verdiend, reeds door zijn kloek en correct Hollandsch, door zijn
kernachtigen en goed verzorgden stijl. En wat hij in het licht heeft gegeven, is meer
dan sommigen vermoeden. Talrijk zijn vooral zijne studiën in den Tijdspiegel, bijna
alle over hedendaagsche godsdienstige en kerkelijke verschijnselen in ons Vaderland.
‘Studiën’: immers wat hij daarin bood was iets anders en iets meer dan artikelen of
boekbesprekingen. 't Waren de vruchten van eigen soms breed onderzoek en grondig
nadenken, inzichten, die telkens aan de persoonlijkheid, die ze in zich droeg,
herinneren. De meeste dier opstellen zijn door mij reeds genoemd. Andere: ‘De
herleving van het Katholicisme in de 16de eeuw’ (Tijdsp. 1883) ‘Twijfel en Zekerheid’,
naar aanleiding van de la Saussaye's werk onder dien titel (ald. 1894) laat ik rusten.
Maar ik mag dat niet doen met een der fraaiste en fijnste: ‘Over Kalvijn’, Tijdsp.
van 1882. Van den Bergh beklaagt zich hier, en doet dit zeer gemotiveerd, dat Pierson
in zijne bekende geschriften Kalvijn te weinig als religieus denker heeft beschouwd,
en bestrijdt Pierson's verheerlijking van Thomas Aquinas evenals de bewering,
volgens welke het roomsche autoriteitsgeloof den geheelen mensch minder aantast
dan het protestantsch geloof doet, en het juist veel meer dan dit aan de rede haar
volle recht laat zoowel als de persoonlijkheid eerbiedigt. Verder schreef Van den
Bergh behalve het reeds genoemde, ‘De Ned. Protestantenbond 1870-1895’ en ‘Over
ge-
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bedsverhooring’, 1910, ‘Coccejus en de Coccejaansche strijd’, 1879 (in de
Volksbibliotheek van de Vereeniging tot voortplanting van het liberale beginsel), en
verhandelingen in de Bibliotheek van moderne theologie; ‘Vrijheid van geweten’,
1874; ‘De gedenkschriften van Antoine Court’, 1886. Eindelijk mag ik niet onvermeld
laten het groot aantal leerredenen, door Van den Bergh in het licht gegeven; sommige
afzonderlijk, de meeste in ‘Onze godsdienstprediking’ en ‘Vrijzinnige
godsdienstprediking’. Verscheidene daarvan zijn nog der lezing alleszins waard. Het
is jammer, dat zij thans in de massa zijn begraven en niet, in een paar bundels
verzameld, het licht hebben gezien. Zeker zouden zij haar weg naar vele gezinnen,
en dit niet alleen te Zwolle, hebben gevonden.
Hiermede heb ik aan de opdracht om eene schets van Van den Bergh's leven te
schrijven voldaan. Het is zulk een goed, zulk een vruchtbaar, tot zijn ongeval toe
ook een gelukkig leven geweest. En hij heeft steeds zoo dankbaar dat geluk genoten.
- Of de schets die ik bied, bevredigend is? Maar ik begrijp wel, hoe zij, die hem het
best hebben gekend, meer dan eens deze bladzijden over zijn persoon onvoldaan uit
de hand zullen leggen en mijmeren: ‘Doch mir war er mehr’. Laat hen er van
verzekerd zijn: ik zeg het met hen.
A m s t e r d a m , 20 Januari 1912.
S. CRAMER.
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Levensbericth van J.A. Böhringer.
Eerst zeer laat werd op den Lutherschen predikant J.A. Böhringer de aandacht onzer
Maatschappij gevestigd. Hij had, toen hij in 1907 als haar medelid werd verkozen,
zijn 72ste jaar bereikt, en reeds eenige jaren te voren zijn emeritaat verkregen. Men
verwondere zich over dit ‘ter elfder ure’ niet. Letterkundige werken en opstellen of
dichtbundels had hij niet uitgegeven. Wat hij voortreffelijks geleverd had, had hij
geleverd in den bescheiden, toen althans min of meer verscholen kring van het
vrijzinnig Protestantisme, en in verband met het ambt, dat hij bekleedde. Maar tevens
werd bij zijne benoeming als ontdekt en naar eisch gewaardeerd wat hem zijn leven
lang bezig gehouden, wat hem in de hoogste mate belang ingeboezemd had. Hij werd
er mee erkend als groot voorstander en bevorderaar van het godsdienstig lied en als
dichter van tal van gezangen zoowel voor zijne kerkgemeenschap, als voor den
Nederlandschen Protestantenbond.
Johan Andreas Böhringer werd op 4 Juni 1834 te Amsterdam geboren. Hij stamde
uit een oud Duitsch geslacht en een circa 1830 welbekende, gegoede Duitsche
bakkersfamilie. Zijn vader Jacob Friederich Böhringer had zijn zaak in de Kalverstraat.
Zijn moeder was Cornelia
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Kraaij. Het land, het volk van zijn moeder en van zijn geboorte heeft hij altijd met
groote innigheid liefgehad. Meer, dan in vele volbloed Nederlanders, heeft in hem
het Nederlandsche hart geklopt. Van hem zijn in den Lutherschen Gezangbundel en
in de Liederen van den Nederlandschen Protestantenbond een Vaderlandsch loflied,
een Lied op een nationalen feestdag, een lied op Het Vaderland. Daar klinkt het met
een warm gevoel:
Neêrland is niet oud geworden,
't Boog niet voor der jaren macht,
Welke twijgen ook verdorden,
D'eedle boom leeft voort in kracht.1

en ook op andere wijzen, door liederen op vaderlandsche gedenkdagen en op het
Koninklijke Huis heeft Böhringer zijn vaderlandsliefde getoond. Aan zijn Duitsche
afkomst en aan de overleveringen van zijn familie zal hij het te danken hebben gehad,
dat hij zich in Duitschland te huis gevoelde, gemakkelijk in het Duitsch preekte en
op vergaderingen, waar dit voorkwam, de aangewezen man was, in het Duitsch het
woord te voeren. Een Duitsch karakter droeg ook zijn eigenaardig enthousiasme, dat
zich gaarne openbaarde en lucht gaf in den gezelligen kring of wanneer hij bij
feestelijke gelegenheden het woord voerde, een geestdrift, die licht tot
hoogdravendheid klom, totdat zijn humor zijn gezwollen ontboezeming tot bezinning
bracht, alsof de nuchtere Nederlander in hem even om zijn Duitsche warmte lachte.
Duitsch was zijn liefde voor muziek en zang, den zang vooral, dien hij met een
schoone tenorstem beoefende. Maar bovenal bracht hij in het leven een ernst mede,
die hem reeds in zijn jeugd kenmerkte en door de omstandigheden gevoed werd.
Böhringer had geen krachtig, tot overmoed en zelfvergeten

1

Chr. Gez. (Luth. Bundel) 271.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

58
leidend lichaamsgestel. Het was in zijn jeugd zeer de vraag, of hij zijne studies zou
kunnen voortzetten. Moge hij als student een bijnaam gedragen hebben, die op
uiterlijk welvaren zinspeelde, hij moest zich in acht nemen, leefde uiterst sober en
ging menigmaal voor zijn gezondheid naar een badplaats. Dit een en ander kweekte
en voedde den ernst, die hem kenmerkte. Daarbij kwam dat hij reeds zeer vroeg op
zich zelf moest staan. Hij zelf heeft in de gedachtenisrede van zijne veertigjarige
ambtsbediening verklaard, dat hij vroeg ouderloos en alleen staande in de wereld
ook vroeg reeds over allerlei ernstige zaken zelf moest beslissen en vroeg een levendig
besef van verantwoordelijkheid had. Ongehuwd gebleven en daarmede verstoken
van de afleidingen van den huiselijken omgang en van een vroolijk gezin, heeft hij
in zijn eenzaam leven veel met zich zelf verkeerd. Het heeft hem niet stroef gemaakt.
Als meer celibatairs was hij in gezelschap een hoffelijk en gezellig man, een
aangenaam causeur, en voor zijne vrienden een hartelijk en gul vriend. Maar de ernst
van zijn aanleg is gebleven en door zijn aard en door de omstandigheden in zich zelf
gekeerd, heeft hij uit de stilte en de degelijkheid van zijn eenzaam bestaan een
werkzaam en nuttig leven te voorschijn geroepen.
De welvaart, waarin de familie Böhringer zich mocht verheugen, en de gelukkige
aanleg van haar jongen telg leidden er toe, dat deze voor de studie werd opgeleid,
en waarschijnlijk heeft het godsdienstonderwijs van den streng rechtzinnigen en diep
godvruchtigen Amsterdamschen predikant Ds. C. Lentz er het zijne toe bijgebracht,
dat de jonge Böhringer de godgeleerdheid verkoos. Hij zelf oordeelde dit ook ‘een
veilige weg door het leven’
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en heeft wel nimmer berouw gehad dezen weg gekozen te hebben. Zoo werd
Böhringer op den 30sten September 1854 ingeschreven als student aan het Koninklijk
Evangelisch Luthersch Seminarium te Amsterdam en te gelijk aan het toenmalig
Athenaëum Illustre aldaar. Hij genoot er het onderwijs van Prof. F.J. Domela
Nieuwenhuis en Prof. A.D. Loman, dien hij zoo hoog achtte. Hier volgde hij ook de
lessen van Prof. W. Moll en kwam hij in aanraking met de studiën van Prof. J. van
Gilse over het N. Testament en van Prof. S. Hoekstra over de wijsbegeerte van den
godsdienst. Uit Leiden kwam bovendien de geest aanwaaien van Scholten's
Determinisme en Kuenen's bijbelkritiek. In het ernstig en open hart en het bevattelijk
hoofd van den gewezen leerling van Ds. Lentz werkten de nieuwe denkbeelden van
den tijd, door mannen als Busken Huët, Pierson en anderen mede verkondigd, leerend
en opbouwend. Een nieuwe wereld opende zich. Het was in de eerste dagen der
moderne theologie, der vrijmaking van het godsdienstig leven uit de banden van
kerk- en bijbelgezag. In de plaats daarvan werd het getuigenis des Heiligen Geestes,
werd het geloof des harten gepredikt. Herwonnen werd de Jezus der historie, als
mensch en broeder, geopend een weg van idealen, van vooruitgang en ontwikkeling.
Met zijn gansche ziel heeft Böhringer die gevoelens der oudere modernen tot de zijne
gemaakt; zij zijn bij de wisselende stroomingen van later tijd de zijne gebleven en
hebben hem bij zijn lied gëinspireerd. Eerst na menigen strijd sloot hij zich bij de
nieuwe richting aan. Maar ‘er zijn machten, die ons drijven en waarvoor wij ons
buigen met eerbied en vertrouwen, en zoo kwam hij half onbewust tot velerlei
wijzigingen in zijne opvattingen en tot een geloof, dat hij altijd heeft liefgehad’.
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In de studentenwereld bekleedde Böhringer een eigenaardige plaats. In die kleine
wereld zijn er altijd, die in hun kring geëerbiedigd worden en er een zeker aanzien
genieten. Böhringer genoot dat door zijn karakter, door de vrienden, bij wie hij zich
aansloot, en ook doordat hij reeds vroeg onafhankelijk zijnde en over een vrij groot
vermogen beschikkend, zijn eigen meester was, ruime fraaie kamers bewoonde, zich
met smaak inrichtte, zijne vrienden met gulheid ontving en, met dit alles een
bijzondere positie innemend, een ‘persoon’ was. Welke hooge eischen hij daarbij
aan het studentenleven en daarmede aan zich zelven stelde, welke hooge idealen van
studie en levensbeschouwing hij koesterde, blijkt wel uit de Feestrede, die hij op 19
Juni 1882 in de Koningszaal van Natura Artis Magistra uitsprak voor de aldaar
samengekomen rëunisten, ter viering van het tweehonderdjarig bestaan van het
Amsterdamsch Athenaëum en de oprichting der Universiteit aldaar. ‘In dien engen
kring’ (der studenwereld), getuigde hij ‘daar is onze geest gewet, onze wil gestaald,
ons hart gekoesterd’. En zóó, als een man, wel geoefend, wetend wat hij wilde, een
man van smaak, algemeene kennis en vroomheid, vervuld van de beste gevoelens
van menschelijkheid en vriendschap trad Böhringer de wereld in.
De kerkelijke loopbaan, die Böhringer betrad, is met enkele woorden te beschrijven,
al omvat die ook een tijdperk van veertig jaren. Op 5 October 1859 aangesteld tot
proponent bij het Evang. Luth. Seminarium, werd hij in 1860 als leeraar verkozen
bij de L u t h e r s c h e G e m e e n t e te Maastricht, waar hij ‘met nog schuchteren
geest en vaak onvaste hand de zware taak aanvaardde’1.

1

Geleid door sterke trouwe hand. Toespraak bl. 15.
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Maar hier vond hij een kleinen aaneengesloten Protestantschen kring, die zijne rechten
had te handhaven, zijn beginsel te verdedigen, zijn vaan hoog te houden, een kring,
die hem droeg en hem door vriendschappelijken omgang dierbaar werd, hem vormde
en volop het leven genieten deed. In 1873 werd hij naar ruimer werkkring, naar de
Luthersche Gemeente van den Haag, beroepen. Hij deed op 20 April te Maastricht
zijn afscheid en 11 Mei in den Haag zijn intrede, waar hij slechts twee jaren bleef,
want toen hij er niet zonder voldoening en zegen tot het jaar 1875 had gearbeid,
beriep hem de Evangelisch Luthersche gemeente te Amsterdam. De strijd was niet
gering, maar het was de hoofdstad, hij was er geen vreemdeling, hij meende dat zij
een recht op hem had, en hij ging en deed, na op 25 April zijn afscheid te hebben
gepreekt, op 2 Mei in de hoofdstad zijne intrede. Met goeden moed heeft hij, naar
zijn eigen verzekering, aldaar ongeveer zeventien jaren gearbeid; maar hij kon op
den duur van zijn werk niet die voldoening smaken, die hij, om gelukkig te zijn,
zocht. Het uitgebreide werk in de groote gemeente, de vele bemoeiingen, die het
verkeer in een plaats, als Amsterdam, als van zelf meebrengt, de vele betrekkingen,
die hij waarnam in zijn kerkgenootschap, in den Protestantenbond, in de Maatschappij
tot Nut van het Algemeen, het besef van zooveel onafgedaan te moeten laten - het
een en het ander had een ontmoedigenden invloed op zijn gevoelig gestel, en het
besef, dat zijn kracht werd ondermijnd, deed hem besluiten, van zijn Amsterdamschen
werkkring te scheiden. Op 10 Januari 1892 hield hij zijn afscheidsrede en den 31sten
van die maand verbond hij zich op nieuw aan zijne oude Maastrichtsche gemeente,
die vacant zijnde hem met liefde inhaalde. Tot zich zelven
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gekomen zijnde en zijne krachten terug gewonnen hebbende, kon hij na drie jaren
weder ruimer en rijker werkkring kiezen, en, alsof hij zijn leven nog eens over moest
doen, nam hij in 1895 weder een beroep naar den Haag aan, preekte op 6 October
1895 zijn afscheid en deed den 13den October voor de tweede maal zijn intrede in de
hofstad. Hier mocht hij op 22 Juli 1900 gedenken, hoe hij voor véértig jaren op dien
zelfden datum het leeraarsambt had aanvaard. Hij deed het met een feestrede over
Psalm 72 vs. 24, die tal van trekken bevat uit zijn uitwendig en inwendig leven en
door hem voor zijne vrienden uitgegeven werd. Maar niet lang zou hij daarna zijn
ambt bekleeden. Reeds eenige jaren was hij gewoon, tot herstel van zijn gezondheid,
in den zomer naar een Duitsche badplaats of naar het Zuiden te trekken. In 1902
moest hij besluiten zijn dienstwerk neer te leggen, dat hij van 1860 af had bekleed,
en op 6 April van het eerstgenoemde jaar nam hij zijn afscheid van de gemeente, en
nu voor goed.
Al die jaren heeft Böhringer zijn ambt met liefde waargenomen. Welk een waarde
hij aan de godsdienstoefening hechtte heeft hij uitgesproken in dat lied1, waar hij
zingt:
Wij zien, waar 's werelds stemmen zwijgen,
De Jacobsladder opgericht
En onze vrome beden stijgen
Tot U omhoog, naar 't hemelsch licht.
Maar 't schoonst omstraalt ons u w e klaarheid,
Als wij, in liefde onwankelbaar,
Elkander leiden tot u w waarheid,
Den hemel zoeken met elkaar.

en welke waarde hij hechtte aan den godsdienst en in welken geest hij dien predikte
en leerde, kunnen zijne uitgegeven toespraken, maar vooral zijne godsdienstige

1

Christel. Gezangen (Luth. Gezangb.) Lied 147.
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liederen getuigen. Zij ademen een vast geloof in een liefderijk godsbestuur, een
dankbaar vertrouwen, een ootmoedigen geest, een blijmoedige hoop voor de toekomst
van de wereld en voor die van den mensch met een heilige liefde voor God en voor
allen, die God ons gegeven heeft.
Werkzaamheden van allerlei aard heeft Böhringer als lid van het Luthersch
Kerkgenootschap waargenomen. Zoo was hij van 1865 tot 1873 lid van de Synode
voor den Ring 's-Hertogenbosch en van 1880 tot 1898 voor Amsterdam. Maar vooral
heeft hij een groot aandeel gehad aan het tot stand komen van den nieuwen
Lutherschen Liederenbundel. Twintig jaren lang was er naar een nieuwen en beteren
bundel uitgezien, toen eindelijk, in 1876, een Commissie benoemd werd, om een
plan te ontwerpen. Met de HH. A.J. Schröder, L.C. Lentz, A.D. Loman, H.C. Lohr
en J.R. Eilers Koch behoorde Böhringer tot de leden dier Commissie, en toen zij in
1877 bij de Synode haar plan had ingediend, behoorde Böhringer met de HH. A.D.
Loman, H.C. Lohr, W.F. Loman, A.C. Joosten, Jhr. J. de Bosch Kemper, J.H.
Gebhardt, H. Heynen en C.C.W. Westhoff tot de Commissie, aan welke opgedragen
werd, den bundel samen te stellen, bij welken arbeid hij als secretaris fungeerde. In
1880 was het werk gereed en in 1884 werd de bundel na een nauwkeurig onderzoek
vanwege de gemeenten, ingevoerd. Van de 80 nieuwe liederen, die nevens een groot
aantal oude gezangen in dezen bundel werden opgenomen, waren niet minder dan
27 door Böhringer gedicht. Ook zal hij voorzeker met de HH. Loman ruim zijn
aandeel hebben gehad in het besluit, aan de zangwijzen een rythmischen vorm te
geven. Immers heeft hij de schoonheid en waardigheid van het kerkgezang altijd
ernstig ter harte genomen en
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met den Heer Daniël de Lange het zijne gedaan, om het kerkgezang uit zijn verval
te verheffen.
Niet alleen voor zijn kerkgenootschap heeft Böhringer gearbeid. Zijn ruime blik en
zijn warm hart maakten hem godsdienst en godsdienstig leven dierbaarder, dan de
kerk, en waar deze gevaar mochten loopen of bedreigd worden was hij wel de man,
om mede in de bres te staan. Toen dan ook omstreeks het jaar 1865, vooral door de
toestanden in de Nederl. Herv. Kerk de vrijzinnige richting, waaraan hij zijn liefde
had verpand, in hare voorstanders en hare dierbaarste waarheden gevaar liep onder
te gaan in confessioneelen dwang en leerstellig geloof, en uit de gelederen van alle
kerkgenootschappen een leger opstond van mannen van allerlei leeftijd, om met
vereenigde kracht het kwaad te keeren, behoorde ook Böhringer tot de ijveraars, die
trachtten een bolwerk tegen den vijand, het Confessionalisme, op te richten. Dat
bolwerk was de N e d e r l a n d s c h e P r o t e s t a n t e n b o n d , die ‘de vrije
ontwikkeling van het godsdienstig leven, zoo binnen als buiten de
kerkgenootschappen’ zou voorstaan, en die sedert met zijne lezingen, zijne
zondagsschoolen, zijn liederenbundel, zijn godsdienstonderwijs, zijn maatschappelijk
werk het vrijzinnig reveil zoo wel heeft gediend, te gelijk met de Vereeniging voor
Stichtelijke Blaadjes, de uitgave van het Jaarboekje ‘De liefde Sticht’, de jaarlijksche
moderne vergaderingen en tal van nieuwe hulpmiddelen ter bevordering van het
godsdienstig leven in vrijzinnigen geest. Thans is de Bond een gevestigde vereeniging
van 20,000 leden met tal van bondsgebouwen, vereenigingslocalen en instellingen.
Toen was de oprichting een zaak van geloof; maar kloeke mannen ondernamen het
goede werk, en Böhringer was
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één van hen, en niet de minst geestdriftige. Steeds heeft hij den Bond een warm hart
toegedragen. Hij heeft hem op meer dan één wijze gesteund met een milde hand. In
1876 richtte hij mede een afdeeling van den Bond op te Amsterdam. Als lid (1883)
straks als voorzitter (1893) van het Hoofdbestuur, als leider der Algemeene
Vergadering van 1886, als Eerevoorzitter der Openbare Samenkomst in den Bosch
(1894), als feestredenaar te Zwolle bij gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan
van den Bond (1895), als leider der godsdienstoefeningen bij gelegenheid van de
Algemeene Vergaderingen van 1877 in den Haag en van 1889 te Deventer, als houder
van een referaat over Het godsdienstig Lied ter Openbare Vergadering van 1890 te
Bolsward, als geregeld bijwoner der jaarlijksche Algemeene Vergaderingen, als
vertegenwoordiger van den Bond op 8 September 1896 te Bern, bij gelegenheid van
het vijf en twintig jarig bestaan van de Vereeniging van Zwitsersche Vrijzinnigen,
heeft Böhringer niet weinig bijgedragen tot het leven en den bloei van den Bond.
Ook hield hij meermalen lezingen in zijne afdeelingen. Maar bovenal heeft hij ook
hier zijne krachten gewijd aan het godsdienstig lied. Vijf en dertig jaren lang heeft
hij als lid en deels als voorzitter van de Commissie voor de Liederenbundels den
Bond gediend. Toen in 1876 op de Algemeene Vergadering van den Bond besloten
werd, aan de toen reeds bestaande Commissie tot het verzamelen van Liederen voor
Catechisaties enz., ook op te dragen de samenstelling van een bundel godsdienstige
liederen voor de gemeente en het huisgezin, daar de verouderde bestaande bundels
niet voldeden in de steeds talrijker wordende godsdienstige samenkomsten van den
Bond, nam Böhringer met F.W.N. Hugenholtz, W. Jesse en W. Zaalberg de zorg
voor de samenstelling
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van zulk een bundel op zich. Deze taak viel, zooals uit het jaartal 1876 blijkt, vrij
wel samen met die, welke Böhringer voor het Luthersch Kerkgenootschap te
behartigen had. Beide bundels waren tot ongeveer het jaar 1880 of 1881 in
bearbeiding. Ook hier werkte de Commissie samen met den Heer Daniël de Lange,
ook hier werd de rythmische vorm ingevoerd, ook hier leverde Böhringer het grootste
gedeelte der nieuwe (niet in andere bundels voorkomende) liederen, want behalve
dat van de 27 liederen, die hij voor den Lutherschen bundel geleverd had, er 26 in
den bundel van den Protestantenbond werden opgenomen, mocht hij daaraan nog 22
andere liederen van zijn hand zien toegevoegd. Wanneer men bedenkt, dat de
‘Godsdienstige Liederen’ van den Bond bestaan uit 224 gezangen, waarvan 25
psalmen en 57 Evangelische Gezangen, dan blijkt het wel welk een groot aandeel
zijne muze met hare 48 liederen aan het geheel heeft gehad. Slechts een zestal waren
aan Duitsche zangers ontleend. Voorts heeft Böhringer het zijne gedaan, als lid der
genoemde Commissie, vooral door de ijverige en trouwe medewerking van den in
dit jaar overleden Secretaris-Penningmeester, W. Jesse, om den bundel op allerlei
wijzen te verspreiden en te verbeteren, zoodat ook een vierstemmige zetting
verschijnen kon. Bij den dood van Böhringer (in 1911) waren niet minder dan
honderdduizend exemplaren van den Bundel verkocht.
Verder heeft hij als lid van de Commissie voor de Liederenbundels van den
Protestantenbond, in samenwerking met W. Jesse, W. Zaalberg en Jo de Vries, mede
samengesteld de verzameling godsdienstige liederen voor zondagsschoolen en
catechisatiën, voor de godsdienstoefeningen van jongelieden en voor het huisgezin,
die in 1891 verschenen is onder den titel van ‘Lenteleven’.
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Wederom was Böhringer hier de hoofdpersoon en was de Heer de Lange, die ook
zijn vriend was, zijn medewerker. Van de 138 liederen van dezen bundel zijn meer
dan de helft, 74, van zijne hand. Hij was voorzitter van de Commissie en haar zanger,
op de jaarvergaderingen van den Protestantenbond haar vertegenwoordiger en
verslaggever, en bij zijn heengaan haar weldoener, daar hij ten behoeve van de
Liederenbundels een deel - en een niet onaanzienlijk deel - van zijn vermogen naliet.
Het werkzame leven van Böhringer omvat, vooral gedurende zijn Amsterdamsche
periode, ook nog andere minder kerkelijke en godsdienstige bemoeiingen. Allereerst
noemen wij wat hij deed voor de M a a t s c h a p p i j t o t b e v o r d e r i n g v a n
To o n k u n s t e n v o o r d e N e d e r l a n d s c h e K o o r v e r e e n i g i n g . Reeds
in 1876 werd hij benoemd tot lid van het Hoofdbestuur van bovengenoemde
Maatschappij en tot algemeen voorzitter, in welke betrekking hij tot het jaar 1879
werkzaam bleef, om in 1880 op nieuw als zoodanig verkozen te worden. In deze
betrekking heeft hij mede het herdenkingsfeest van het vijftigjarig bestaan der
Maatschappij voorbereid en de reorganisatie van het Hoofdbestuur mede tot stand
gebracht. Ook heeft hij het zijne er toe gedaan, dat een onderwijsfonds vanwege de
Maatschappij werd opgericht. Van de Nederlandsche Koorvereeniging was Böhringer
een werkzaam lid. In 1890 was hij lid van het Hoofdbestuur, welke betrekking hij
mede van 1896 tot 1899, van 1901 tot 1905 en van 1906 tot 1909 vervulde. Ook hier
heeft hij met zijn talent voor de dichtkunst gewoekerd. De ‘Volkszangbibliotheek’
toch bevat een 14-tal liederen van zijne hand, waaronder enkele, die ook in Lenteleven
voorkomen.
Ten slotte noemen wij de M a a t s c h a p p i j t o t N u t
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v a n h e t A l g e m e e n . In 1880 werd hij gekozen tot lid van het Hoofdbestuur der
Maatschappij. Hij bleef het tot 1886, en toen op den 12den Augustus 1884 het
honderdjarig gedenkfeest van de stichting der Maatschappij werd gevierd en Prof.
Quack verhinderd werd, de feestrede uit te spreken, was hij het, die in de Koningszaal
van Natura Artis Magistra voor een aanzienlijk gehoor van afgevaardigden en
genoodigden, tusschen groen en bloemen en vlaggensier, de feestrede hield, waarin
hij de leuze: ‘leer het volk te kennen, te willen en te kunnen’ welsprekend verdedigde.
Toen in 1894 een tijdelijke vacature ontstond, werd hij dadelijk bereid gevonden,
die tot het jaar 1896 te vervullen. En ook hier kon hij zijne krachten wijden aan het
lied, dat aan de Maatschappij altijd dierbaar is geweest. Op meer dan ééne wijze gaf
hij zijn steun aan de uitgave van het ‘Volksliederenboek’, hetwelk in 1896 verscheen
en reeds acht drukken mocht beleven.
Achtereenvolgens van 1860 tot 1902 in Maastricht, in den Haag, in Amsterdam en
wederom in Maastricht en den Haag als predikant werkzaam - van 1876 tot het einde
van zijn leven toe, lid van den Bond en medewerker aan zijn bloei - ondertusschen
de Maatschappij van Toonkunst, de Koorvereeniging, de Maatschappij tot Nut van
het Algemeen met zijne krachten dienend - op dezen eervolle en nuttige wijze heeft
Böhringer zijn leven doorgebracht. De ridderorde van den Nederlandschen Leeuw
sierde hem niet onverdiend. Als emeritus predikant bleef hij verschillende belangen,
zooals wel voornamelijk die van de Commissie der Liederbundels van den
Protestantenbond, behartigen en heeft hij nog tal van niet uitgegeven gedichten
vervaardigd.
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Meer en meer echter moest hij deze en andere werkzaamheden en zorgen laten rusten,
om genezing of versterking te zoeken in eenig Duitsch herstellingsoord of zuidelijker
streek. Ten laatste is hij op een dier reizen, gedurende zijn verblijf te Freudenstadt,
op den 7den Augustus 1911, eenzaam en onverwacht overleden.
Böhringer was een man van groote werkkracht, gelijk uit al het medegedeelde blijkt,
gezien in alle kringen, waarin hij optrad. Man van smaak en tegelijk van middelen,
verzamelde hij rondom zich wat het oog goed deed en wat zijn zin voor kunst en
schoonheid streelde. Zijn studeerkamer maakte hij tot één dier vertrekken, die men
zich gaarne herinnert, zoo wèl paste hij met zijn smaak in die sobere maar degelijke
omgeving van boekenkasten, planten, beelden. Hij had een milde hand en in stilte
moet hij veel goed hebben gedaan. Voor zaken, die hij voorstond, spaarde hij zijn
geld niet. Hij was een trouw vriend, die de zijnen niet vergat, en zoo zijn gestel licht
geprikkeld werd, voor de zijnen was hij de gulheid en bleef hij de edelmoedigheid
zelve. Hij was een gezellig prater, verstond den humor der dingen uitstekend, liet
zijn luim gaarne los, maar bij gelegenheid zijn geestdrift niet minder, en was in den
grond het ernstig en degelijk karakter, dat hij zich in zijn jeugd reeds toonde.
Wat hij daarbij in zich zelven het liefst onderhield en kweekte en oefende, en dan
ook in het openbaar van zich deed uitgaan, dat was, ja, de godsdienst, dat Christelijk
leven, dat hij in zijn hoedanigheid van predikant zoo vele jaren lang predikte en
leerde. Maar zijn liefde voor de kunst, met name voor den zang en de dichtkunst,
maakte, dat het Christelijk lied hem bovenal dierbaar was. Van hem uitgegaan zijn
geene theologische studiën, noch
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bundels kanselredenen. Allerminst heeft hij zich gemengd in den strijd der partijen,
zooals die in kerkelijke bladen, in tijdschriften of brochures werd gevoerd. Hij
behoorde tot de opbouwende naturen. Een tijd lang is hij bekoord geworden door
den persoon, het leven, de beginselen van Leo Tolstoi, wiens ascetisme hij
bewonderde, wiens ‘weerlooze liefde’ hem aantrok en over wien hij op de vergadering
van Moderne Theologen van 1887, onder den titel ‘Christendom en Maatschappij
volgens Tolstoi’, een referaat hield. Maar de weerzin van den Russischen profeet
tegen kunst en beschaving temperde langzamerhand het vuur van zijn geestdrift, en
wat van hem uitging van hem, en zijn vroom en kunstlievend karakter, van het begin
tot het einde, met liefde en trouw, dat is wat de Maatschappij van Letterkunde in
hem heeft gewaardeerd. Hij heeft gedicht en dat dichten was Christelijk kerkgezang.
Böhringer was geen dichter in den letterkundigen zin van het woord. Een ‘Welkom’
aan den Keizer van Duitschland bij diens bezoek van 1891 aan ons land en ons hof,
een Kerstvisioen in 1894, een Bloemengroet aan de Koningin in 1894 (de beide
laatsten in het Nieuws van den Dag) en een gedicht: De Zwijger spreekt op 6
September 1898 afzonderlijk uitgekomen - ziedaar alles, wat, op een paar kleine
gedichtjes na, van hem als poëzy voor het groote publiek verschenen is. Dichter in
den hoogeren zin van het woord, den eigenlijken zin, was hij niet. Hij mocht alleen
gaarne bij zekere openbare gelegenheden, ook bij feestelijke gelegenheden in den
kring zijner vrienden, zich laten hooren met verzen, die meer welsprekendheid, dan
verbeelding vertoonen. De waarde van dit zijn dichterlijk talent, aan dat van den
kanselredenaar verwant, heeft hij getoond in zijn gewijde poëzy. Hij was de man,
om in dichtvorm te brengen de waar-
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heden, de gevoelens, de vreugden en de smarten, de uitzichten, de idealen, de
levenswoorden van het Evangelie, zooals hij die ook predikte. Hij dichtte met een
doel, het doel, dat datgene, wat hij in rijm en maat had gebracht - zoo het niet op een
bestaande zangwijze was gedicht - door den Heer Daniël de Lange op muziek gezet
en straks als kerkgezang de gemeente op de lippen zou worden gelegd. Maar dit
dichten deed hij met een zeer natuurlijke aandrift, met een innerlijken drang, die hem
in den nacht, in slapelooze uren, bezig hield, ook met een warmte, die aan zijn
godsdienstig hart ontleend, hem meermalen den waren toon deed treffen en dichterlijk
welsprekend maakte. De Gemeente wil in hare kerkliederen de haar vertrouwde en
eigene Christelijke gedachten en gevoelens wedervinden, wil met een toepasselijk
gezang het bij de prediking gehoorde met eigen mond in haar gezang herhalen en er
van getuigen. Zij vraagt geen genie, dat verbijstert; zij vraagt dat de woorden, die
haar voor den zang worden voorgelegd, eenvoudig, ontroerend zullen zijn en voor
ieder bevattelijk. Zij ergert zich niet, wanneer de dichter de haar bekende, niet meer
oorspronkelijke, maar altijd schoone beelden voorhoudt, waaraan geslachten zich
hebben verkwikt. Het kerkboek vertegenwoordigt een populaire poëzy, verwant aan
de blijvende taal van het Evangelie. De kunst, het Evangelie en het Christelijk gevoel
met geestdrift, met warmte, op ernstigen toon uit te drukken, de kunst, hierin zich
zelf en tegelijk de tolk der Gemeente te zijn - die heeft hij bij uitnemendheid verstaan.
Er zijn onder zijne liederen een aantal, die dank zij deze kunst door verhevenheid,
door bezieling, door stemming uitmunten en schoon zijn door hun eerbiedigen
schroom, hun gewijde rust, hun zuivere aandoening, zoodat zij geliefde
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gezangen geworden zijn, en de weerklank er van in de harten en de herinnering wordt
bewaard.
Wie de Bundels kennen van de Luthersche Gemeente en van den Protestantenbond
en ze gebruiken, hebben zich gehecht aan regels, vol eerbied, als deze op den lijdenden
Christus: Ons hart kan niet vergeten Den held zoo goed en groot, Gehoond met ruwe
kreten, Vervolgd tot in den dood, met het zacht gestemde slotcouplet: En wie bij zijn
getrouwen Zich moedig heeft geschaard, Zal 't licht van God aanschouwen. Ik denk
aan het innige: De Heer kent al de zijnen, het weemoedige: Wie helpt den last mij
dragen? het juichende: Wat vlied' of bezwijk', het zangerige: Wijsheid en goedheid,
o God van genâ Zijn uw wegen, waarin de dichter met den toonzetter wedijvert. Maar
vooral aan het schoone en aangrijpende
Waaraan heb ik 't verdiend, dat mij uw licht omstraalt,
Dat in mijn vredig hart geen nacht der vreeze daalt?
Gij hebt tot mijne ziel van eeuwig heil gesproken,
Door uw almachte hand het slavenjuk gebroken.
Heb dank, o liefd'rijk God! vol zegenend erbarmen
Draagt gij uw zalig kind in trouwe vaderarmen.
Wie rooft m' uw liefdewoord, wie rukt mij uit uw hand?
Wij blijven saam vereend door onverbreekbren band,
U zoek ik overal; mijn God, in uw nabijheid
Vind ik des harten vree, de waarheid en de vrijheid;
Gij zijt mijn toeverlaat, mijn kracht, mijn licht, mijn leven,
Gij wijst uw kind niet af, als 't u zijn hart wil geven.1

Zoo laat de Gemeente onbewust den dichter en zijn werk in haar gezang voortleven
en draagt zij zijne gevoelens en gedachten de tijden door, als een weldadige muziek,
die troost en verheft en de harten stemt.
JO. DE VRIES.

1

Chr. Gez. (Luth. Bundel) 58.
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Lijst van geschriften en gedichten van J.A. Böhringer.
Geschriften.
1873.

‘Rome en de Gustaaf-Adolf-Vereeniging’
en ‘De Waldenzen te Rome’. Toespraken
gehouden op 30 September te 's
Hertogenbosch in de Algem. Vergad. der
Vereeniging. Zie Tijdschrift Gustaaf
Adolf blz. 147-171.

1877.

Toespraak gehouden in October te 's
Gravenhage in de godsdienstoefening bij
gelegenheid van de Algem. Vergad. van
den Nederlandschen Protestantenbond
aldaar. Zie: Beschrijving van den
Protestantendag 1877, uitgave v.d. Bond.

1877.

‘Waaarom Sanne zoo laat kwam’.
Almanak ‘de Liefde sticht’, Kouwenaar,
Amst.

1882.

Feestrede voor de Reunisten, gehouden
19 Juni 1882 in de Koningszaal van
Natura Artis Magistra te Amsterdam,
uitgegeven bij de Erven van Munster en
Zoon 1882.

1882.

‘Lleine Lise’ Almanak ‘de Liefde Sticht’,
Kouwenaar, Amst.

1884.

Feestrede bij het Eeuwfeest van de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen
op 13 Augustus 1884 in de groote zaal
van Natura Artis Magistra te Amsterdam.
Zie o.a. Volksalmanak der Maatschappij
van het jaar 1885.

1887.

‘Christendom en Maatschappij volgens
Leo Tolstoi’ referaat gehouden op de
Vergadering van Moderne Theologen
April 1887 te Amsterdam. Zie Bijblad
van de ‘Hervorming’ 1 Juni 1887, bl. 36.
Tj. van Holkema. Amsterdam.

1889.

Toespraak gehouden op 22 October 1889
te Deventer in de godsdienstoefening bij
gelegenheid van de Algem. Verg. van den
Nederlandschen Protestantenbond aldaar.
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Zie Beschrijving van den Protestantendag
1889, uitgave van den Bond.
1890.

‘Het godsdienstig lied’. Toespraak,
gehouden in de Openbare Verg. van den
Protestantenbond October 1890 te
Bolsward. Zie Beschrijving van den
Protestantendag 1890, uitgave van den
Bond.

1895.

Feestrede bij gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van den Nederl.
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Protestantenbond, gehouden in den
Openbare Vergad. van den
Protestantenbond, Oct. 1895 te Zwolle.
Zie Beschrijving van den Protestantendag
1895, uitgave van den Bond.
1897.

A.D. Loman. Eigen Haard 1897. Afl. 20.

1900.

‘Geleid door sterke trouwe hand’.
Toespraak, gehouden op 22 Juli 1900 te
's Gravenhage, bij gelegenheid van zijne
40-jarige ambtsbediening. Uitgave Kon.
Nederl. Boekhandel Couvée te 's
Gravenhage.

1911.

Religieuse Indrukken, bewaarde geloofsen levenswoorden van J.A. Böhringer.
Door A.M. Amst., Van Holkema en
Warendorf.

Gedichten.
1873.

‘Neues Leben’, geschreven in het album
te Wildbad-Gastein.

1882.

‘Nova Zembla’ Volks-almanak voor het
jaar 1882 uitgegeven door de
Maatschappij tot Nut v.h. Algem. bl. 64.

1891.

‘Welkom’ (aan Keizer Wilhelm II.)

1894.

‘Kerstvisioen’. Nieuws van den Dag van
Dinsdag 25 December 1894.

1895.

‘Aan de Koningin’ (Bloemengroet).
Nieuws van den Dag 21 Mei 1895.

1898.

‘De Zwijger spreekt’ 6 Sept. 1898.
Koningsdag, voor rekening van den
Schrijver. Amsterdam Scheltema en
Holkema's Boekhandel.

1905.

‘Op 31 October’. Nieuw Leven
(Volksblad voor stad en dorp) 28 October
1905.

Christelijke Gezangen (N. Luth. Bundel) uitgegeven door en voor rekening van
de Synode der Evang. Luth. Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, te Amsterdam,
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J. Brandt en Zoon, C.L. Schleyer en Zoon; te Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen; te
Groningen, de Erven Schierbeek, de Erven Wed. M. van Heyningen Bosch 1889.
Van de in dezen Gezangbundel voorkomende Liederen zijn van de hand van J.A.
Böhringer die, welke staan onder de nummers 14, 43, 57, 58, 59, 60, 87, 89, 90, 125,
136, 137, 138, 147, 150, 164, 165, 185, 204, 205, 215, 242, 243, 266, 271, 277, 282.
Godsdienstige liederen, uitgegeven door en voor rekening van den Nederlandschen
Protestantenbond. De Evangelische Gezangen Compagnie, te Amsterdam, J. Brandt
en Zoon; te Haarlem, Johannes Enschedé en Zonen; te Groningen, De Erven R.J.
Schierbeek en de Erven de Wed. M. van Heyningen Bosch.
Van de in dezen Gezangbundel voorkomende Liederen zijn van de hand van J.A.
Böhringer die, welke staan onder de nummers 21, 23, 24, 25, 26, 27, 51, 52, 57, 58,
59, 60, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 93, 101, 111, 114, 117, 118, 119, 133, 143, 148, 150,
151, 153, 155, 156, 161, 170, 171, 172, 173, 177, 182, 207, 211, 213, 214, 215, 222,
223, 224.
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(De met cursieve cijfers aangeduide liederen komen mede voor in den
bovengenoemden Bundel der Christelijke Gezangen.)
Lenteleven, godsdienstige liederen (voor Zondagschool, de catechisatie, de
godsdienstoefening voor jongelieden en het huisgezin) uitgegeven door en voor
rekening van den Nederlandschen Protestantenbond 1891.
Van de in dezen bundel voorkomende Liederen zijn van de hand van J.A. Böhringer
die, welke staan onder de nummers 3, 5, 6, 8, 9, 15, 18, 19, 20, 32, 34, 36, 39, 40,
44, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 102, 105, 107, 108, 109, 112,
115, 117, 118, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138.
Volkszang-bibliotheek van de Nederlandsche Koorvereeniging te Amsterdam.
Van de in deze Bibliotheek voorkomende liederen zijn van de hand van J.A.
Böhringer:
Aflevering 4 der Gemakkelijke koren,
‘Tweeërlei Vreugd’.
‘Liefdeleven’.
Aflev. 5,
‘Verbonden voor altoos’.
‘Op een feestdag’.
‘Eenvoud’.
‘Mijn thuis’.
‘De morgen komt’.
Aflev. 3 der Nieuwe koren.
‘De Zee’.
‘Mijn Vaderland’.
Aflev. 6,
‘Morgenbede’.
‘Aflev. 7,
‘Jong Holland’.
Aflev. 15,
‘Lied des Levens’.
‘Het licht des Geestes’.
Aflev. 22,
‘Zondagmorgen’.
(De cursief gedrukte titels zijn die van liederen, welke ook voorkomen in
‘Lenteleven’ (Morgenbede onder den titel Gods oog gezocht). Jong Holland komt
onder den titel Het Vaderland voor in de Liederen van den Protestantenbond.
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Levensbericht van J.J.P. Valeton Jr.
Als ik mij neerzet om het Levensbericht van mijn vriend Valeton te schrijven, komen
mij te binnen de regels uit Tennyson's In Memoriam:
‘I sometimes hold it half a sin
To put in words the grief I feel;
For words, like Nature, half reveal
And half conceal the Soul within’.

Ik denk stellig te blijven binnen de grens van dit ‘half openbaren, half verbergen’,
gedachtig ook aan de eischen, die moeten gelden voor een Levensbericht, geschreven
voor onze Maatschappij.
Ik had met mijn overleden vriend geen bepaald levenswerk, maar ons verbond een
trouwe vriendschap van vele, vele jaren, en deze vriendschap was gelouterd en
verdiept door éénzelfde beslissing in de hoogste levensvragen. Wij hadden samen
een ouderwetsch vriendschapsverbond, een vriendschap geheel om haar zelfs wil.
Als wij bij elkander kwamen - en dat geschiedde vooral in de latere jaren om den
grooten afstand niet zoo dikwijls - als wij bij elkander kwamen, bespraken wij geen
hooge, officieel-hooge, quasi-hooge belangen, wij waren samen om eenvoudig bij
elkander te zijn, om het er nog eens van te nemen in de uitwisseling van gedachten
en gevoelens. Daarom konden wij het seizoen der jong-gesloten vriendschap
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overbrengen op den rijperen leeftijd: onze vriendschap is nooit oud geworden. Zonder
moeite vermochten wij de oude, trouwe kleuren en klanken van het eens doorleefde
weer op te roepen en vast te houden. Dit jong blijven van heerlijke dingen is iets zeer
kostelijks. Zoo staat allermeest het beeld van den vriend mij onuitwischbaar voor
den geest. Zijn gelaat en zijn stem blijven mij onvergeten, de dood kan daarin geen
verandering brengen.
JOSUÉ JEAN PHILIPPE VALETON JR. is den 14den October 1848 te Groningen geboren.
Zijn vader, die dezelfde voornamen voerde, was hoogleeraar te Groningen, eerst
geruimen tijd in de letterkundige, daarna nog enkele jaren in de theologische faculteit.
Zijne moeder, SARA MARIA GOEVERNEUR, was de dochter van Ds. Mattheus
Goeverneur en zuster van den bekenden kinderdichter Jan Goeverneur. De Valetons
zijn een oudadellijke fransche familie. In het bezit van den Arnhemschen conrector
Dr. M.C. Valeton is nog een oud stuk, waarin een Sieur de Valeton voorkomt, welk
stuk dagteekent uit ongeveer 1300. Er waren twee takken: de Valetons de Garoube
en de Valetons de Boissière. De nederlandsche Valetons behooren tot den
laatstgenoemden tak. In de Hugenotenoorlogen waren de Valetons protestant, een
tak van de Boissières werd later roomsch, zij bewonen nog heden het familiekasteel
in de buurt van Bergerac. De eerste Valeton, die in Nederland zich vestigde, kwam
daar in 't midden den 18de eeuw. Hij heeft in Nederland nooit van zijn adel gerept,
waarschijnlijk omdat hij in den handel gegaan was, wat in die dagen voor een edelman
weinig voegde. - Ik vermeld deze bizonderheden, omdat zij mede verklaren den
stempel van natuurlijke gedistingeerdheid, die den jongen Valeton kenmerkte. Men
heeft Valeton
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een heer genoemd, in 't fransch vertaald zou dat luiden: un Sieur de Valeton. Ondanks
zijn warm temperament kwam dit natuurlijk-voorname onveranderlijk uit in den
zachten aanslag, de zachte aanvoeling in ontmoeting en gesprek. Hij kon als 't moest
hard zijn, maar nooit ruw en rauw, het bleef hardheid met distinctie.
Bij het ouderpaar Valeton-Goeverneur moet ik nog een oogenblik stilstaan. Valeton
de vader was in allerlei opzicht een merkwaardig man. Hij behoorde tot de markante,
hoekige, scherp-gesneden figuren, die in onzen tijd van sterke slijting en afslijping
hoe langer hoe zeldzamer worden. De hoeken en kanten van zijn individualiteit zijn
volkomen gaaf gebleven zijn leven lang. Ik zal niet beweren dat hij altijd suaviter
in modo heeft voorgestaan wat hem lief was, maar ik heb mij uit goede bron laten
verzekeren dat zijn liberale stadgenooten toch ook alles behalve van fluweel en satijn
waren. De zaak is deze: de meeste menschen weten niet dat onverdraagzaamheid
behoort onder de eigenschappen van de menschelijke natuur in puris naturalibus.
Er zijn Torquemada's van de onverdraagzaamheid, die zeker lastig genoeg kunnen
zijn, maar er zijn ook Torquemada's van de lieve verdraagzaamheid, die glimlachend
u roosteren à petit feu. Verkieselijk is natuurlijk geen van beide, maar de brandstapel
werkt altijd sneller, men is er dan in eens af. In den eersten tijd van Valeton's verblijf
in Groningen en ook nog vele jaren daarna was alles, wat in Groningen heette mee
te tellen, liberaal op alle terrein: godsdienstig, kerkelijk, politiek. Het was in het
breede algemeene leven de tijd van ‘het denkend deel der natie’ onzaliger gedachtenis.
In het godsdienstige was het de tijd van opkomst en weldra de bloeitijd der Groninger
richting. Groningen werd destijds genoemd en genoemd als een

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

79
der ‘bolwerken’ van het liberalisme. Wie in die dagen orthodox durfde zijn, had het
zwaar te verantwoorden, hij mocht aan het algemeene gastmaal des levens op den
punt van een stoel zitten. Er waren natuurlijk wel vriendelijke menschen, die den
stoel eens wat dichterbij schoven, maar de groote massa der beschaafden stelde toch
het pijnlijk dilemma: wie orthodox wil wezen, mag dom zijn of, naar verkiezing, het
een weinig achter den elleboog hebben. De keus is stellig niet ruim.
Ik heb altijd den indruk gehad dat Valeton zich nooit volkomen thuis gevoeld heeft
in de Groningsche omgeving, 't was niet zijn atmosfeer, zijn klimaat. Eigenlijk heeft
hij altoos zoo goed als alleen gestaan. Men kon niet zeggen dat hij den strijd begeerde,
veel minder zocht hij den strijd, zijn voortdurend strijden was de keerzijde van zijn
arbeiden tegen den gewilden draad in. Het ging eigenlijk altijd en overal tegen den
draad in, enkele malen zelfs onder de eigen geestverwanten. Naar zijn godsdienstige
overtuiging telde hij zijn medestanders en vrienden onder mannen als Daniel
Chantepie de la Saussaye, J.H. Gunning, Beets en anderen, hij behoorde dus tot de
ethische theologen. Van de mannen van het Réveil was hij bevriend met da Costa
en Groen van Prinsterer. Voor geen van beide, noch voor ethische theologie noch
voor het Réveil, was er in Groningen destijds eenige klankbodem van beteekenis.
Men vond den ouden la Saussaye ten slotte hopeloos duister en het Réveil ongezond
chiliastisch. Daarmee liep het af. - Tegenover de kerkelijke rechterzijde, die trouwens
in Groningen bizonder schaarsch vertegenwoordigd was, handhaafde en bepleitte
Valeton, als beoefenaar der oud-testamentische wetenschap, onbeschroomd en
onomwonden het recht der kritiek. Men liet hem daarom in den eigen kleinen kring
niet los,
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omdat men hem hoogachtte en liefhad, maar de kritische neiging moet toch wel
gevoeld en opgevat zijn als een lastig gebrek. Eere aan de nobele eenvoudigen, die
over het gebrek heen den alleenstaanden man vastgehouden en gesteund hebben! Op
het terrein van zijn eigenlijke studiën publiceerde Valeton weinig, wat hij schreef,
was overwogen. Zijn grondige studiën over Deuteronomium trokken de aandacht
van niemand minder dan Kuenen en bleven zelfs in het buitenland niet onopgemerkt.
Toen bij al het genoemde nu ook nog kwam dat hij zich spande voor de zaak van
het christelijk bizonder onderwijs en met elementaire kracht zich schrap zette voor
het belang der geheelonthouding, was de maat der impopulariteit werkelijk vol. Deze
man moet diep gedronken hebben uit den beker van een dikwijls zeer wrange
impopulariteit. Op beide terreinen volgde hij weer een eigen lijn. Bij het onderwijs
was het hem te doen om het paedagogisch element, om den persoonlijken invloed
van den onderwijzer. Toen de politiek zich in den schoolstrijd kwam mengen, trok
Valeton zich hoe langer hoe meer terug. Subsidieering van de bizondere scholen
door den Staat heeft hij nooit gewild. Hij was zulk een aartsvijand van politiek dat
hij op het punt heeft gestaan zich te onttrekken aan de Christ. Nat.
Geheelonthouders-Vereeniging, toen hij niet kon beletten dat men bij de Regeering
aanklopte om subsidie. Hij meende dat alles moest komen uit de menschen zelf, uit
de kracht van een persoonlijke overtuiging. Hulp van den Staat achtte hij in zaken
van overtuiging een strooien arm. Vooral het belang der geheelonthouding, door hem
zelf het liefst ‘nuchterheidsbeweging’ genoemd, heeft buitengewoon veel aan hem
te danken. Hij is het geweest, die met de kleine oude garde deze beweging
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heeft opgehaald uit den smaad der belachelijkheid, men moge misschien hier en daar
nog pruilen, maar niemand lacht meer. Het is werkelijk een heel ding den menschen
het goedkoope lachen af te leeren.
Men kan nu achteraf gemakkelijk het er voor houden dat men in vele dingen anders
zou doen, het doen zelf volgt men, meen ik, niet zoo licht na. Bij alle aanmerkingen,
die men billijk kan maken, blijft het er bij dat Valeton geweest is een man van
karakter, een man met een eigen stempel. Er loopen er al te veel rond ongestempeld,
of althans zonder eigen merk. Hij deed mij altijd denken aan een zegswijze, een
spreekwoord, dat men dikwijls kan hooren in Noord-Brabant. Men spreekt daar van
doode visschen, die op den stroom afdrijven en van levende visschen, die tegen den
stroom in zwemmen. Valeton heeft ontegenzeggelijk behoord tot de levende visschen.
Of door zijn rusteloos arbeiden het diepste hart, het fijner gevoel ook geleden had?
Ik antwoord: zelfs niet door zijn geweldige actie op het terrein der geheelonthouding.
Eén kleine aandoenlijke bizonderheid wil ik hier niet onvermeld laten, zij is
buitengemeen teekenend. Men weet welk een geducht zeloot en vechter Valeton
geweest is in den strijd tegen de drinkgewoonten. De druppels alcohol, die hij in zijn
leven gebruikte, zijn gemakkelijk te tellen, met Stokvis hield hij het er voor dat elke
druppel van het gehate vocht vergif was. Hij gaf in dezen strijd nooit kwartier. Ja
toch, eens heeft hij kwartier gegeven. Hij was gekomen op zeer hoogen leeftijd, zijn
zoon Theodoor, de botanicus uit Buitenzorg logeerde bij hem. De maaltijden werden
natuurlijk met water gebruikt, en ook meestal zwijgend, omdat de oude man bijna
niet meer hooren kon. Op zekeren middag verbreekt hij op eens de stilte en zegt hij
tot zijn zoon:
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Do, wilt ge niet een glas bier? Men begrijpt dat het genereuse aanbod niet aangenomen
werd. Zal ik hier zeggen dat de vergrijsde strijder ten slotte nog water gedaan heeft
in den wijn der absolute geheelonthouding? Het beeld zou ongeschikt zijn, omdat
een geheelonthouder geen wijn gebruikt. Laat ik de zaak liever omkeeren en zeggen:
hij heeft voor een enkele maal, in den vorm van bier, den zachten zuidelijken wijn
van een teer gevoel gemengd in het koude, harde water van een rigoureuse
onthoudingspraktijk. Men moet de menschen toch wel liefkrijgen, als men ze maar
kent.
Eéne eigenschap heeft de oude Valeton niet bezeten, hij miste ten eenenmale de
gaaf, de deugd der gezelligheid, van den gezelligen omgang. Voor een deel lag dit
aan zijn afnemend gehoor, dat hem steeds meer van de buitenwereld afsloot, voor
een ander deel aan het beschreven isolement, ten slotte kwam het ook van zijn
rusteloos, al te onvermoeid werken. De schoonheid van het leven heeft hij daardoor
weinig of niet gezien. Hij vond het beter dat men zijn kracht inzette voor een of ander
belang dan dat men naar Zwitserland toog. Dit is nu wel waar, maar het is niet absoluut
waar. Als men hem bezocht, had men het gevoel dat hij bij zich zelf op bezoek was:
immers het werk wachtte, Als hij een hoogst enkele maal met zijn kinderen naar
buiten trok, werd een plan ontworpen, dat afgewerkt moest worden, niets werd
overgelaten aan de guitige invallen van het oogenblik. Hier was het nu dat zijne
vrouw, Sara Maria Goeverneur, allerkostelijkst aanvulde. Zij was een ouderwetsche,
statige, hoffelijke dame, een vrome Christin met eenvoudig gerealiseerd Christendom.
Nog zie ik haar vriendelijk gelaat aan het hoekraam van het huis op de Hooge Der
A. Als gij voorbijkwaamt, zeiden haar oogen u dat
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gij moest aankomen. Zij verstond in hooge mate de kunst van ontvangen, niet in den
ijdelen salon-zin van dat woord, maar in de warme beteekenis van volkomen echte
hartelijkheid. Zij wist u onopzettelijk te geven het aangenaam gevoel dat gij welkom
waart. In de wereld is dat wel eens anders. Wie in de wereld zijn bezoeken aflegt,
ontkomt niet altijd aan het stekelig gevoel dat het haast, en soms hoog tijd wordt dat
gij opstaat, niet omdat de menschen zoo kwaad zijn, maar omdat gij eigenlijk niets
meer tot elkander te zeggen hebt. Bij mevrouw Valeton stond men altijd te vroeg op,
bij het heengaan werd u nog eens nadrukkelijk ingeprent dat gij spoedig moest
terugkomen. In haar discours sprankelde gedurig een tikje van den humor, die haar
verwantschap met den broeder, Jan Goeverneur, verried. Zij behoort tot die menschen,
wier beeld door de jaren niet wordt uitgewischt.
Als ik nu het erfgoed moest verdeelen, dat Josué Jean Philippe van zijn ouders
ontving, zou ik willen zeggen: de vaste levensgang en de onvermoeibare werkkracht
waren het erfdeel van vaders zijde. Ook bij hem de vaste wil, die zich kon richten
op één oogmerk, hetzelfde warme temperament, maar er was meer weifeling, meer
aarzeling soms. Het vaste en afgebakende, dat hij spoedig onderkende, lag niet altoos
vlak voor de hand. Alles was bij hem meer getemperd, meer ingehouden, meer
gehumaniseerd door breederen, ruimeren kijk op het leven. Men zou er nooit op
komen hem een ‘hoekig’ man te noemen. Toch stònd hij en gleed allerminst mee,
maar hij wist te staan met gratie. De innemende vriendelijkheid, uitkomend in den
fijnen, zachten glimlach zonder booze ironie, en de tot aan het einde gebleven zin
voor humor deden aan de moeder denken.
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De jonge Valeton is niet op school geweest, eer hij aan de academie kwam. De vader
meende dezen weg van isoleering te moeten volgen, om zijn kinderen vrij te houden
van den ongewenschten groningschen geest. De kinderen moeten onder dit isolement
wel geleden hebben. De verschillende richting in het godsdienstige had toen ter tijd
veel meer invloed op den maatschappelijken omgang dan tegenwoordig. De omgang
der Valetons bepaalde zich in hoofdzaak tot de groningsche familiën van der Hoop,
de Ranitz, de Savornin Lohman, van Swinderen en eenige andere. Met de groningsche
ambtgenooten had Prof. Valeton weinig voeling. Josué werd voor de academie
voorbereid door zijn eigen vader en o.a. door privaatlessen van dr. Kan, destijds
praeceptor aan het groningsch Gymnasium. In 1865 deed hij admissie-examen, voor
zijn propaedeutisch examen studeerde hij onder de professoren Francken, Hecker en
van der Wyck, na eerst klein mathesis gedaan te hebben onder Prof. Jan Ermerins.
In de theologie heeft hij eenigen tijd gestudeerd onder de professoren Hofstede de
Groot, Pareau en Muurling. Josué werd lid van het groningsch studentencorps. In
een belletristisch gezelschap liet hij zich voorhangen, maar werd gedeballoteerd,
omdat hij, naar men mij meedeelde, niet voldoende uitging en niet trouw genoeg op
de kroeg verscheen.
Ziedaar de korte historie van een weinig gelukkig tijdperk. Het sloeg in Groningen
niet aan. De jonge student, wien het waarlijk niet aan vrolijkheid ontbrak, heeft in
Groningen nooit getierd. Valeton sprak later zelden over zijn groningschen tijd, als
hij het deed, was het zonder veel kritiek, maar ookzonder eenige sympathie. De
physieke bodem van Groningen trok hem wel aan. Als hij bij mij was, hield hij er
van de oude plekken in en buiten
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Groningen te bezoeken, waar hij als kind en als aankomende jonge man gespeeld en
geleefd had. Maar de groningsche atmosfeer in overdrachtelijken zin smaakte hem
weinig. De groningsche tijd is geweest een tijdperk zonder veel zon, zonder bloei.
Het was een uitkomst, toen de vader in 1867 besloot zijn beide zoons Jan en Josué
te laten voortstudeeren in Utrecht. Dit is den man geweldig kwalijk genomen. De
wereld gaat zeker niet met reuzenschreden vooruit, maar dit kwalijk nemen kunnen
wij ons tegenwoordig toch eigenlijk niet goed meer begrijpen. Wij kunnen nu verstaan
dat een mensch de souvereine vrijheid moet hebben om zijn kinderen desnoods te
laten studeeren in Tomsk. Er zijn immers dingen, die men zelf moet weten, omdat
men ze zelf verantwoorden moet. De jonge Valeton leefde in Utrecht dadelijk op,
de expansie kwam naar alle zijden, in de studie, in de vriendschap en in allerlei
breedere relaties. Met zijn broeder Jan kwam hij wonen in hetzelfde huis op het
Domplein, waar de tegenwoordige em.-predikant G. van Herwaarden en ik onze
kamers hadden. Wij sloten spoedig een vriendschap, die de proef van het leven heeft
kunnen doorstaan.
Weldra werd hij gevraagd en opgenomen in het bekende oratorisch homiletisch
gezelschap Elias Anne Borger, waar hij vond zijn ouderen vriend uit de groninger
jaren S.S. de Koe, later voor korten tijd hoogleeraar in Groningen, Melchior Sjoers,
Kruyf en vele anderen. Buiten Borger kwam hij in aanraking met P.D. Chantepie de
la Saussaye, den tegenwoordigen Leidschen hoogleeraar. Deze aanraking is later
vaste vriendschap en samenwerking geworden. Borger was inderdaad een
voortreffelijk gezelschap, waarin goed en ernstig gewerkt werd. De omgang onder
de leden was joviaal en vormend, ook was er belangstelling
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in elkanders lot en leven. Eerst later, toen ik zelf ouder student geworden was, heb
ik geweten dat en waarom de oudere Borgerleden na vrolijke festijnen de jongere
leden geregeld thuis brachten en zorgden dat zij op bed kwamen. Met een zacht lijntje
werden wij naar bed en in veiligheid gebracht, wat in die bruischende jaren allerminst
een kloosterachtige maatregel mocht heeten. Ook was het meestal hoog tijd om te
gaan slapen. De goede maatregel heeft nooit gekneld, omdat de jongste studenten er
niet van wisten. Deze uitnemende geheime police des moeurs leerde men immers
eerst kennen, als men er zelf in later jaren werkend lid van geworden was.
Van onzen studententijd moet ik een paar woorden zeggen, omdat het tegenwoordig
studententype zoozeer afwijkt van het vroegere. Ik doe het te liever, aangezien Valeton
zelf over de Utrechtsche studentenjaren gaarne sprak en in de kern mijn gevoelen
deelde. Ik heb den sterken indruk dat wij in onze dagen niet beter, niet knapper, maar
wèl gelukkiger waren dan het thans levend jonge geslacht. Valeton en ik en velen
met ons konden terugzien op een blijden, zonnigen studententijd. Er moeten in de
tusschenliggende jaren enkele dingen verschoven zijn. Waren wij geen ernstige jonge
mannen? Ik geloof het wel, maar wij kenden, laat ik het aldus mogen uitdrukken,
geen strakken, grijzen ernst. Wij waren niet oud geworden vóór de jaren, zóó weinig
dat wij het beste van onze jeugd konden meenemen in het leven en zelfs bewaren tot
het einde toe. Op achttien- en twintigjarigen leeftijd was men toen inderdaad veel
jonger dan thans. Wij werden niet overladen met kennis, en wij pasten er ook wel
voor met kennis overladen te worden. Een overwerkt student heb ik in mijn dagen
nooit gezien. Onze belangstelling in allerlei was gewoon,
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om er niets van te zeggen, soms vrij matig, een enkele maal zeer warm, nooit
hysterisch en nooit universeel. Men zou ons moeilijk overtuigd hebben dat het goed
en nuttig was zooveel kennis mogelijk van de academie mee te slepen, om de
eenvoudige reden dat wij kennis niet sleepten en kwantiteit van kennis ons koud liet.
Cursuskoorts en cursus-mode waren ons onbekend. Ook waren wij niet bezet, niet
‘belast’ met problemen. Wij wisten wel dat zij er waren, maar wij vonden met zekere
luchthartigheid dat er anderen en beteren waren, nader dan wij er aan toe om ze op
te lossen. En ten andere voelden wij intuïtief dat de bouw van ons innerlijk leven
nog te zwak was om zware problemen te dragen. De zware problemen zijn later van
zelf wel gekomen. Een student, die zijn geestelijk evenwicht verloren had door de
bestudeering van moeilijke levensvragen, was toen een witte raaf. Niemand van ons
begeerde zulk een witte raaf te zijn, ons evenwicht was en bleef volkomen in orde.
Wij geleken in geen enkel opzicht op jonge paarden, die wij met ingezonken rug op
onze straten zien gaan, omdat men hen te vroeg heeft ingespannen. Ook vonden wij
het bizonder prettig dat wij nog niet ernstig meegeteld werden. Men weet niet hoeveel
kostelijke bronnen van vreugde men sluit, als men jong reeds meenen gaat dat
wetenschap en wereld het eigenlijk zonder ons niet stellen kunnen. Eenvoud in kennis
en levenshouding maakt en houdt alle dingen fonkelnieuw, de laatste roos van den
zomer is dan even rood, misschien nog rooder dan de eerste. Wij studeerden geregeld,
maar ook wel eens par sauts et par bonds, wij vonden soms dat de laatstgenoemde
methode ons sneller deed opschieten. Wij voelden dan dat wij groeiden. Een enkel
voorbeeld. De beroemde tooneelspeelster Niemann Seebach zou in
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Utrecht de rol van Gretchen komen vervullen. Weken te voren hadden wij den Faust
gelezen en herlezen, wij kenden het eerste deel nagenoeg van buiten. De avond kwam,
Seebach ontroerde ons ongemeen door haar aangrijpende vertolking, en tot vier uur
in den morgen bleven wij doorspreken over het gehoorde en geziene. Deze methode
is zeker niet ‘wetenschappelijk’, maar zij is, dunkt mij, bes om in den Faust te komen.
En daar gaat het toch ten slotte om.
Wij studeerden geregeld, maar de deur bleef ook altijd open voor ongedwongen
vrolijkheid. Ik denk hier o.a. aan de Borgerfeesten, die lange jaren een gevestigde
reputatie van warme gezelligheid en jovialiteit gehad hebben. Nog levendig herinner
ik mij een excursie van een paar dagen naar Kleef, die wij beiden meemaakten. Tot
laat in den nacht zaten wij op het schoone terras bij Maywald. De maan, de zwoele
zomernacht en de geurige rijnwijn brachten ons in de stemming van het bekende
‘seid umschlungen Millionen’. Het viel ons intusschen niet al te moeilijk onder die
‘Millionen’ de lieve gestalten van eenige Utrechtsche jonge meisjes te ontdekken.
Alles liep, als gewoonlijk, volkomen onschuldig af, zonder blessures voor het leven.
Maar ik moet weer naar het proza terug. Valeton zou niet de zoon van zijn vader
geweest zijn, indien hij niet goed en deugdelijk gewerkt had. Nog hoor ik een der
zoons van den ouden Valeton zeggen: wij hebben van onzen vader ten minste werken
geleerd. Op tijd werd het candidaat- en het doctoraal-examen in de theologie afgelegd,
beide summa cum laude. Zoo was onze gewoonte: wij hebben nooit gezwoegd voor
een examen, en toch deden wij goede examens. Wellicht zegt iemand: maar de
examens waren toen ook veel gemakkelijker.
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Ik zal het niet ontkennen, maar ik geloof niet dat het daaraan lag. Bij de niet
uitgebreide stof bleef, hoe paradoxaal het ook klinke, ons gezichtsveld ruimer, of
misschien beter gezegd: ons oordeel bleef onbevangener, wij hebben nooit gezeten
onder het gruis van een uitvoerige stof. Na het doctoraal-examen werd al spoedig
uitgezien naar een geschikt onderwerp voor een dissertatie. Er behoefde niet lang
gezocht te worden. Door geboorte zou men kunnen zeggen, en ook door persoonlijke
voorliefde was Valeton aangewezen op de bestudeering van oudtestamentische
vragen. Zijn leven lang is hij met sterke liefde oud-testamenticus geweest. Hij heeft
in het Oude Testament gewoond. Op 24 Maart 1871 promoveerde hij tot doctor in
de theologie na verdediging van een proefschrift, getiteld: Jesaia volgens zijne
algemeen als echt erkende geschriften.
Zijn oorspronkelijk voornemen was Waalsch predikant te worden. Na zijn promotie
vertoefde hij daarom, ongeveer 10 maanden, te Genève, voornamelijk met het oog
op zijn fransch. Op 24 April 1872 werd hij door de Waalsche Commissie in den Haag
toegelaten tot de evangeliebediening. Wat precies de reden geweest is waarom hij
overging in de hollandsche gemeente, weet ik niet. Na slechts 3 maanden hulpprediker
geweest te zijn bij de ‘Eglise Réformée’ te Brussel, werd hij in November 1872 door
zijn vader bevestigd als predikant van het kleine Varik bij Tiel, waar onze
gemeenschappelijke vriend Sjoers, predikant te Ophemert, consulent was. Daaraan
was, op den 24sten October, voorafgegaan zijn huwelijk met Mej. Anna Christiana
Voorhoeve, dochter van den Amersfoortschen predikant Voorhoeve. De dagen van
zijn bruiloft liggen mij nog duidelijk in het geheugen. Ik herinner mij nog heel goed
dat Sjoers, Pijnacker Hordijk, thans Waalsch predikant
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te Nijmegen, van Arkel, de tegenwoordige predikant van Ellecom en de
ondergeteekende de faits et gestes van bruid en bruidegom toen verheerlijkt hebben
in een vierstemmig zangstuk, waarvan de eenige deugd alleen kàn geweest de echte,
gulle hartelijkheid. Poëzie en zang waren beide buitengemeen kreupel. Aan dit
huwelijk lag inderdaad eenige romantiek ten grondslag. Een clubje studenten,
waaronder ook Valeton, was namelijk, in de studentenjaren, op een nachtelijken
wandeltocht uit Utrecht naar Amersfoort getogen, zij kwamen daar in den vroegen
morgen aan. Onder hen was ook de jonge Voorhoeve, de tegenwoordige predikant
van Amsterdam. Door de laatstvermelde omstandigheid werd de introductie van het
vreemde gezelschap in de Amersfoortsche pastorie bizonder vergemakkelijkt. De
jonge studenten hebben toen met de familie Voorhoeve gemoedelijk aangezeten aan
het ontbijt. Toen viel de vonk, die gemakkelijk en spoedig in een verloving werd
overgeleid. Hoe dikwijls hebben wij elkander later deze zonnige dagen plagend in
het geheugen teruggeroepen!
Valeton is maar kort predikant geweest, drie jaar in Varik van Nov. 1872-Nov.
1875, en daarna nog twee jaar in Bloemendaal van Nov. 1875-Nov. 1877. In
Bloemendaal bedankte hij voor de beroepen naar Delft en 's-Gravenhage. Als hij niet
zoo'n goed professor geweest was, zou men kunnen zeggen dat hij maar predikant
had moeten blijven. Hij was het met hart en ziel, prediker en pastor beide, ook dit
laatste. Ik mag natuurlijk geen indiscreties begaan, maar ik weet toch dat hij lange
jaren nog, nadat hij Varik reeds verlaten had, de vraagbaak en de steun gebleven is
van wie hij daar aangetroffen had op diepe lijdenswegen.
Hoe preekte Valeton? Het is hier de plants om er

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

91
iets van te zeggen. Het is niet met een enkel woord te doen. Als ik zeg dat hij goed
preekte, zeg ik niets, als ik verbeter dat hij met warmte en innigheid preekte, zeg ik
niet veel meer. Zulke woorden worden licht afgesleten, als men verzuimt ze te
vernieuwen uit den inhoud, die er achter moet blijven. Wij moeten wat nader
kenschetsen. Valeton heeft veel en gaarne gepreekt en een rijken voorraad van
stichtelijken arbeid nagelaten, voor het grootste deel bewaard in de bekende
Overdenkingen, die hij redigeerde met Chantepie de la Saussaye, en ook in kleinere
opstellen, die men vinden kan in het Studenten-Weekblad Eltheto. Het materiaal
voor een kenschets is dus wel aanwezig, Zijn wijze van prediking is eigenlijk door
al de jaren heen in grondlijn en vorm dezelfde gebleven, maar de inhoud werd, als
van zelf moet spreken, gaandeweg rijper en rijker, de vorm gemakkelijker. Zijn
prediking trof en trok niet allereerst en allermeest door scherpe dispositie of
bizonderen rijkdom van gedachten, evenmin door verrassende wendingen of sprekende
formuleeringen, maar, als ik wel zie, door drie superieure kwaliteiten.
Valeton was in de eerste plaats een bijbelsch prediker. Daarmee wil ik natuurlijk
niet zeggen dat hij gewoon was in zijn preeken veel bijbelteksten aan te halen, met
bijbelsche prediking bedoel ik penetratie der bijbelsche stof. Het was een lust hem
te hooren speciaal over een oud-testamentisch onderwerp. Men proefde dan den
kenner en kwam niet zelden tot de beschamende ontdekking dat men er tot dusver
in de opvatting van een bijbelwoord glad naast geweest was. Ook op zijn studeerkamer
kon hij met zooveel geestdrift spreken over de groote beteekenis, die een soliede
kennis van het O. Testament, in 't algemeen van den Bijbel voor een vruchtbare
prediking
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hebben kon. Ik heb dan wel eens medelijden met hem gehad, omdat het in de wereld
nu eenmaal zoo is dat een kenner een lijder is. Zulk een kenner is er ‘in’, wie diens
kennis niet reëel verwerft, blijft ook met den besten wil toch eigenlijk op den rand
van zijn enthusiasme. De een doet dan de bloedige moeite, de ander doet wat mee
in goedkoop enthusiasme. In dit bijbelsch karakter van zijn prediking lag ook een
grens. In zijn woord op den kansel richtte hij zich tot hoorders, die meer of minder
georienteerd waren aan Christendom en Evangelie, de behoeften van den ‘modernen
mensch’ lagen, ik zeg niet buiten zijn gezichtsveld, ook niet buiten zijn belangstelling,
maar wel buiten zijn eigenlijke bemoeiing. Dit is stellig een grens, maar die aan de
binnenzijde concentratie en kracht kon insluiten.
Al verder merk ik op dat de noodwendig sceptische houding van zijn kritisch
standpunt hem niet nasloop op den kansel. Hiermee raak ik zelfs van verre niet aan
de paedagogische vraag in hoever het gewenscht is kritische resultaten op den kansel
te brengen, een vraag, die ik voor mij maar niet buitengemeen belangrijk vermag te
vinden. Ik bedoel dit: men hoorde, als Valeton predikte, een man des geloofs, toch
nog wel iets anders dan een man van de een of andere positieve of negatieve
dogmatiek. Een oppervlakkige psychologie schiet hier waarschijnlijk gaarne uit den
hoek en construeert gemakkelijk en in een ommezien een paar waterdichte schotten
in den geest van zulk een mensch: een waterdicht schot voor de kritiek en een dito
voor het geloof. Zoo stond de zaak bij Valeton waarlijk niet. Zij stond anders en
beter, zij stond, zooals het bizonder fijn is uitgedrukt door M.D. Petre in zijn The
soul's orbit, ik laat de woorden onvertaald: ‘there are minds which
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can bear all truth, however new, however startling, and this because their heart is
prepared. In this sense piety is more than doctrine, and the devout will stand firm
when the learned are shaken or cast down’. Zoo was het met Valeton, de schok van
nieuwe inzichten was doorstaan en kon levenslang doorstaan worden, omdat hij
geloofde. Maar dan was het toch niet volkomen pluis, zal men wellicht zeggen, als
er nog schokken moesten doorstaan worden? Ik moet zulken ‘zekeren op den berg
van Samaria’, beide van negatieve en positieve observantie, den raad geven de
Psalmen en de Profeten nog eens te lezen. Daar kan men kostelijk onderricht vinden
over schokken, die de hechtste fundamenten kunnen doen wankelen. Daar en ook
uit het N. Testament kan men leeren wat geloof is. Valeton heeft het geweten en er
van getuigd, altijd gebrekkig natuurlijk, maar soms was het hem gegeven door zijn
woord de ervaring te wekken of te vernieuwen van een levende tegenwoordigheid,
van een zalig presens, dat door het hart van de hoorders gegrepen werd. Heeft men
dezen man wel ooit hooren bedelen om den bijval van rechter- of linkerzijde, wat
toch logisch-noodzakelijk had moeten voortvloeien uit den onderstelden bouw van
meergemelde schotten? Hij heeft nooit gebedeld, omdat hij leven kon van eigen
verworven rijkdom. Ik denk dat sommige tijdgenooten er wel aan zouden doen zich
toe te leggen op een deugd, die in het oude Griekenland bij de besten in hooge eere
was, de deugd namelijk van de aidoos, d.w.z. van het positief vermogen om het diepst
gevoel, het innerlijkst leven van een ander te ontzien.
Ik sprak van een zalig presens soms in zijn prediking, ik heb daarmee reeds geraakt
aan een derde kenmerk, dat ik nog even naar voren wil brengen, het derde en
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het beste. Valeton kon ontdekkend en vertroostend beide prediken. De synthese
spreekt hier allerminst van zelf, het een ligt niet zoo maar in het verlengde van het
ander. Het ethisch beginsel brengt mee - op dit punt is elke goede prediking ethisch
- het ethisch beginsel brengt mee dat de eischen van een hoog ideaal, d.w.z. de eischen
van Gods heiligheid onverkort gesteld en onverkort gelaten worden, men pleegt aan
te dringen op waarheid in het binnenste, op verificatie van geloof en belijden in en
door het leven. Men kan dit alles op velerlei wijze uitdrukken. Deze rechte lijn mag
niet omgebogen worden, maar .... op deze rechte lijn, die niet krom màg worden,
komt men met dat al, zonder meer, in het harde, het onmeedoogende, het wreede,
want de prediker heeft toch èn bij zijn hoorders èn niet te vergeten ook bij zich zelf
te doen met zwakke, gebrekkige, zondige menschen. Wie zich werkelijk de oogen
heeft uitgewreven, zal dit wel toestemmen. Hier helpt geen slap naast elkander
plaatsen van de dingen, hier baat ook geen afgetrokken theorie, de synthese moet
elders liggen, n.l. in wat de christelijke gemeente belijdt als de openbaring van Gods
genade in Christus. Valeton had dit gegrepen, hij had de zaak, de realiteit en niet
maar de een of andere theorie gegrepen. Daarom kon hij in zijn prediking een vollen
en rijken weerklank geven op het wondere woord in Jesaia 40: ‘troost, troost mijn
volk, zal ulieder God zeggen, spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe
dat haar strijd vervuld is, dat hare ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand
des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al hare zonden’. In dit woord liggen
genade-betooning en zedelijke ernst in een onlosmekelijk en levend verband
saamgesnoerd. 't Is hier als in Ibsen's Brand. Brand mocht natuurlijk
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geen oogenblik zijn hoog ideaal laten vallen, maar hij had in staat moeten zijn, hij
had de macht moeten hebben dit ideaal zóó te stellen en vast te houden dat wèg had
kunnen blijven de diep aandoenlijke, de snijdend-aandoenlijke klacht aan het einde
van zijn gebroken leven: ‘Jesu, o ich rief nach Dir, doch Du fasstest nicht die Hand,
glittest immer von der Seite, wie ein Wort, das ich nicht fand’.
Valeton had het woord gevonden. In zulke oogenblikken ging ook zijn stem mee,
die eigenlijk eentonig had moeten zijn, omdat hij volstrekt geen musicaal gehoor
had. Zijn stem was volstrekt niet eentonig, maar in de geschetste oogenblikken was
er toch nog iets meer, dan kwam dat echt en zacht welluidende in den klank, dat de
Franschen bedoelen, als zij van iemand zeggen: il a la voix de son âme.
't Was in den zomer van 1877 dat Nicolaas Beets naar het schoone Bloemendaal toog
om den jongen predikant te polsen en te winnen voor een professoraat in de
Utrechtsche theologische faculteit. Even te voren had Valeton een benoeming
ontvangen tot hoogleeraar in de Hebreeuwsche taal en letterkunde en de Israëlietische
oudheden te Groningen. Na wat ik gezegd heb over den Groningschen tijd zal men
het begrijpelijk vinden dat hij koos voor Utrecht. In plaats van ‘de geschiedenis der
godsdiensten in het algemeen’ werd hem op zijn verzoek opgedragen het onderwijs
in ‘de geschiedenis van den Israëlietischen godsdienst’. Volgens de nieuwe wet op
het Hooger Onderwijs zou de theologische faculteit voortaan uit vier in plaats van
drie hoogleeraren bestaan. Valeton is geweest de eerste vierde hoogleeraar. Den 8en
Dec. van 1877 aanvaardde hij zijn ambt met een inau-
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gureele oratie over ‘de Israëlietische Letterkunde als onderdeel der Christelijke
Theologie’. In dit woord komt reeds dadelijk en duidelijk uit wat hij zijn gansche
leven gebleven is: oud-testamentisch theoloog in merg en been en ethisch theoloog
eveneens in merg en been, in de laatste kwaliteit trouw en innig dankbaar discipel
van Dr. Daniel Chantepie de la Saussaye. Hoe dikwijls heeft Valeton later in tal van
brochures het ethisch beginsel toegelicht. En nog zegt men ons dat men er niet achter
is; dit is niet om wanhopig te worden, maar om te glimlachen. Kennis moet in
sommige kringen altijd aanwaaien, wat echter aanwaait, waait natuurlijk ook spoedig
weg. Valeton had ook, in plaats van het vriendelijk en geduldig monnikenwerk der
herhaalde toelichting, o.a. kunnen verwijzen naar de magistrale uitvoerige bespreking,
die Dr. Daniel Chantepie de la Saussaye gegeven heeft van Scholten's Leer der
hervormde Kerk1. Daar had men nu eens experimenteel kunnen nagaan of er in het
ethisch beginsel misschien ook ligt opgesloten een bepaalde methode, een bepaalde
psychologie. Eerst dàn kan men immers vruchtbaar spreken over verhouding van
beginsel en bijbelkritiek. Maar wat zou ook dit verwijzen gebaat hebben? Op het
strand van een der nederlandsche badplaatsen moest ik eens aanhooren de biecht van
een onzer meesprekende moderne theologen; hij bekende mij gul dat hij tot op de
verschijning van Dr. Brouwer's dissertatie over la Saussaye ‘geen letter van dien
man gelezen had’. Maar zoodoende kan men wel blijven toelichten totdat de zon
voor 't laatst in 't westen daalt. Dat zal een aandoenlijk moment zijn: de laatste zons-

1

De artikelen komen voor in verschillende jaargangen van het Tijdschrift Ernst en Vrede, zij
werden later door Valeton afzonderlijk uitgegeven en voorzien van een belangwekkende
voorrede.
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ondergang en de laatste wanhoopskreet, uit het invallend duister, dat men het ethisch
beginsel toch maar niet begrijpen kan. Ik vermag van dit alles niet veel meer dan den
komischen kant te zien. Is dat toch eigenlijk maar niet het beste? Men kan wel boos
worden, maar dan heeft men twee keer werk, men moet ook weer goed worden.
Valeton deed nog beter, hij bleef geduldig.
De inaugureele oratie teekent ook reeks onwillekeurig den toekomstigen docent.
Zijn eerste woord tot de studenten is schoon door eenvoud en soberheid: ‘gelooft
mij dat het mij er waarlijk niet om te doen zal zijn u mijne gevoelens of mijne
inzichten op te leggen of op te dringen. Integendeel, mijn wensch is dat gij ook door
het onderwijs, dat ik u te geven zal hebben, tot eigen inzicht en tot een eigene
persoonlijke overtuiging zult komen, want daarin alleen ligt kracht. Wat mij betreft,
ik hoop u mee te deelen wat ik heb, en mij zelf u te geven zooals ik ben. Aan u is
het zelf te studeeren en, wars van alle oppervlakkigheid, niet te rusten, voordat gij
de dingen, ik zeg niet van buiten geleerd hebt, maar bezit. Laat dat het doel van uw
streven zijn, maakt daartoe van alle middelen gebruik. Op ieder gebied van wetenschap
wordt tegenwoordig veel geëischt; op niet één kan men zich met een kleine inspanning
tevreden stellen. Allerminst op dat der theologie. Daar vooral geldt het dat in de
diepte de schoonste parelen liggen; studeert dan met al den ernst, dien de zaak van
het Christendom eischt’.
De Utrechtsche jaren, die lang geduurd hebben (1877-1912) zijn voor het grootste
deel een tijdperk van glorie geweest. Voor het grootste deel, de schaduwen zijn later
wel gekomen. Men moet eigenlijk menschen ontmoeten, die onder Valeton gestudeerd
hebben, om een indruk te
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krijgen van de door hem gewekte en ook later gebleven geestdrift. Was het niet
aandoenlijk dat een aantal Zeeuwsche predikanten, waaronder er ook waren, die niet
meer op zijn wegen konden gaan, hem nog op zijn ziekbed een hartelijken groet, een
warme betuiging van aanhankelijkheid gezonden hebben? De scheiding van
denkbeelden en overtuigingen was bij sommigen gekomen, de liefde was bij allen
gebleven. Deze soort van hulde oogst en verdient men niet slapend, en evenmin
zonder grootheid van karakter en diepte van gemoedsleven. Er zijn tijden geweest
dat Valeton zijn stempel zette op de Utrechtsche faculteit. Zijn stempel zette, ik zeg
niet dat hij zijn stempel opdrong. Men heeft dit laatste willen opmaken uit den titel
van een openingswoord, dat hij in 1882 op zijn eerste college na de zomervacantie
uitsprak. Het was kort na den dood van Prof. van Oosterzee. De titel luidde: een
nieuw begin. Men vond dezen titel provoquant. Ik geef toe dat hij voorzichtiger had
kunnen gekozen zijn, omdat een auteur ook moet rekenen met de omstandigheid dat
de lezer niet alleen vriendelijk met u meedenkt, maar ook wel eens naast en tegen u
denkt. Misschien mag ik zeggen dat ik Valeton wel gekend heb; een neiging tot
provoceeren heb ik nooit bij hem ontdekt. Ook durf ik wel de verzekering geven dat
het hem nimmer ontbroken heeft aan werkelijke pieteit tegenover de oude
leermeesters, die thans voor een deel zijn ambtgenooten waren. Hij eerde hen oprecht,
maar wandelde nu eenmaal niet geheel in hun spoor, wat op een leeftijd van 34 jaar
toch geen buitensporigheid mag heeten. Provocatie lag volkomen buiten zijn fijn
geestestype.
Ja, de Utrechtsche jaren waren schoone jaren. Het onderwijs van den jongen
profsssor sloeg dadelijk en
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krachtig bij de studenten in. Ik kan, geloof ik, dien grooten opgang wel uitleggen in
bizonderheden. Valeton was vooreerst jong, hij is eigenlijk altijd jong gebleven. Als
hij onder een groepje studenten stond en men hem persoonlijk niet kende, zou men
er den professor niet licht uitgehaald hebben. Hij vergat dan gemakkelijk allen afstand
en liet zich gaan, toch geloof ik niet dat een student den afstand in omgekeerde
richting ooit zal vergeten hebben. Zijn aangeboren distinctie bewaakte en bewaarde
de grens zonder dat hij het zelf wist. Al verder was zijn onderwijs bizonder helder,
analytisch tot in het minutieuse. Daar mocht zoo mogelijk niets blijven zitten. Ten
slotte: hij verstond de zeer moeilijke kunst om in het oude Testament ‘den religiösen
Schatz zu heben’. Dan was hij als man des geloofs in zijn volle kracht, dan kwam er
in zijn woord wel dikwerf iets van het oude, dat nooit sterft: Jeruzalem, zoo ik u
vergete! Als man des geloofs: daar is nu weer, zal men zeggen, de achilleshiel van
dit standpunt. Ja, daar is hij weer! Mag ik ter wille, ik durf ook wel zeggen: uit naam
van mijn vriend daar nog met een enkel woord op antwoorden? Niet alleen de hier
gebezigde beeldspraak, maar ook de bedenking zelve acht ik hoogst betwistbaar.
Men zegt dan en herhaalt het menigmalen: levert het geloof, speciaal het christelijk
geloof toch geen ernstig gevaar op voor de volle onpartijdigheid van het
wetenschappelijk onderzoek? Ik zal dit gevaar niet ontkennen, maar het komt mij
toch voor dat een mensch er goed aan doet zoo nu en dan eens alle oogkleppen van
zijn geest weg te doen. Ik heb eens het beeld gebruikt van den ouden ijsbeer in Artis,
die altijd weer op hetzelfde uitgesleten pad gaat en langs denzelfden boom schuurt,
op welken ijsbeer wij menschen, als wij niet waken, maar al te gemakkelijk
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gaan gelijken. Men vraagt zoo triomfantelijk: levert het geloof geen bezwaar en
gevaar op voor de zuiverheid van het wetenschappelijk onderzoek? Nu is mijn vraag:
ijsbeert men nu toch nooit eens iets verder om op een ander paadje te komen en dan
ook eens deze vraag te stellen: levert ongeloof geen bezwaar en gevaar op voor de
zuiverheid van het wetenschappelijk onderzoek? Het een is hier toch zeker even lang
en breed als het ander. Wanneer zal aanbreken de gouden tijd dat voor goed zijn
weggevallen de noodlottige equaties: geloof = een of ander stelsel, en ongeloof =
onpartijdigheid? Men kiest hier zoo gemakkelijk en zoo vriendelijk de beau rôle
voor zich zelf, maar 't is niet aardig en allerminst volledig doorgedacht. Ik geloof
niet dat de gouden tijd spoedig zal aanbreken, en wel om de eenvoudige reden dat
ware onpartijdigheid, toch waarlijk niet hetzelfde als bloedeloosheid, een
buitengewoon hoog ideaal is, zóó hoog dat ik menschen, die al te dikwijls de termen
‘onpartijdig’ en ‘wetenschappelijk’ gebruiken, vast in 't vizier houd. Valeton heeft
getracht een eerlijk onderzoeker te zijn, hij bond zijn oordeel en onderzoek noch aan
een linksche noch aan een rechtsche confessie, in nobelen zin zelfs niet aan eigen
confessie.
Ik sprak van schaduwen, die gekomen zijn over de latere jaren van Valeton's
werkzaamheid. De algemeene geestdrift, die den beminden hoogleeraar gedragen
had, viel niet weg, maar taande toch, hij had niet langer het toegenegen oor van alle
studenten. In het theologisch en kerkelijk leven waren gaandeweg gekomen gansch
andere stroomingen en toestanden. Ik treed, om den aard van dit stuk, niet in
bizonderheden, maar men proeft het veel- en felbewogene van zijn leven, als ik alles
wat er gaande was zóó naast elkander stel: zijn dagen zijn
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geweest de dagen van het ernstig aangevat kritisch onderzoek, de dagen der
neo-calvinistische actie, de dagen der doleantie. Dat dit alles strijd beteekende, spreekt
van zelf, maar strijd behoeft de schoonheid uit ons leven niet weg te nemen. Die
schoonheid wijkt alleen en wijkt volkomen, als de strijd onedel wordt, als bitterheid
en verdachtmaking de plaats gaan innemen van argumenten, als men elkander raken
en treffen wil in het binnenst ingewand. Dat aan Valeton nooit een oneffen woord
ontvallen, nooit een prikkelende houding zou ten laste gekomen zijn, zou hij zeker
zelf niet willen beweren, maar als ik alles naga, durf ik toch constateeren dat zijn
schild benijdenswaardig blank gebleven is. Om maar iets te noemen: ik sloeg nog
eens op zijn polemiek met Dr. Hoedemaker. Hier werd hij aangevallen op zijn eigen
terrein, en zonder vrees voor tegenspraak durf ik ook wel zeggen dat hij als
oud-testamentisch specialist, die een studie van vele jaren achter zich had, gemakkelijk
was en wezen kon de meerdere van Dr. Hoedemaker. Hoe vlak bij lag hier de
verzoeking om een onedel gebruik van zijn positie te maken en den tegenstander er
eens tusschen te nemen. Geen spoor daarvan. De toon blijft tot den einde toe zuiver
en waardig. De gapingen in de kennis van zijn opponent wees hij aan, maar hij mat
ze niet uit met kleingeestig welgevallen. Deze polemiek bevat een zeer beschamend
lesje voor ons tegenwoordig geslacht. Waar ligt het toch aan dat de manieren der
menschen in woord en geschrift, in Pers en Kamer zooveel minder worden? Er schijnt
in het tegenwoordig levend geslacht gevaren te zijn een soort van rauwen
Nietzsche-geest, maar helaas zonder eenige genialiteit. Niemand neemt meer een
blad voor den mond, het blad zou dan ook voor sommigen geweldig groot moeten
zijn,
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van de grootte als men enkel aantreft in de tropen.
Laat ik nog eens duidelijk zeggen wat Valeton zoozeer pijn heeft gedaan. Zijn pijn
was niet dat hij bestreden, aangevallen werd, hij was man en mans genoeg om dat
te dragen en ook te staan. Ook deerde het hem niet dat zijn rechtzinnigheid maar heel
matig gevonden werd, rechtzinnigheid was nooit voor hem het een en het al. Zelfs
drukte het hem weinig dat zijn eerlijkheid in twijfel getrokken werd, hij stond daar
boven. De laffe insinuatie, die eigenlijk alle discussie afsnijdt, raakte hem niet aan.
In een goed opgevoeden tijd komt zij dan ook weinig of niet voor. Neen, wat hem
voelbaar en meer dan voorbijgaande pijn heeft gedaan was dat zijn persoonlijk geloof,
zijn christelijk karakter betwijfeld en aangevochten werd, omdat daarmee de band
verscheurd werd, die hem innerlijk bond aan de gemeente van Jezus Christus. De
duister geachte uitdrukking: geloof der gemeente, waar velen zoo besefloos
omheenkwispelen, was voor hem in de kern zoo klaar als kristal, omdat Valeton uit
zijn dogmenhistorie wel wist dat de christelijke werelden levensbeschouwing een
eigen type vertegenwoordigt, een eigen muntslag vertoont. Geen kritisch onderzoek,
tenzij het wereldbeschouwing worde, vermag dien muntslag uit te wisschen. Maar
maak dat eens duidelijk in een wereld, waarin ieder meespreekt.
Op dit pas moet ik een paar woorden van mij zelf zeggen. Ik geloof niet dat Valeton
bizonder ingenomen was met mijn Vota academica, of liever ik weet dat zijn
ingenomenheid maar matig was. Ik kan dat nu wel verstaan, beter dan vroeger. Zoo
voortdurend heeft hij moeten staan op de bres van het rusteloos bestreden kritisch
onderzoek dat hij elke veroordeeling van kritische praktijken bijna noodwendig moest
voelen en opvatten als een
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aanval op het recht der kritiek zelf. Niets lag intusschen verder buiten mijn bedoeling.
Mijn ernstig bezwaar ging immers o.a. tegen de afwezigheid van esthetische,
psychologische en wijsgeerige vorming bij niet weinig kritici, mijn bezwaar ging
tegen rationalisme en intellectualisme, niet te vergeten vulgair intellectualisme.
Valeton heeft zeker gevreesd dat mijn geschrift zou ‘uitgespeeld’ worden, wat ook
geschied is. De menschen spelen gaarne uit. Gelukkig heeft het heele geval geen
zweem van een schaduw kunnen werpen over onze vriendschap. Ach, mijn boekje
is nog wel op andere wijze misverstaan. Heeft men er niet uit geconcludeerd, ik
bedoel gedisstilleerd dat een docent naar mijn patroon eigenlijk niet knap behoeft te
zijn? Zoo iets is waarlijk pyramidaal. In zulke tijden van redelijk en onredelijk
misverstand trekt mijn hart naar een bed met rozen, die niet lezen of schrijven kunnen,
die niets ‘uitspelen’ tegen elkander en die geen domheden begaan.
Ik kom thans tot Valeton's wetenschappelijken arbeid. Hoe uitgebreid is die
geweest, wetenschappelijk en populair-wetenschappelijk. De eerste wetenschappelijke
proeven werden, niet al te lang na de promotie, geleverd in het Tijdschrift Studiën,
dat door hem en P.D. Chantepie de la Saussaye in 1875 werd opgericht. Later werd
ik zelf in de redactie opgenomen. Het Tijdschrift bestond slechts zeven jaar. Bijna
van jaar tot jaar gaf Valeton bewijzen dat hij bleef werken. Het is niet mogelijk en
ook niet noodig hier ter plaatse alles op te noemen wat hij geschreven heeft. Men
kan het vinden in de hierachter staande zoo goed als volledige bibliografische lijst.
Ook zijn er gedeelten van zijn wetenschappelijken arbeid, die uit den aard der zaak
buiten de competentie van mijn oordeel liggen. Als Valeton b.v. een zeer uitvoerige
analytische studie geeft

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

104
over het begrip Berith (Verbond) in het O. Testament, welke studie werd opgenomen
in Stade's Zeitschrift für die A.T. Wissenschaft, kan ik hem wel volgen, maar mijn
lof zou hier toch niets beteekenen. Zoo is er meer. Indien ik moest geven een
keur-verzameling uit wat hij populair en in strenger vorm geschreven heeft, zou ik
noemen: allereerst zijn bijdrage over de Israelieten in la Saussaye's Lehrbuch der
Religionsgeschichte, vervolgens de grootere en kleinere stukken: viertal voorlezingen
over Profeten des ouden Verbonds (Jesaia, Jeremia, Ezechiël en II Jesaia), Amos en
Hosea, een hoofdstuk uit de geschiedenis van Israel's godsdienst, de Boom der kennis
van het goed en het kwaad, de strijd tusschen Achab en Elia, en Profeet contra
profeet. Ten slotte zou ik vermelden zijn Psalmen in drie lijvige deelen. De bijdrage
in het genoemde Lehrbuch is een model van wetenschappelijke behandeling. Uit
alles blijkt dat hij de stof volkomen en gemakkelijk beheerschte. Toch zou ik voor
mij nog de voorkeur geven aan de genoemde grootere en kleinere studiën. Daarin is
het hem gelukt een beeld te geven van Israel's religie in verschillende tijdperken. Hij
vermag daar de stof te stellen in de historische ruimte, en dat is toch het ideaal. Zijn
Psalmen zullen blijven het standaardwerk, over niet al te langen tijd zal er reeds een
tweede editie van verschijnen onder leiding van Prof. Obbink. Achter- en ondergrond
zijn hier kritisch, d.w.z. men kan er op aan dat men historisch betrouwbaar wordt
ingelicht, maar de voornaamste toeleg is toch in te dringen en in te leiden in de
religieuse stof, te lezen in de ziel van den psalmdichter. Men heeft gezegd dat Valeton
al te veel in die ziel heeft ingelezen, dat hij te veel nieuwtestamentisch perspectief
gebracht zou hebben in den ouden Psalmbundel. Dit is zeker mogelijk. Men staat

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

105
hier licht tusschen te veel, te weinig en geen perspectief. Dit laatste is wel de ergste
fout: een landschap zonder perspectief, zonder diepte. Dan neemt men het levend
landschap uit de levende natuur en brengt het over naar het doode kadaster, waar
men niet weet van atmosfeer en vergezichten, van kleuren en tinten en schakeeringen,
enkel van secties.
Valeton's wetenschappelijke verdiensten zijn in binnenen buitenland op allerlei
wijze erkend. In het buitenland door vertaling van enkele zijner geschriften in het
Duitsch, en voorts in zijn benoeming tot doctor in de theologie honoris causa door
de Universiteit van Genève. In het binnenland door zijn benoeming tot lid der
Koninklijke Academie van Wetenschappen op 30 April 1904. Hij heeft daar, meen
ik, maar eenmaal gesproken, over karakter en literarischen opzet van het Sinaïverhaal.
Met deze benoeming was Valeton bizonder ingenomen. Ook al te zeer? Met
beminlijke naïveteit kwam hij er rond voor uit dat de onderscheiding hem zeer
aangenaam was. Deze naïveteit staat in mijn oog boven het doffe en mysterieuse
stilzwijgen, waarmee sommige menschen onderscheidingen kunnen binnenhalen,
bijna had ik gezegd: doorslikken, als of het hen heusch niets schelen kon. Van dit
comischplechtig zwijgen is natuurlijk niemand de dupe. Als men nu ook nog weet
dat een eenigszins diepgaande eerzucht de edelste deelen van het innerlijk leven
pleegt aan te tasten, de beste sappen verdrogen doet, dan kan men, geloof ik, omtrent
mijn vriend nog wel gerust zijn. Hij is tot aan het eind van zijn leven heerlijk saprijk
gebleven.
Valeton's belangstelling was van een groote capaciteit. Niet alleen de wetenschap
en de stichting der gemeente door prediking in woord en geschrift, maar ook allerlei

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

106
andere belangen hadden zijn hart en krachtige toewijding. Ik noem niet alles op,
maar van ééne zaak moet ik toch nog melding maken. Hij was zijn leven lang een
warm vriend der christelijke zending. Ik zeg liever niet dat hij de ziel geweest is van
de oplevende zendingsactie der laatste jaren, omdat bij deze formuleering allerlei
andere menschen, die toch ook hun best doen, niet al te best er af komen, maar
niemand zal mij tegenspreken, als ik beweer dat hij op dit terrein een zeer groote
kracht geweest is. Hij is de man, die met goed gevolg op meer eenheid in de
zendingsactie heeft aangedrongen en aangestuurd. Als hij er zijn krachtigen schouder
onder zette, kwam de trage massa wel in beweging. Dan was er in hem iets van het
doortastende, dat zijn vader kenmerkte. Ook zijn kennis op zendingsgebied was meer
dan gewoon. De zendelingen van Utrecht en Rotterdam (Genootschap) zullen het
voelen dat in het moederland een man van beteekenis voor hen is weggevallen. En
ook de betrokken zendingskringen in het vaderland zullen dat merken op hun terrein.
Ik begon met het huisgezin, waarin Valeton opgroeide, ik ben thans gekomen tot
zijn eigen huisgezin, waarin hij vele jaren innig-gelukkig geleefd heeft. De zilveren
bruiloft kon gevierd worden, tot de gedachtenis der 40-jarige echtvereeniging (24
Oct. 1912) is het niet meer gekomen. Ja, innig-gelukkig is zijn leven in den kring
der zijnen geweest. Hij werd verkwikt en gesteund door de trouwe liefde, de stille,
kalme vroomheid van zijne vrouw, door de warme aanhankelijkheid zijner kinderen.
Zorgen, groote zorgen dikwijls hebben de Valetons gekend, maar zij zijn met
opgeheven hoofd door het leven gegaan, in eenvoudig geloof vervullende het woord
van Paulus: twijfelmoedig, doch niet mismoedig, of duidelijker naar de nieuwe over-
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zetting: verlegen om raad, maar niet radeloos. Ik heb Valeton menigmaal in zorgen
gezien, maar eigenlijk nooit er onder. Na zijn sterven zeide zijn oudste zoon tot mij:
vader ving in de moeilijkheden van het leven altijd den eersten harden stoot voor
ons op.
Het was een echt gezellig gezin, men was er altijd welkom. Hoevelen zijn daar
in- en uitgegaan, die dankbaar herdenken de uren in de gastvrije woning doorgebracht.
De uittrektafel in dat huis moet van een bizonder maaksel geweest zijn, er was altijd
plaats en altijd gedekt voor ieder, die aan den gullen disch wilde aanzitten. Ik denk
hier aan de dagen der Utrechtsche predikanten-vergaderingen, niet het minst aan de
onvergetelijke dagen dat ik zelf, vooral in vroeger jaren, bij hem logeerde. Dan namen
zijn kinderen, die toen nog klein waren, ons beiden geheel in beslag. Wij werden
zonder omslag door het kleine volk beschouwd als de leveranciers van raadsels en
aardigheden aan tafel. Hoe dikwijls hebben wij beiden hetzelfde verteld, wat voor
gezonde, echte kinderen volstrekt geen bezwaar oplevert. - Valeton reisde weinig,
maar als hij het deed, genoot hij bizonder. In 1882 maakten wij samen een tocht door
het Schwarzwald. Wij waren beiden, geloof ik, zeer gemakkelijke reisgenooten, wat,
naar ik meen, voor beiden een compliment insluit. Om het comische van het geval
moet ik toch vermelden dat wij op onze reis nog vijf minuten gratieus oneenig zijn
geweest over een te volgen weg. Wat hebben wij 's avonds in Triberg hartelijk
gelachen over de dwaze mogelijkheden, die toch maar altijd verscholen liggen in
onze ‘irdische Staubnatur’.
Ik ben met mijn gedachten ongemerkt gekomen in het volle, rijke leven, ik moet
weer terug naar de dagen dat de veelgebruikte kracht voelbaar en ook zichtbaar
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begon af te nemen. Eigenlijk heeft Valeton zijn gansche leven veel te hard gewerkt.
Hij was een kaars, die aan beide einden brandde. Nu en dan nam hij rust en zocht hij
heul tegen zware hoofdpijnen en sterke vermoeidheden, een enkele maal buitenslands
in Zwitserland. Dan ging het weer, omdat het innerlijk leven jong gebleven was,
totdat het eigenlijk niet meer ging in 't voorjaar van 1911. Ik vertel dit alles maar
kort, omdat hij zelf zou zeggen: sta bij deze bizonderheden niet al te lang stil. Hij
zou in dat voorjaar voor de zending komen spreken in Slochteren, bij die gelegenheid
zou hij met zijne vrouw bij ons logeeren. Hoeveel hadden wij ons van weerszijden
van dit samenzijn voorgesteld. Hij schreef Slochteren af, hij schreef ook ons af. Dat
was een slecht teeken. Op de Utrechtsche predikanten-vergadering, waar hij vóór
mij zat, had ik trouwens reeds met zorg gezien dat de oude kracht was heengegaan.
De zomer kwam, hij trok met zijn vrouw naar 't Schwarzwald om er eenige weken
uit te rusten aan de Titisee, vermoedelijk in dankbare aansluiting aan de reis van
1882. Valeton kwam gaarne terug op dezelfde plekken, wat ook teekent. In den
snikheeten zomer van 1911 heeft hij het daar koud gehad, wel een bewijs dat de dood
in stilte reeds bezig was zijn sloopingswerk te verrichten. Na de groote vacantie heeft
hij nog één college gegeven, dat gewijd was aan de nagedachtenis van zijn ambtgenoot
Wildeboer. Toen hij thuis kwam, was hij doodmoe, de dokter beval rust voor eenige
maanden. Uit zijn levendige natuur zou men vooraf licht opgemaakt hebben dat hij
niet of althans zeer moeilijk rust zou kunnen nemen. Hoe gansch anders is dat geweest.
Hij heeft kunnen rusten, hij heeft de voorgeschreven rust gehoorzaam geaccepteerd,
met deze korte volzinnen is
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zijn geestelijke overwinning volledig geteekend. Er is een teeder oud-testamentisch
psalmvers, aldus luidend:
‘Heb ik mijn ziel niet stil gezet,
En mij verloochend naar uw wet,
Gelijk het pas gespeende kind
Zich stil bij zijne moeder vindt’.

Zoo was het. Hij heeft zijn ziel stil gezet. Over zijn werk en velerlei bemoeiingen
heeft hij niet meer gesproken. Het lag alles bij hem neer als speelgoed bij een ziek
kind. Was hij dan levensmoe? Ook dat allerminst. Met echt fransche levendigheid
kwam hij in zijn spreken van het een op het ander, van het leven op den dood en van
den dood op het leven. Men wist niet of hij dacht te gaan sterven dan of hij zich
voorstelde nog weer beter te worden. Toch moet de doodsgedachte wel het diepst in
zijn ziel gelegen hebben, blijkens het laatste woord, dat hij bij ons afscheid tot mij
sprak. Het was een woord van afscheid. Het najaar verliep, de groote bezwaren der
keelaandoening werden gaandeweg grooter. Zijn geduld bleef, zijn geloof overwon.
Op 14 Januari 1912 is hij kalm en vredig ontslapen.
Op zijn graf is menig woord van liefde en aandoenlijke vereering gesproken. De
kring was ook zoo groot, waarvoor hij zóóveel heeft kunnen zijn. In het sterfhuis
sprak ik een kort woord bij de lijkkist, waarop ook een krans was neergelegd names
H.M. de Koningin. Met een aangrijpend dankgebed van een der zonen werd het stille
samenzijn besloten.
Mijn trouwe vriend, ik leg de pen nu neer na het schrijven van uw levensbericht.
Altoos heb ik gedacht dat het andersom zou gegaan zijn, dat gij het mijne zoudt
geschreven hebben. Ik heb u voor zooveel te danken: voor uw leven, uw werk, uw
trouwe vriendschap
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van vele jaren, uw steun en bemoediging in moeilijke oogenblikken, ook voor uw
sterven. Het licht, dat voor ons allen schijnen moet, als wij van hier gaan, hebt gij,
zonder het te weten, door uw sterven in klaarder glans mij laten zien. De longinquo
te saluto.
IS. VAN DIJK.
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Lijst der geschriften van Dr. J.J.P. Valeton Jr.
Academisch proefschrift: Jesaja, volgens zijne algemeen als echt erkende geschriften,
1871. Groningen, P. Noordhoff.

In: Studien, theologisch tijdschrift onder redactive van Dr. P.D. Ch. d.l.
Saussaye, Dr. J.J.P. Valeton Jr. (en Dr. Is. van Dijk). Groningen, P.
Noordhoff.
Dl. I, 1875, bldz. 1-38. De profetie van Obadja opnieuw vertaald en besproken. 81-92. Prof. Dr. C.E. Luthardt: der johanneïsche Ursprung des vierten Evangeliums.
- 122-145. Onderzoek naar den leeftijd van Joël, vooral met het oog op zijn verhouding
tot Amos. - 165-182. Opmerkingen naar aanleiding van Houtsma's bijdrage tot de
kritiek en verklaring van Hosea. - 238-272. De materieele kanon der dogmatiek. 348-370. Lic. B. Duhm: die Theologie der Prophetens als Grundlage für die innere
Entwicklungsgeschichte der israel. Religion. - 371-379. Dr. C. Siegfried: Philo v.
Alexandriën als Ausleger des A. Ts. u.s.w.
Dl. II, 1876, bldz. 103-112. Dr. A. Kuenen: de profeten en de profetie onder Israël.
- 175-198. Het openbaringskarakter van de boeken des O. Verbonds, referaat enz. 217-222. Antwoord op den brief van Dr. E. Barger. (het gezag der O.T. ische Schrift).
- 223-259. Dr. J.I. Doedes: Encyclopaedie der Christ. Theologie. - 401-404. Dr. J.
Cramer: Kerk en theologie; redevoering enz. - 405-407. F. Roos: die Inspiration der
H. Schrift mit besonderer Rücksicht auf Rothe's Theorie.
Dl. III, 1877, blz. 92-107. Nog eens Joël. - 119-120. C.F. Zeeman: Nederl.
spreekwoorden, spreekwijzen, benamingen en volksuitdrukkingen aan den bijbel
ontleend. - 200-210. Lic. Dr. v. Wolf Wilh. Graf v. Baudissin: Studien zur semit.
Religionsgeschichte I. - 211-214. Alex. v. Oettingen: Anti-ultramontana, Kritische
Beleuchtung der Unfehlbarkeitsdoctrin vom Standpunkt evangelischer
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Glaubensgewissheit. - 215-217. Dr. J.I. Doedes: Nieuwe bibliographisch-historische
ontdekkingen. Bijdragen enz. - 218-219. Dr. Is. van Dijk: Begrip en methode der
dogmatiek; acad. proefschrift. - 342-364. De dag van Jahwe.
Dl. IV, 1878, bldz. 143-164. Hosea I en II. - 325-357. Letterkundig overzicht:
Oudtest. theologie.
Dl. V, 1879, bldz. 207-216. Pro domo. - 244-256. Lic. Dr. Wolf Wilh. Graf v.
Baudissin: Studiën Zur semit. Religionsgeschichte II.
Dl. VI, 1880, bldz. 1-49 en 243-270. Dr. A. Merx: De profetie van Joël en haar
jongste verklaarder.
Dl. VII, 1881, blz. 1-27 en 81-120. Bijdrage tot de kennis en waardeering van den
israel. godsdienst I, II. - 365-388. De hof van Eden.

In: Theologische Studiën, onder redactie van Dr. F.E. Daubanton, Dr. F.
van Gheel Gildemeester, Dr. A.J. Th. Jonker, Dr. C.H. van Rhijn en Dr.
D.C. Thijm (later alleen van Dr. F.E. Daubanton en Dr. C.H. van Rhijn
met medewerking van enz.).
Dl. III, 1885, bldz. 344-353. Dr. J.H. Gunning JHzn.: de Godspraken van Amos
vertaald en verklaard. - 449-467. Jesaja XLII : 6, 7.
Dl. IV, 1886, bldz. 476-481. Dr. J. Th. de Visser: Hosea, de man des Geestes.
Dl. V, 1887, bldz. 509-525. Eenige opmerkingen over Hermeneutiek inzonderheid
met het oog op de Schriften des Ouden Verbonds.
Dl. VII, 1889, blz. 1-38. Het kennen van God volgens de boeken des Ouden
Verbonds. - 173-221. De israëlietische Godsnaam. - 365-374. Dr. G. Wildeboer: het
ontstaan van den kanon des Ouden Verbonds.
Dl. VIII, 1890, bldz. 462-486. Dr. K. Budde: die Bb. Richter und Samuel; ihre
Quellen und ihr Aufbau.
Dl. IX, 1891, bldz. 101-156. Beteekenis en gebruik van het woord Thora in het
O.T.
Dl. XII, 1894, bldz. 365-371, Dr. K. Budde: Gesammelte Abhandlungen zur
biblischen Wissenschaft von Dr. A. Kuenen.

In: Stemmen voor Waarheid en Vrede onder redactie van Dr. A.W.
Bronsveld, Utrecht, Kemink en Zoon.
Jaarg. 1873. Een stichtelijk boek (Prof. A. Bouvier, bijbelsche personen en tijden).
- 1883. blz. 281-289. Antwoord aan Dr. J.J. Brutel de la Rivière, (op zijn open brief
naar aanl. v. het geschrift: Geloof en Theologie). - 1886. Jesaja LIII, een bijbelstudie.
- 1887. bldz. 1103-1136. Psalm XVI, een bijbelstudie. - 1891. bldz. 801-810. Prof.
T.K. Cheyne: Jeremia in de lijst van zijn tijd; vertaald onder
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toezicht van Prof. Dr. G. Wildeboer. - 1895. Valsche pleitbezorgers Gods. - 1897.
bldz. 1009-1029. Christus naar de Schrift. - 1898. bldz. 993-1012. De XCIXste psalm.
- 1900. bldz. 577-598. Een bijbelsch drama (Fr. Meili: König Ahab, Tragödie in fünf
Akten). - 1907. bldz. 297-322. Het goud van Ophir.

In: Zeitschrift für die A.T.liche Wissenschaft hrsg. von Dr. B. Stade, Giessen.
Band XII 1892. S. 1-22. Bedeutung und Stellung des Wortes  כריהim Priestercodex.
- S. 224-260. Das Wort  כריהin den jehovistischen und deuteronomischen Stücken
des Hexateuchs, sowie in den verwandten historischen Büchern.
Band XIII. S. 245-279. Das Wort  כריהbei den Propheten und in den Ketubim.
Resultat.

In: Theologisch Tijdschrift onder redactie van Dr. W.C. van Manen en
Dr. H. Oort.
Dl. XXXIV, 1900, bldz. 225 v. Nehemia XIII : 6.
Dl. XXXV, 1901, bldz. 521-529. Iets over israëlietische vastendagen.

In: de Gids.
Dl. XLV, 1881, Juni bldz. 564-571. T. Tal: een blik in Talmoed en Evangelie.
Dl. XLIX, 1885, Juli bldz. 88-102. Jodendom en Christendom.
Dl. LIII, 1889, November bldz. 268-298. Oud Israël en zijn profeten.

In: Wetenschappelijke Bladen.
Jaarg. 1889. Een dwaze rekening en een onrechtvaardige beoordeeling, (vertaling
van een artikel van Dr. Warneck in de Allg. Miss. Zeitschrift 1889, Jan., Febr.).
Jaarg. 1902. Schrijven aan Dr. W. Koster (naar aanl. v. Gen. I : 1, 2).
De israëlietische letterkunde als onderdeel der christelijke theologie. inaugureele
oratie, 8 Dec 1877. Groningen, P. Noordhoff 1877.
Nog één woord over het ethisch beginsel. Openingswoord 26 Sept. 1878. Utrecht
1878. Kemink en Zoon.
Een nieuw begin. Openingswoord 28 Sept. 1882. Utrecht, C.H.E. Breyer.
Geloof en theologie. Woord van toelichting enz. Utrecht, C.H.E. Breyer 1883.
Israëlietische Historiographie. Rectorale oratie, 6 April 1883.
Verslag van de lotgevallen der Universiteit 1882-83 (bij het overdragen van het
rectoraat aan Prof. Hamaker).
Enkele Tafereelen uit de geschiedenis van Jeruzalem.
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Redevoering, gehouden als voorzitter van het Prov. Utr. Genootschap van K. en
W. 28 Juni 1892 (over: caducum aeterna tuetur) Utrecht, Bosch en Zn.
Christus en het Oude Testament; met een voor- en naschrift enz. Nijmegen, firma
H. ten Hoet 1895.
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De veronderstelling der Theologie, rectorale oratie, 25 Maart 1898, Utrecht, J. van
Druten, 1898.
Verslag der lotgevallen der Universiteit 1897/98 (bij het overdragen van het
rectoraat aan Prof. de Louter).
In dankbare herinnering aan 8 Dec. 1902.
Een oudbabylonische wet in verband met de Mozaïsche wet (redevoering gehouden
als voorzitter van het Prov. Utr. Gen. v.K. en W. 3 Juni 1903) Utrecht, J. van
Boekhoven.
Toespraken (8), gehouden in verschillende jaren bij de opening der academische
lessen, Nijmegen, firma H. ten Hoet 1892.
Ethisch, openingswoord 5 Oct. 1903; met aanteekeningen; Nijmegen, firma H.
ten Hoet 1904.
Viertal voorlezingen over Profeten des Ouden Verbonds, met aanteekeningen,
Utrecht, Kemink en Zoon 1886. Tweede vermeerderde druk 1908; titel: Voorlezingen
over Jesaja, Jeremia, Ezechiel en II Jesaja.
Psalm XXII, een lijdens- en zendingspsalm; Utrecht, Kemink en Zn. 1888.
Amos en Hosea, een hoofdstuk uit de geschiedenis van Israëls godsdienst;
Nijmegen, firma H. ten Hoet 1894.
De Boom der kennis van het goed en het kwaad. Nijmegen, firma H. ten Hoet
1899.
De strijd tusschen Achab en Elia. Nijmegen, firma H. ten Hoet 1900.
Profeet contra profeet. Nijmegen, firma H. ten Hoet 1900.
N. de Jonge in zijn leven en werken. Brussel, Evangelisatiedrukkerij 1899.
Getuigenissen: de historische Jezus en de Christus der Kerk. Wereld en Kerk. A.
Wereld, B. Kerk, C. onderl. verhouding v. beide, Openbaring. De realiteit Gods.
Nijmegen, H. ten Hoet 1907.
Die Israëliten in : Lehrbuch der Religionsgeschichte hrsg. v. Dr. P.D. Ch. d.l.
Saussaye. 2e völlig neu gearbeitete Aufl. I 1897, blz. 242-325. 3e vollständig neu
bearbeitete Aufl. I 1905, blz. 384-467.
De Psalmen. Nijmegen, firma H. ten Hoet, I 1902; II 1903; III 1905.
Bij het graf van Dr. N.L. den Burger, 29 Jan. 1902
In Memoriam H.G. Kleyn, in den Utr. Stud. Almanak 1897.
Mr. J.A. Grothe in : het Jaarboek voor de Stad en Provincie Utrecht 1900/01.
Levensbericht van Mr. J.A. Grothe, in de Levensberichten van de Maatschappij
der Nederl. Letterkunde te Leiden 1899/1900.
In Memoriam Nicolaas Beets, in den Utr. Stud. Almanak 1904.
Het Doorgangshuis te Hoenderloo in: Bouwsteenen.

In: Het Eeuwig Evangelie, christelijk maandschrift onder redactie van
Dr. J. Cramer en Dr. G.H. Lamers, Amsterdam. Kirberger [later: Utrecht,
ten Bokkel Huinink].
1876.

De roeping der gemeente tegenover de
lijdende menschheid Hand. III : 6.
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1877.

De werking van den H. Geest op de
wereld, Joh. XVI : 8-11.

1880.

Ondergang en verheffing, Micha III :
9-IV : 5.
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1882.

Ziet, hij komt, Mal. III : 1b.

1884.

Een profetische eisch van beteekenis ook
nog voor onzen tijd, Amos V : 14.

1886.

Het eerste kruiswoord, Luk. XXIII : 34a.

In: Voor den Zondag.
1894 no. 1 Mattheus I: 25b; 1895 no. 10 Mattheus XXVI : 36-46; 1895 no. 35 Zach.
IX : 9, 10; 1896 no. 20 Hand. I : 6-8, 1897 no. 33 Lukas VII : 47; 1898 no. 15 Mattheus
XXVIII : 1-8; 1900 no. 3 Psalm C; 1904 no. 52 Lucas II : 15-17.

In: Onze Christelijke Feestdagen Nijkerk, G.F. Callenbach.
Oudejaarsavond. Nehemia IX : 17b.

In: Vriendelijk geleide Almelo, W. Hilarius.
Aan mijn zoon bij het verlaten van het ouderlijk huis op jeugdigen leeftijd.
Tweeërlei optreden.
Alles het Uwe en gij van Christus, leerrede gehouden 20 Juni 1886, bij gelegenheid
van het 50ste lustrum der Utr. Universiteit. Utrecht, Kemink en Zoon 1886.
Jezus Christus, de gekruisigde, leerrede 26 April 1891. Utrecht, C.H.E. Breyer.
Opwekkende Rede, voor het Nederl. Bijbelgenootschap afd. Rotterdam, 17 Nov.
1897 (over Joh. V : 39) R'dam, M. Wyt 1897.
Jesaja, LV : 8, 9; leerrede 30 Jan. 1898, ter nagedachtenis van Dr. N. de Jonge.
Utrecht, G.J.G.W. Maas 1898.

In: Berichten aang. de Uitbreiding van Gods Koninkrijk op aarde.
1884.

De roeping van het Christendom tot de
wereldheerschappij.

1884.

Het Christendom in Japan.

1894.

Jan./Febr. Het wereldgodsdienstencongres
en de Zending (2 dln.).
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In: Lichtstralen op den akker der wereld.
Jaarg. III 4/5 Ernst Traugott Steller 1897.
Jaarg. IV 2 De Ramonazending 1898.
Jaarg. X 5 Het Sangir- en Talautcomité 1904.
Zendingsrede. Psalm LXVII: 3 in Nederl. Zendingstijdschrift IV 3 1892.
Openingsrede op het Zendingsfeest te Middachten, 4 Juli 1900. Utrecht, Kemink
en Zn.

In: het Bijbelsch Dagschrift van Dr. S.D. van Veen.
Jaarg. I 1888/89 Stukjes over Lukas XVIII : 8a, Efeze V : 35a, Hebreeë X : 35a, 2
Corinthe V : 6.
Jaarg. II 1889/90 Stukjes over Rom. XIV : 17, Psalm XCV : 7b, 8a, Psalm XCI :
2, Gal. V : 25.
Jaarg. III 1890/91 Stukjes over Spreuken XIV : 26, Joh. I : 29b, Psalm LXXIII :
17a, Psalm III : 6, Efeze IV : 27, Gen. XVII : 1b (2 stukjes).
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Jaarg. IV 1891/92 Stukjes over Marc. X : 52, Matth. VI : 9-13 (8 stukjes) Hebr. X :
35.
Jaarg. V 1892/93 Stukjes over Gal. VI : 2, Gal. VI : 5, Nehemia IX : 17b, Jes. VII
: 9b, Joh. XVIII : 8b, Psalm C : 2, Gen. XLI : 16b.
Jaarg. VI 1893/94 Stukjes over Job XXII : 21a, Psalm XL : 12b, Gen. V : 29, Joh.
XVIII : 11b, Luc. X : 41, 42.
Jaarg. VII 1894/95 Stukjes over Filip. III : 14, Psalm XXXVI : 10, Gen. I : 37a,
Deut. XXVI : 33a, Joh. XVII : 19 (2 stukjes).
Jaarg. VIII 1895/96 Stukjes over Psalm CXXXIX : 1b, Psalm I : 6, Luc. XXIV :
5b, Psalm LI : 17.

In: Berichten Uitgeg. door het Utrechtsch Stud. Gezelschap E.H.B.Σ
Jaarg. L 1896, Schriftbeschouwing over Psalm CXLVI, Joh. III : 1-16, Psalm CXXX,
Matth. XIII : 31-33, Psalm CXXIII, Handel. XIX : 1-6, 1 Petrus I : 13, Pred. VI :
7-12, 2 Petrus I : 3-7, 2 Petrus I : 8-11, Jesaja XL : 27-31.
In Memoriam F.H. Weber. 27 April 1846-1896. Antwoord naar aanl. van een
ingezonden stuk over een lezing over Tolstoï.
Jaarg. LI 1897. Schriftbeschouwing over Jesaja XL : 1-9, Hebreën X : 19-25,
Psalm XLVI, Psalm CXXVI, Psalm LXVII, Mattheus XI : 25-30, 1 Corinthe I : 4-13,
Psalm CXXXIV.
Behouden door het geloof; voordracht over het: ‘Wonder’.
Jaarg. LII 1898. Schriftbeschouwing over Romeinen XIV : 7-9, Amos IV : 6-11,
Mattheus XXVII : 38-44, Coloss. III : 1-17 (2 artikels), Marcus IV : 26-29, Zacharia
II : 1-5, Psalm LXXXVII.
Jaarg. LIII 1899. Niet mijn wil maar Uw wil, o God. Schriftbeschouwing over
Efeze IV : 31-V : 2, Johannes XII : 20-36a; Psalm C, Psalm CXXXVI, Psalm
CXXXIX, Psalm LXXXIX.
Jaarg. LIV 1900. Aan den WelEdelGeb. Heer H. (student). Schriftbeschouwing
over Joh. VI : 26-29, Psalm LXXIII, Psalm V, Psalm CXX, 1 Tim. VI : 11-16.
Jaarg. LV 1901. Aan de redactie. Het koninkrijk. Thomas. Schriftbeschouwing
over Jeremia XLV, Psalm II, Marcus XVI : 15-18, Lukas I : 67-79.
Jaarg. LVI 1902. Opening der colleges. Schriftbeschouwing over Mattheus XXI
: 28-32, Psalm XXIX.
Jaargang LVII 1903. De volheid des tijds. Schriftbeschouwing over Deut. XI :
8-12, 2 Corinthe V : 19, Exodus XX : 2.
Jaarg. LVIII 1904. Moraliteit en Studie. Voordracht over het wonder.
Schriftbeschouwing over 1 Thessal. V : 19.
Jaarg. LIX 1905. De Nederlandsche Zendingsschool. Het Christelijk ideaal.
Schriftbeschouwing over 1 Sam. X : 7.
Jaarg. LX 1906. De verhouding van Israëls godsdienst tot de andere Semietische
godsdiensten. Opstaan. Hemelschgezindheid. Opening : colleges. Gelijkenissen.
Jaarg. LXI 1907. Schriftbeschouwing over Hand. VIII : 34-35.
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In: Overdenkingen onder redactie van Dr. P. Ch. d.l. Saussaye en Dr. J.J.P.
Valeton Jr. Haarlem, Erven F. Bohn.
Jaarg. I 1893 Bij den aanvang, bl. 5-15; In gedachtenis, bl. 115-136; Eigen pak en
anderer last, bl. 175-194; Het vast maken der verkiezing, bl. 227-246; Het
Kerstevangelie der groote blijdschap, bl. 304-322.
Jaarg. II 1894 Tweeërlei levensbeschouwing, bl. 1-20; De vertroostingen Gods,
bl. 165-186; Eén ding is noodig, bl. 262-284.
Jaarg. III 1895 's Heeren verzoeking in de woestijn, bl. 1-78; Waarom droevig?
bl. 112-128; Aan de beken van Ruben, bl. 193-225; Aan den avond, bl. 318-320.
Jaarg. IV 1896 Kom en zie, bl. 1-27; De eerste psalm, bl. 123-135; Thomas, bl.
175-203; Alzoo lief, bl. 291-311.
Jaarg. V 1897 De 121ste Psalm, bl. 1-24; Vier Paaschfeesten in het leven des Heeren,
bl. 73-140; De 24ste Psalm, bl. 251-264; Gaan in vrede, bl. 297-316.
Jaarg. VI 1898 Heiliging, bl. 25-47; De 135ste Psalm, bl. 89-109; Het Koningschap
in Israël bl. 131-164; Eeuwige armen, bl. 308-327.
Jaarg. VII 1899 Zie de mensch, bl. 35-57; Het boek Richteren, bl. 125-201; Niet
overwonnen maar overwinnaar, bl. 248-270; Advent, bl. 311-334.
Jaarg. VIII 1900 Het onze Vader, bl. 1-76; Den Heiligen Geest ontvangen, bl.
153-174; Mattheus XI : 25-30, bl. 286-301.
Jaarg. IX 1901 En de kracht Zijner opstanding, bl. 39-61; Het getrouwe woord,
bl. 102-125; Van heerlijkheid tot heerlijkheid, bl. 231-253; Een gedaante van
Godzaligheid, bl. 255-283.
Jaarg. X 1902 Uitkomsten tegen den dood, bl. 47-72; De wapenrusting Gods, bl.
73-142; Mozes en de Propheten, bl. 207-243.
Jaarg. XI 1903 Verzoend, bl. 43-60; Opgevaren ten hemel, bl. 123-128; Toegaan
door geloof, bl. 129-188; In den storm, bl. 253-281.
Jaarg. XII 1904 Pinksteren, bl. 110-133; Alles het Uwe, bl. 135-160; Kinderen
Gods, bl. 270-285; Kerstfeest, bl. 286-290.
Jaarg. XIII 1905 Doen wat de hand vindt, bl. 94-124; De gulden keten onzer
Zaligheid, bl. 151-188; De Heer uw God, bl. 257-281.
Jaarg. XIV 1906 Leven in den Heer, bl. 1-39; Die alleen onsterfelijkheid heeft,
bl. 148-168; Zie hier uw God, bl. 301-319; De Heer zal voorzien, bl. 320-322.
Jaarg. XV 1907 Koninklijke onbevreesheid, bl. 80-111; De nachtgezichten van
Zacharia, bl. 125-184; Het Woord des geloofs, bl. 249-272; Ontferming - over wien?
bl. 273-282.
Jaarg. XVI 1908, Een zegen, bl. 1-35; Levende Steenen, bl. 195-208; Toespraak
ter opening van het Christelijk Nationaal Zendingsfeest op Raaphorst bij Wassenaar,
bl. 219-234; Die zijn kruis niet op zich neemt, bl. 291-311.
Jaarg. XVII 1909 Het hemelsch model, bl. 1-29; Een bijbelbespreking, Jesaja I,
bl. 151-183; O, alle gij dorstigen, Jesaja LV, bl. 201-244.
Jaarg. XVIII 1910 Tot een val en opstanding, bl. 41-70; Een God
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van verre of een God van nabij? bl. 174-202; Leven bij den dag bl. 242-272; De
eerste Kersttekst, Lucas II : 1-7, bl. 311-334.
Jaarg. XIX 1911 Surrogaat of Werkelijkheid, Godsbeeld of God, Exod. XXXIII
: 15, bl. 1-34; De Hemelen geopend, Hand. VII : 56. bl. 133-156.

In: Onze Eeuw.
Dl. V 1905, bl. 27-55, Het theologisch Hooger onderwijs.

In: Museum, maandblad voor Philologie en Geschiedenis.
Dl. XII no. 11/12 boekbespreking: Reuss' Briefwechsel mit seinem Schüler und
Freunde K.H. Graf.
Dl. XIII no. 3 boekbespreking: Völter: Aegypten und die Bibel.
no. 11/12 boekbespreking: Sellin: Spuren griechischer Philosophie im Alten
Testament.

In: Een merkwaardig woord van onze professoren, Groningen 1906.
Geheelonthouding en Christelijke vrijheid.
Een woord tot Studenten, Utrecht den Boer 1907.

In: Verslagen en mededeelingen der Koninkl. Akademie van Wetenschappen.
Afd. Letterkunde, 4de Reeks dl. IX bl. 67-113. Karakter en literarische opzet van het
Sinaïverhaal.

In: Levensvragen, een brochurenreeks voor allen die in den geestestrijd
onzer dagen belangstellen.
Serie I no. 2 Het Oude Testament en de Critiek.
Serie II no. 2 Het Oude Testament in het licht van wetenschappelijk onderzoek.

Vertaald in het Hoogduitsch.
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In: Pastoralblätter für Homiletik, Katechetik und Seelsorge XXXV, 9 Juni 1893.
Bibelstudium und Bibelgebrauch übers. v.C. Th. Müller.

In: Halte was du hast. Ztschr. f. Pastoral Theologie XVII, 9 Juni 1894.
Glaube eine unerlässliche Forderung des theologischen Studiums.
ibidem XVIII 3 Dez. 1894. Die Bedeutung des A.T. lichen Studiums für den Diener
des Evangeliums.
ibidem XVIII 10 Juli 1895. Die Stellung der Prophetie in Israëls Religion.
ibidem XIX 1 Oktober 1895. Das Wesen der Religion Israëls.
ibidem XXII 9 Juni 1899. Die Voraussetzung der Theologie und ihre
Wissenschaftlichkeit.
ibidem XXIV 2 November 1900. Der Streit zwischen Ahab und Elia I.
Dezember 1900. Der Streit zwischen Ahab und Elia II.
ibidem XXV 7 April 1902. Prophet gegen Prophet.

In: Zeitschrift für praktische Theologie XVII 1, 1895: ‘Christliche’
Theologie.
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Vergängliches und Ewiges im A.T.; drei Reden: die Bedeutung des A. Tl. Studiums
für den Verkündiger des Evangeliums; die Stellung der Propheten in Israëls Religion;
das Wesen der Religion Israëls.
Berlin, Verlag v. Reuther u. Reichard 1895.

In: Neue Jahrbücher für deutsche Theologie, 1895, Der Gott Israëls.
Christus und das alte Test. Berlin, Verlag v. Reuther u. Reichard 1896.
Amos und Hosea; ein Kapitel aus der Geschichte der israël. Religion. Nach der
holl. Originalausgabe unter Mitwirkung des Verfassers, übers. v.F.K. Echternacht,
Giessen, J. Rickersche Verlagsbuchhandlung 1898.

In: Kirchliches Monatsblatt für die evangel. Gemeinden Rheinlands und
Westfalens
XVII 6, 7 Juni, Juli 1902. Das getreue Wort LII.

Vertaald in het Fransch.
Les Israélites, traduit par P. Bruet, in P.D. Chantepie de la Saussaye: Manuel d'Histoire
des Religious, traduit de l'Allemand sous la direction de Henri Hubert et Isidore
Lévy. Librairie Armand Collin, Paris, 1904.
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Levensbericht van Jozef Israëls.
27 Jan. 1824 - 12 Aug. 1911.
Door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitgenoodigd een
beknopt levensbericht te schrijven van wijlen den Heer Jozef Israëls, Eerelid dier
Maatschappij, zie ik, dat zij hoofdzakelijk de vermelding vraagt der voornaamste
lotgevallen van den afgestorvene, vooral der betrekkingen door hem bekleed, met
iets over zijne letterkundige opleiding en met aanwijzing zijner geschriften. Er wordt
nog bijgevoegd, dat een oordeel over de verdiensten best aan het nageslacht wordt
overgelaten.
Daar nu de levensloop van Jozef Israëls arm is aan wat men lotgevallen noemt,
daar hij geene betrekkingen heeft bekleed, geene letterkundige opleiding heeft genoten
en maar één boek heeft geschreven, dat, hoe frisch en aardig ook, zijn grootste
verdienste stellig niet uitmaakt, zou mijn antwoord op de vereerende uitnoodiging
haast een onbeschreven blad papier moeten zijn. Echter vertrouw ik, dat men van
een schilder uit dezen tijd, wien het voorrecht te beurt valt den grooten baanbreker
en voorganger in het openbaar te mogen gedenken, iets anders verwacht. Ik wensch
dan ook, ofschoon zoo kort
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mogelijk, van zijn eigenaardigheid, van zijn ontwikkeling - en van zijne verdiensten
te spreken.
Jozef Israëls werd te Groningen geboren uit geachte, maar onvermogende Israëlitische
ouders met een talrijk kroost. Reeds als jongen toonde hij neiging tot de schilderkunst,
maar hij gevoelde insgelijks veel voor de eerbiedwaardige oudjoodsche traditiën,
die hem in het lieve ouderlijk huis, ook door zijne vrome moeder, werden bijgebracht,
- poëtische herinneringen, die zijn gemoed erkentelijk heeft bewaard. Hij maakte
nog al werk van het Hebreeuwsch en dacht er half over om Rabbijn te worden.
Toch verkreeg de zin om zich aan de kunst te wijden de overhand en op zijn 18de
jaar trok hij naar Amsterdam, waar hij ging werken op het atelier van J.A. Kruseman;
des avonds bezocht hij de Akademie van beeldende kunst onder leiding van den
ouden Pieneman en Royer. Na driejarig verblijf ging hij naar Parijs om ook daar drie
jaar lang te studeeren. Van daar keerde hij naar Amsterdam terug en een poos later
weer naar Parijs, maar dit laatste bezoek duurde slechts kort. Israëls was al 31 jaar
geworden en was een zoekende ziel gebleven. Hij had het rechte voor zijn
eigenaardigen schildersaanleg nog niet gevonden.
Alleen had hij nu en dan, en zeker telkens sterker gevoeld, dat hij iets anders moest
worden dan een bekwaam schilder, iets anders dan zijn leermeesters te Amsterdam
en te Parijs. Reeds had een schilderijtje van Scheffer hem getoond, dat, om de woorden
van Dr. Jan Veth te gebruiken, ook de sfeer van het droeve mijmeren, die hem altoos
vervulde, zich schilderen liet. Reeds had hij nu en dan iets gemaakt, dat van meer
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warmte van gevoel getuigde dan uit de schilderijen van zijn omgeving sprak, - maar
het was eerst bij zijn verblijf te Zandvoort in '55, dat hij kennis maakte met een voor
hem vruchtbaar terrein, een terrein, waarop hij zich naar hartelust zou kunnen
bewegen. Het korte succès, dat hij had beleefd met een sentimenteel en vrij gekunsteld
schilderij, een andermaal met een historische voorstelling, had hem zelf innerlijk
allerminst bevredigd; eerst Zandvoort deed hem het een en ander aan de hand, dat
hem toelachte: het zou hem in staat stellen tot de uitdrukking van wat hij in een
schilderij wenschte te geven.
Maar al was het uiterlijk van de nieuwe streek en van hare bevolking meer naar
zijn smaak dan wat er gewoonlijk op schilderijen was te zien, toch zou het nog eenigen
tijd duren, voordat hij er de rechte waarde van gevoelde voor de richting van zijn
geest; eerst van lieverlede zou Israëls zich zelf worden, zijn schilderskarakter
volkomen uitspreken.
Hij kwam na veel arbeids, na vele proefnemingen, tot het besef, dat, zooal bekwame
afbeelding zijn ‘fort’ niet was, hij iets bereiken kon in het wekken eener illusie van
leven en beweging en licht, in de uitdrukking van zekere stemming, en dat hij
krachtiger was, naarmate hij zijn gevoel meer den vrijen loop liet. Zóó kwam hij er
toe om minder in duidelijke vormen en rijke kleuren dan in tegenstelling van licht
en donker, met veel onbepaalds en twijfelachtigs, ‘zijn schilderij te zoeken.’ Het
geheimzinnig duister van een arme woning, de wijd uitgestrekte zee, de bleeke duinen,
de vale en verschoten kleur van de kleeding der visscherslui en van de voorwerpen
van hun bedrijf leenden zich bij uitstek tot een keus en opvatting, waarbij de
afbeelding van alle dingen
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te samen moest groeien tot een levendig, maar stil harmonisch geheel, waarbij niets
geschilderd werd om of op zich zelf, maar alles in verband met de omgeving, waarbij
alles ‘expressie’ werd. Ook wat den zeelieden en hun gezinnen weêrvaart, de
voorstellingen, waarin hij zijne schildersgedachten kon kleeden, gaven hem daarbij
steun, - en tevens een welkom middel om zijn eigenaardige keus in den smaak te
doen vallen. Zijn werk had meestal in voorstelling en in toon een weemoedig karakter,
dat het onderscheidde van dat van anderen.
Maar aanvankelijk was Israëls wat gezocht pathetisch, gevoelig in de meer
oppervlakkige en populaire beteekenis van het woord. Het schijnt wel, dat hij het
‘sentiment’ voor een goed deel in de voorstelling zocht, toen hij als schilder nog niet
op de hoogte stond, die hij later bereikte. Eerst mettertijd ging zijn werk uitmunten
door karakteristieken eenvoud, sobere kracht en diepte van gevoel. Zoo kon Veth1
terecht schrijven: ‘wie het een geluk acht in grooten kring bekend te zijn, kan zeggen,
dat Israëls in zijn kunstenaarsloopbaan het fortuin gehad heeft met werken van
voorbijgaande belangrijkheid beroemd te worden en later met schilderijen van
onschatbare waarde dien eens verworven roem meer dan verdiend te hebben.’.
Het kan niet genoeg worden herhaald: de gedachte, het wezentlijke van een
schilderij, ligt in de - ik vraag verschooning voor een Germanisme - in de
schoonheidsgedachte, een schildersgedachte, die niet in woorden valt uit te drukken.
Zóó getuigen ook al de beste werken

1

Voor uitvoeriger beschouwingen zij het stuk van Dr. Jan Veth ‘Jozef Israëls’ in Mannen van
beteekenis aanbevolen; ook zijn artikel in de Gids van Sept. 1911 is zeer lezenswaardig.
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van Israëls van een zelfden schildersgeest, om het even of zij een onverschillig tafereel
of wel een van bijzonder ‘touchante’ beteekenis te zien geven. Al is het waar, dat
wij dikwijls door onzen schilder arme tobberds zien afgebeeld, onder den indruk van
een akelige gebeurtenis of in moeitevollen toestand, en al was die keuze van
voorstelling vaak een oorzaak van succès, - zijn werk is van niet minder waarde in
andere gevallen. Of wie zal het bakken van pannekoeken, het schelpvisschen, het
lossen van zand uit een schuit, het stille schrijven van een tegenover zijn vrouw
gezeten burgerman, het blazen in een kommetje heete koffie (dit is tweemaal door
Israëls geschilderd in zeer verschillende composities en beide stukken behooren
stellig met ‘Als men oud wordt’ tot het allerbeste van zijn werk), het loopen van
vrouwen over het duin, het met aandacht kijken in een ijzeren pot (ik denk hier aan
een schilderij, dat thans helaas niet meer hangt in het Stedelijk Museum te
Amsterdam), het praten of het eten van vier rondom een tafel gezeten boeremenschen,
- wie, wilde ik vragen, zal zulke bezigheden tot de treffendste in het menschelijk
leven rekenen? En ook de gelaatsuitdrukkingen der voorgestelde personen, hoe
natuurlijk ook en bij het geheel passend, doen niets anders zien dan wat we in het
dagelijksch leven kunnen opmerken. Toch is Israëls juist ook in de bekende
schilderijen, die als boven zijn aan te duiden, de groote schilder in zijn volle
eigenaardigheid, niet minder dan in dien man aan het sterfbed zijner vrouw of in die
arme vrouw, die den dood van haar man betreurt. Al die schilderijen zijn even
aandoenlijk voor wie de uitdrukking van poëtisch gevoel voor zichtbaar schoon in
den vorm van eenvoudige realiteit weet te waardeeren.
Het is voor een schilder, een zoon van het land van
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Rembrandt, niet wel mogelijk van Israëls te spreken zonder zijn werk te roemen,
maar, liever dan dit met vele woorden te doen, haal ik een uitspraak aan van Jacob
Maris. Sprekende van een ander buitengewoon schilder en van Israëls, zei die
Grootmeester onzer Kunst: ‘Die ander schildert een kop, zooals niemand anders het
kan, Israëls doet het zóó, dat ge het nooit vergeet’. M.a.w. iemand van ontzagwekkend
talent werd vergeleken met een ander, bij wien men minder aan bekwaamheid denkt
dan aan het onbeschrijfelijke, dat men genie pleegt te noemen ....
In het streven naar uitdrukking van het picturaal poëtisch gevoel door een treffend
eenvoudig geheel was van zelf een krachtige afkeer begrepen van het pijnlijk en
droog correcte, het akademische, het nauwkeurig en ongevoelig natuurlijke, het
onexpressieve, het angstvallige, het omslachtige; een warsheid bovenal van wat zich
als opzettelijk mooi gemaakt voordoet. Ongekunsteldheid was het ideaal zijner kunst.
Zooals Veth zegt: ‘bij Israëls vindt men niet wat men op de scholen uiterlijke
welsprekendheid noemt’. Een gaaf stuk werk te leveren, dat bovenal door
volkomenheid in alle deelen treft, - het is mogelijk, dat hij zoo iets niet kón, maar
het is zeker, dat hij het niet wilde. Van dáár ook, dat zijn werk weinig bekoorlijks
biedt, als het in de hoofdzaak niet is geslaagd. Hij wilde, dat zijn schilderijen er
uitzagen als zoo maar van zelf tot stand gekomen. Een enkel voorbeeld ter illustratie.
Hij had een ets gemaakt van een kind, dat op een stoel zit, en een vriend van mij
prees dat als zoo ‘echt’. ‘En nu’, zei de Meester, ‘moet je eens zien, wat ik er voor
geteekend heb’. Hij toonde hem veertien uitvoerige teekeningetjes naar een zelfde
model, steeds in dezelfde houding, en voegde er bij: ‘Dit
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laatste heb ik uit mijn hoofd geteekend; dat is het beste: het is het minst geteekend!’
Bij onvoldaanheid, hetzij met eigen productie, hetzij met die van anderen, hoorde
men hem wel uitroepen: ‘Daar is het werk nog niet uit!’
Men zou kunnen zeggen, dat zijne kunst een zeer persoonlijk, een éénzijdig en
een bij uitstek onofficieel karakter draagt.
De laatstgenoemde trek vertoonde de Meester ook in zijn omgang, in zijn toon,
die nooit deftig was, maar altijd ongedwongen eenvoudig.
Diezelfde toon maakt ook zijn reisverhaal ‘Spanje’ zoo aangenaam voor den lezer.
Israëls maakte die reis omstreeks zijn 70ste jaar, in gezelschap van zijn zoon en een
jongen vriend; zijn boek is vol van aanschouwelijke beschrijvingen en opmerkingen,
die zeker niet minder den schrijver dan het land karakteriseeren.
Het leven van Jozef Israëls was rijk aan tegenstellingen. Ondanks een schijnbaar
achteloozen en alle goedkeuring stoutweg versmadenden schildertrant, maar die met
veel strijd en inspanning gepaard ging, opende hij veler oogen en won hij veler harten.
De arme schilder, die menigmaal gewanhoopt had aan zichzelven, werd ten slotte
van alle kanten gehuldigd als een koning in het rijk der kunst. Zijn werken waren
veelal (en juist de beste) eer somber dan blijgeestig te noemen, maar zijn persoon
gaf steeds den indruk van gezonde opgeruimdheid. Schiep hij al behagen in het in
beeld brengen van stille mijmerij, hij was nochtans in den omgang een levenslustig
prater. Bij het klimmen der jaren won zijn werk niet alleen in eenvoud en diepte,
maar ook in frischheid van keus. Eer zwak dan sterk van voorkomen, behield hij tot
zijn dood
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op 87-jarigen leeftijd toe onvermoeide lust tot den arbeid en een krachtig
scheppingsvermogen. Ofschoon hij gaarne van anderen leerde, zelfs, ook volgens
eigen verzekering, nu en dán van anderen overnam, was zijn kunstenaarsbestaan de
zegevierende werkzaamheid van een oorspronkelijken geest.
F.P. TER MEULEN.
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Levensbericht van Tonius Cornelius van der Kulk.
1835-1911.
Dinsdag 19 September 1911, toen in Den Haag de groote kiesrechtbetooging plaats
vond, werd in dezelfde stad door een kleinen kring van familieleden en vrienden een
man ten grave gebracht, die, had hij dezen dag beleefd, geen voet zou hebben verzet,
geen blik uit zijn venster geworpen, om aan wat toen leefde op de haagsche straten
iets van zijn aandacht te schenken.
Tegenover dit, voor ons land moderne, verschijnsel, zooals tegenover meer
stroomingen van den nieuwen tijd, stond Van der Kulk als volslagen scepticus. Niet
uit traagheid van begrip, noch uit een aangeboren conservatisme dat van alle
nieuwigheid instinctmatig afkeerig is, noch ook uit beredeneerde vrees voor
veranderingen die hem persoonlijk of zijn kring onprofijtelijk zouden kunnen blijken.
Maar doordat levensloop, studie en nadenken hem een levensinzicht hadden bezorgd,
waardoor het moderne leven in menig opzicht hem was ontgroeid. De richting van
zijn studie, bij voorkeur van wijsgeerig-psychologischen en
ethnologisch-anthropologischen aard, en zijn sterke individualiteit, vóór alles geneigd
zich schrap te zetten tegen wat hem ook maar
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een deel van die individualiteit zou kunnen ontrooven, hadden hem geplaatst met
den rug naar veel uit dat moderne leven toe.
Een eigen standplaats en een eigen kijk, ziedaar wat hij voor zich heeft gewenscht,
voor zich heeft gewonnen, en wat hem, met name voor jongeren die hem kenden,
op het scherpst van anderen heeft afgeteekend.
Sterke individualiteiten kunnen heerschzuchtige naturen zijn. In Van der Kulk
nochtans was geen zweem van heerschzucht. De vrijheid van eigen ontwikkeling
naar eigen aanleg en uit eigen kracht, die hij opeischte voor zichzelven, hij gunde ze
ieder die haar begeerde.
De kring zijner vrienden - zijn persoonlijkheid bracht dit mee - kromp bij het
klimmen der jaren tot zeer weinigen in. Maar die weinigen wisten, dat de hoekigheid
van zijn wezen, al was zij meer dan uiterlijke verschijningsvorm, hem niet ten volle
weergaf als hij was. Hij was een man, maar een goed man; met maar enkele vrienden,
doch voor die vrienden een beproefd en trouw kameraad.
De uiterlijke loop zijns levens is kort verhaald.
Den 26sten December 1835 te Ridderkerk geboren, werd hij, rechtzinnig opgevoed,
in September 1853 te Leiden student in de theologie en in Augustus 1858 te
Middelburg candidaat in de Nederlandsch-Hervormde Kerk.
In deze vijf jaren, zijn Sturm- und Drangperiode, was zijn orthodoxie hem
ontvallen; op aanmoediging van Scholten evenwel was hij theoloog gebleven.
Theoloog echter met een wetenschappelijke belangstelling, die ver buiten de grenzen
der godsdienstwetenschappen uitging. De natuurwetenschappen, doch wijsbegeerte
en zielkunde bovenal, hadden reeds als student hem machtig aangetrokken en hebben,
nadien, hem nooit meer losgelaten.
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Het duurde meer dan een jaar - de vacatures waren schaarsch destijds - eer hij
beroepen werd. Na in dezen wachttijd met wetenschappelijk-theologisch vertaalwerk
zich te hebben beziggehouden, een werkzaamheid van welker nut voor pas
afgestudeerden hij later nog gaarne opgaf, werd hij in Januari 1860 predikant te
Bussum.
Blijvende vriendschap heeft hij hier beklonken met J.H. Gunning, die in deze
dagen te Hilversum stond, een vriendschap welke tot Gunning's dood heeft
voortgeduurd en die voor het karakter van beide mannen, zoo uiteenloopend in
geestesrichting en levensbeschouwing, teekenend is geweest.
Ook valt in zijn bussumschen tijd de eerste kennismaking met het tijdschrift,
waaraan hij het beste van zijn stoere werkkracht heeft gegeven, met ‘De Tijdspiegel’.
Hij had nl. naar aanleiding van het boek van den roomsch-katholiek Döllinger ‘Kirche
und Kirchen, Pabstthum und Kirchenstaat’ een tamelijk uitvoerige studie geschreven:
‘het protestantisme’, niet in de eerste plaats om ze gedrukt, maar om door meer
bevoegden de methode van zijn werk beoordeeld te zien. Na eenige omzwerving
kwam het artikel in handen van Ds. J.T. de Keyser, den toenmaligen redacteur van
‘De Tijdspiegel’, die, na den naam van den schrijver te hebben vernomen, het plaatste
in de afleveringen Augustus 1864 tot Januari 1865. Het verscheen onder den
schuilnaam Benoni, evenals ‘de toekomst der kerk’, in de Februari-aflevering van
1865. Dezen schuilnaam liet Van der Kulk later varen, omdat hij reeds bestond.
Er zijn ook voor niet-theologen, maar die den schrijver gekend hebben op zijn
ouden dag, wel punten in deze eerstelingen die treffen. De bussumsche predikant,
die
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de dertig nog halen moest, is blijkbaar een man geweest van niet minder lust tot
onbevooroordeeld onderzoek maar met wat afgeronder omgangsvormen dan de
grijsaard, dien zij uit Den Haag zich herinneren, niet minder eerlijk, niet minder prat
op zelfstandigheid, maar nog bezield door de hoop, in leidende tijdgenooten
medestanders te kunnen vinden.
Hij is zich bewust, gekomen te zijn ‘tot vreemde, van het algemeen gevoelen
afwijkende resultaten’, doch tevens: ‘een kind des tijds te zijn’, en hij houdt zich
verzekerd, dat zijne woorden ‘hier en daar wel eenigen weerklank zullen vinden’.
Maar laat dan volgen: ‘of ik tot eene partij behoor, kan de lezer zelf beslissen, mijn
verlangen is het nooit geweest en 't zou mij zeer spijten’.
Dit laatste zinnetje had hij veertig jaar later precies eender kunnen schrijven,
behalve dat hij toen licht den lezer uitdrukkelijk zou hebben verboden hem in te
deelen bij eenige partij.
Inmiddels was hij, in 1864, naar Oosterend op Texel vertrokken, een standplaats
waaraan hij later met genoegen terugdacht, waar hij tijd vond voor het vertalen van
Freytag's lijvigen roman ‘het verloren handschrift’ en de relaties met ‘De Tijdspiegel’
aanhield door het inzenden van aforismen onder het hoofd ‘suum cuique’, zooals hij
reeds eerder de ‘Bibliotheek voor het huisgezin’ van ‘invallende gedachten’ had
voorzien en het later ‘De Tijdspiegel’ met zijn ‘levenswoorden’ zou blijven doen.
Daarnevens schreef hij in deze periode in andere (theologische) tijdschriften: in den
‘Evangelie-Spiegel’, het ‘Christelijk Album’, het ‘Morgenlicht’, de ‘Leerredenen ter
bevordering van evangelische kennis en christelijk leven’.
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In 1867 verwisselde hij Oosterend tegen Bergambacht, een gemeente, die hem in
tegenstelling met het Texelsch visschersdorp geen bevrediging schonk bij zijn arbeid.
Trots eigen, welgemarkeerde overtuiging was hij - ik heb er reeds op gewezen - niet
de man om die overtuiging op te dringen aan anderen, te goed psycholoog als hij
was om niet te weten, dat overtuigingen zich niet laten opdringen en dat in het
bizonder het godsdienstig geloof een teere en persoonlijke zaak is, in vasten
samenhang met afstamming en traditie. Zoo zocht hij in zijn prediking het stichtelijk
element steeds naar voren te brengen en dogmatische verschilpunten zooveel mogelijk
te laten rusten. Bergambacht daarentegen moet toen een gemeente geweest zijn, waar
de partijen fel tegenover elkander stonden en zuiver stichtelijke, dogmatisch-neutrale
prediking geen vat op de menschen gaf.
Van der Kulk moet daarom hebben opgeademd, toen hij in Maart 1869 zijn eervol
ontslag als predikant bekwam bij zijn aanstelling tot redacteur van de, na afschaffing
van het dagbladzegel opgerichte, nieuwe haagsche courant ‘Het Vaderland’, waaraan
hij ruim vierendertig jaar, tot 30 September 1903, zou verbonden blijven.
In meer dan één opzicht heeft deze benoeming een keer in zijn leven beteekend.
De gezette, dagelijksche arbeid van den ernstigen journalist eischt bijhouden van
studie, maar geeft tevens aan die studie een bizondere richting. En hij verdraagt zich
nauwelijks met een ernstig voortstudeeren in theologie.
Aan Van der Kulk viel meer in het bizonder de verzorging van het buitenlandsch
nieuws ten deel. En dit is wel de voorname oorzaak geweest, waardoor zijn
publicistische werkzaamheid in algemeen politieke richting werd geleid, de
hoofdreden, waarom hij zijn onderwerpen
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van studie voortaan bij voorkeur zocht op het gebied der volkenkunde.
Journalist intusschen met hart en ziel, indien hij het ooit is geweest, werd hij in
steeds mindere mate. ‘Ik ben reeds lang aan een krant - citeerde hij zichzelf in zijn
grimmig stukje ‘over kranten’ in ‘De Tijdspiegel’ van 1903 - en mijn ervaring is,
dat men voor dat werk eerst goed wordt, als men er een diepe minachting voor heeft’.
De uitspraak is beslist onjuist: ook de journalistiek wil met liefde voor het vak
beoefend worden en waar, binnen zekere grenzen, de journalist zich te schikken heeft
naar den smaak van ‘het publiek’, kan een minachting voor ‘de menschen’, als Van
der Kulk in hooge mate eigen was, op den beroepsarbeid van hem, die dag aan dag
de nieuws- en weetgierigheid van dit publiek heeft te bevredigen, op den duur niet
dan ongunstig werken.
Allerminst sluit dit echter uit, dat iemand als hij, een scherpe kop en een vlot stylist,
iets, en belangrijks, tot het publiek te zeggen heeft. Maar daarvoor dient een andere
spreekbuis dan een dagblad te zijner beschikking te staan.
‘De Tijdspiegel’ heeft hier uitkomst gebracht. Wanneer eens de geschiedenis van
dit tijdschrift zal geschreven worden, zal van het midden der zestiger jaren van de
negentiende eeuw tot den eersten van Louwmaand 1910, toen Valckenier Kips de
redactie overnam, in die geschiedenis Van der Kulk zijn de centrale figuur.
‘Noorman’ van ‘De Tijdspiegel’!
Beoefenaar der anthropologie, hechtte hij aan zijn arische afkomst en het is niet
onmogelijk, dat hij om deze reden juist dezen schuilnaam koos.
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Het is, meen ik, lang onbekend gebleven wie daarachter verstoken zat. Van der Kulk's
verhouding tot de redactie van ‘Het Vaderland’ maakte het wenschelijk, dat zijn
‘geschiedenis van den dag’ (beschouwingen over binnen- en buitenlandsche politiek,
eerst, van 1 Januari 1871 af, elke maand, later op ongezette tijden verschijnend) niet
uitkwam onder zijn eigen naam. Zoo kon hij vrijelijk uiting geven aan denkbeelden,
welke afweken van die der hoofdredactie van het blad, waaraan hij verbonden was,
en kon dit aan de politieke positie der courant geen schade doen.
Een andere reden voor deze pseudonymiteit was er natuurlijk niet. Zij kon hem
koud laten, voorzoover hem daardoor de lof ontging, dien Noorman oogstte: dergelijke
eer liet hem merkwaardig koel. En de veronderstelling, dat Noorman zich meer liet
‘gaan’ dan Van der Kulk zou hebben gedurfd en dat dáárom de schuilnaam voor hem
aantrekkelijks kan hebben gehad, kan bij niemand opkomen die den volmaakt eerlijken
en soms op het ruwe af oprechten man zelfs maar oppervlakkig heeft gekend.
Na den dood van De Keyser is, sinds den 1sten Januari 1878, de redactie van het
tijdschrift door hem gevoerd; eerst door hem alleen; daarna een tijdlang gezamenlijk
met den vroegeren hoofdredacteur van ‘Het Vaderland’ Mr. A.M. Maas Geesteranus;
na diens overlijden (in 1899) wederom door hem uitsluitend, tot einde December
1909.
De redactie-beslommeringen schaadden uiteraard aan zijn eigen publicistische
werkzaamheid. De scherp critische en gretig gelezen Noorman kwam onder Van der
Kulk's redactie minder geregeld aan het woord dan onder die van zijn voorganger.
Ten leste viel hem de redactie zwaar.
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Noch huiselijk leed, noch lichamelijk lijden is zijn ouden dag bespaard gebleven.
Zijn zuster, met wie hij samenwoonde - hij was ongehuwd gebleven - ontviel hem
na een langdurig en pijnlijk ziekbed eenige jaren vóór zijn dood. Hij heeft den slag
gedragen met dezelfde uiterlijke onbewogenheid waarmee hij de kwaal trotseerde,
die ten slotte ook hem zou vellen. Maar wie de pittige, verstandige vrouw gekend
hebben, een gezellinne juist voor een man als hij, vermoedden wat achter die
onbewogenheid schuil ging. Zij liet hem achter, eenzaam te midden zijner met zorg
gekozen boekerij, waarin hij, methodisch en secuur, is blijven voortwerken tot den
avond voor zijn sterven.
De laatste anderhalf jaar van zijn leven, nadat hij zijn opvolger in de redactie van
het tijdschrift nog zelf had aangewezen, zijn verstreken in betrekkelijke rust. Na den
winter van 1910, dien hij nauwelijks doorstond, in felle lichaamssmart, kwam een
schijnbare beterschap. De pijnen hielden af en uiterlijk voorspelde niets, toen ik hem
in den zomer van 1911 het laatst bezocht, een spoedig einde. Zijn geest was
onverzwakt, hij kon weer sinds een jaar geregeld studeeren, deed zijn dagelijksche
wandelingen, en verzuimde in het vroege morgenuur, zoo het weer het toeliet, zijn
solo-partijtje gymnastiek in de scheveningsche duinen nooit.
Hij laat de herinnering achter aan een man uit één stuk, met een scherpen kop, een
koele minachting voor wereldsche ijdelheid en een hart van goud.
D e l f t , Juli 1912.
D. VAN BLOM.
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Levensbericht van P.H. Hugenholtz Jr.
Petrus Hermannus Hugenholtz werd geboren te Rotterdam den 31sten Juli 1834. Het
gezin, waarin hij opgroeide, vond zijn ziel in den vader - zijne moeder overleed, toen
hij nog klein was, - een man van nauwgezette orde en streng plichtsgevoel. Het
kenmerkte zich door eene vroomheid, wier kerkelijk karakter verzacht werd door
die gemoedelijkheid, die aan den huiselijken kring een zekere warmte verleent. En
zien we in den man, die uit den knaap is geworden, de gave bij den velen arbeid
buiten zijn huis het meest toch te kunnen zijn voor zijn huiselijken kring; zien we
hem zelven later een man, die in werken zijn lust en in strenge plichtsbetrachting
zijne levensrichting vond, dan denken we aan dat huis te Rotterdam, waarin hij
doorbracht zijne jeugd. En al mochten zijne opvattingen op godsdienstig gebied ook
veel verschillen van die eens golden in het ouderlijk huis, het is vandaar, dat hij
meenam den vromen zin, die in hem nieuwe wegen vinden zou.
Zijne opleiding voor de academische studie ontving hij aan het Erasmiaansch
gymnasium. Van het daar ontvangen onderwijs is hem bovenal in dankbare
herinnering
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blijven leven dat van den heer Piaget, die hem binnenleidde in de grootsche wereld
der beschavingsgeschiedenis en hem de heerlijkheid der Fransche letterkunde ontsloot.
In zijne gymnasiumjaren vormde zich reeds een vriendenkring, die zou blijven. Met
anderen behoorde daartoe Willem Jesse, de onlangs overleden oud-leeraar der
Doopsgezinden te Zaandam. Tusschen hen beiden bestond eene vriendschap, zoo
zeldzaam, dat hare vermelding, meen ik, ook in een kort levensbericht niet gemist
worden mag. Ik hoop niet onbescheiden te zijn ervan te verhalen. Ze gingen op
dezelfde lagere school en zaten in dezelfde klasse. Eens ontbrak Hugenholtz en de
onderwijzer vertelde, dat hij afwezig was, omdat zijn moeder was gestorven. Toen
besloot de kleine Jesse hem op te zoeken en bij dit bezoek - ze waren beide ongeveer
acht jaren oud - werd de grond gelegd voor eene vriendschap, die levenslang zou
duren. Ruim eene week voor het heengaan van Jesse had ik nog met hem en
Mejuffrouw Meta Hugenholtz eene samenkomst, waarop werd besloten, welke
stukken uit de ‘Stemmen uit de Vrije Gemeente’ zouden vormen de bloemlezing,
welke eerlang zal verschijnen als hulde aan Hugenholtz' nagedachtenis. De zorg voor
de samenstelling dezer bloemlezing uit het werk van zijn vriend was Jesse's laatste
levenswerk.
Op dien kring van vrienden van het Erasmiaansch gymnasium werden met jongen
overmoed moeilijke onderwerpen behandeld van veler aard, diepzinnig en zwaar;
daar werd ook gedweept met gedicht en roman; daar zal zeker veel stouts beweerd
zijn, ook werd het gemoed verdiept en verwarmd door den adem der poëzie. En als
we later Hugenholtz zien in zijne welsprekendheid, in de gemakkelijkheid, waarmede
hij bij meeningverschil zijne woorden wist te vinden, in zijne liefde voor litte-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1912

138
ratuur, dan worden we onwillekeurig teruggevoerd naar dezen gymnasialen
jongeliedenkring en we vragen of daar wellicht reeds de fundamenten van deze
dingen gelegd zijn.
Van het gymnasium begeeft hij zich naar de Utrechtsche academie om te studeeren
in de theologie. Hier opent zich een nieuwe wereld voor hem. Hier leeft hij het
vroolijke studentenleven, zoo geheel verschillend van het rustig verblijf in het stille
Rotterdamsche predikantsgezin. Maar hij studeert ook, al laten hunne colleges hem
onvoldaan, onder Vinke, Bouman, ter Haar. Veel dankt hij daarentegen aan Opzoomer,
met wien hij als jong student dweept en dien hij steeds om zijn bezielenden invloed
in dankbare herinnering houdt, ook al bevredigt hem later diens empirisme niet meer.
Vooral dankt hij het hem, dat zijn denken in moderne richting geleid wordt. Deze
moderne richting zou weldra blijken uit zijn proefpreek. Zijne vader, die daarbij
tegenwoordig was, zag in, dat de geest van zijn zoon andere leiding behoefde en gaf
hem verlof voor verdere studie naar Leiden te gaan, eene daad, die den ruimen blik
van den vader prijst. En in Leiden geniet hij met heel zijn hoofd en zijn hart de lessen
van mannen als Scholten en Kuenen; daar brengt hij, buiten de eigenlijke
studentenwereld levende, nog een jaar door van ernstige studie. Het
proponentsexamen, afgelegd in 1857 voor het Provinciaal kerkbestuur van Zeeland,
maakt aan dit voor hem zoo belangrijke jaar en tevens aan het eerste groote deel van
zijn leven een einde. Het volgende jaar vinden we hem in zijn eerste pastorie, te
Hoenderlo, een armoedig en stil dorpje op de Veluwe. Met zijne vrouw is hij hier
werkzaam op al die wijzen, waarop een halve eeuw geleden nog meer dan in onzen
tijd, een hoogstaand predikantsgezin een eenvoudige dorpsbevolking nuttig kan zijn.
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Zijn preeken echter blijken al spoedig niet van de vereischte richting te zijn en zijne
ontkenning van zijn geloof in de lichamelijke opstanding van Jezus op Paaschmorgen
maakte het nog erger. Was het niet zonder reden, dat hij, toen hij na een driejarig
verblijf naar Renswoude vertrok, tot uitgangspunt van zijn afscheidswoord nam: ‘Ik
heb u met melk gevoed en niet met vaste spijze’?
Te Renswoude bleef hij slechts een jaar. Eene beroeping naar Leiden sloeg hij af,
omdat hij zich voor de eischen, aan welke hij daar in de academiestad naar zijne
opvatting zou moeten beantwoorden, nog niet rijp genoeg gevoelde. Gaarne echter
een ruimeren en meer vragenden werkkring begeerende dan hij te Renswoude kon
vinden, vertrok hij naar Leeuwarden. In de Friesche hoofdstad vervulde hij als eerste
predikant der moderne richting eene plaats, die hem een rijk arbeidsveld bood en bij
veel tegenkanting groote sympathie deed winnen. Drie jaren bracht hij er door te
midden van zeer opgewekt geestelijk leven. De frische jeugd der moderne richting
op godsdienstig gebied, die vertolkers vond in mannen, begaafd op verscheidene
wijze, boeide velen, die niet kunnende rusten in voor hen verouderde begrippen, een
nieuwe wereld zochten voor hun religieus leven. Geen wonder, dat de jaren in dezen
door nieuwe ideëen gedragen tijd voor een jong predikant, die ze met geestdrift
omhelsde niet enkel, maar ook te vertolken wist, rijke jaren geweest zijn. Noode
scheidde hij dan ook van deze gemeente. Het was een beroeping naar Amsterdam,
die hem tot heengaan bewoog. In zijne nieuwe woonplaats mist hij aanvankelijk de
Leeuwardensche vrienden en hunne belangstelling. Den eersten tijd gevoelde hij
zich eenzaam; weinig zal hij toen hebben gedacht, dat hij in
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deze zelfde stad het meest belangrijke deel van zijn leven, als voorganger nl. van de
Vrije Gemeente doorbrengen zou. Een enkel woord over de stichting dezer gemeente
vinde hier eene plaats. Tusschen de jaren 1860 en '70 begon in de Nederl. Hervormde
kerk de strijd tusschen de verschillende richtingen scherper te worden. De toepassing
van het algemeen kiesrecht gaf aan de gemeenten het recht der beroeping van
predikanten door middel van kiescolleges in handen. Als gevolg hiervan groeide in
vele groote gemeenten de confessioneele orthodoxie in macht. Merkwaardig mag
het zeker worden genoemd, dat toen Dr. A. Kuyper naar Amsterdam kwam de beurt
zijner bevestiging aan Hugenholtz was, die deze beurt aan een collega afstond.
Merkwaardig ook hierom, dat beiden weldra uit de Kerk zouden treden, al was het
om tot gansch verschillende stichtingen over te gaan. Doordat de strijd tusschen
recht- en vrijzinnig in scherpte toenam, werd de plaats welke Hugenholtz als modern
predikant innam, steeds minder aangenaam. In zijn ‘Indrukken en Herinneringen’,
verschenen in 1904 bij Van Holkema en Warendorf, een klare bron voor den schrijver
van een levensbericht, gewaagt hij van minder welwillende ervaringen door hem
opgedaan in Kerkeraadsvergadering en godsdienstoefening. Maar daar waren voor
hem bezwaren van veel dieperen aard; ze golden de Kerk als zoodanig. Het grootst
bezwaar vormden de bevestigingsvragen, die door de Kerk voorgeschreven, een
inhoud bevatten, welke het voor sommige predikanten, onder wie Hugenholtz en
zijn broeder Dr. Ph. R. Hugenholtz, ook predikant te Amsterdam, onmogelijk maakten
ze langer te stellen zonder onwaar te worden aan zichzelve. Wel deed de Synode in
1877 een poging tot wijziging dezer vragen, maar ‘in eene samenkomst van eenige
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leden der Ned. Hervormde Gemeente te Amsterdam, gehouden op 21 September
vanwege het Comité van moderne predikanten en gemeenteleden in de Ned. Herv.
Kerk om afgevaardigden tot dat Comité te benoemen, bleek, dat naast de beide
Hugenholtzen ook sommige gemeenteleden de voorgestelde vragen beschouwden,
niet als gezindheidsvragen, maar als dogmatische belijdenisvragen, het door de
Synode gehandhaafd beginsel van eene naar de letter voorgeschreven belijdenis in
strijd achtten met het Protestantsch karakter van de Ned. Herv. Kerk, en meenden,
dat het oogenblik gekomen was om zonder verwijl een kerk te verlaten, waarin aan
hun godsdienstige denkwijze de vrije ontwikkeling werd ontzegd’ (Indrukken en
Herinneringen pg. 148). Als gevolg hiervan werd op 20 November 1877 door 141
mannen en vrouwen het besluit genomen de kerk te verlaten en eene zelfstandige
vereeniging op te richten tot aankweeking van godsdienstig-zedelijk leven in
vrijzinnigen ondogmatischen geest: De Vrije Gemeente. Hugenholtz heeft in zijn
afscheidswoord, uitgesproken op Hervormingsdag van dat jaar, rekenschap gegeven
van zijne daad. Van hare oprichting tot 1910 is hij van deze Vrije Gemeente
voorganger geweest. Met inspanning van al zijne krachten heeft hij haar trots groote
tegenkanting en in moeilijken strijd gebracht tot bloei. Eerst werden hare
samenkomsten gehouden in Maison Stroucken; ze telde ongeveer 300 leden; weldra
verkreeg ze een eigen gebouw, dat thans aan alle billijke eischen voldoet en haar
ledental bedraagt met dat harer begunstigers ongeveer 1800. In deze Vereeniging de Vrije Gemeente is nl. geen kerkgenootschap maar een gewone vereeniging - kwam
Hugenholtz tot zijn recht. Hier sloeg zijn geest in volkomene vrijheid de vleugelen
uit. Een groote schare
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belangstellenden vulde steeds als hij sprak de gehoorzaal. Zijn onderwerpen nam hij
uit het leven van zijn tijd. Een open oog had hij voor alle goeds en schoons, waar hij
het vond, in letterkunde en kunst, in natuur en edel karakter. Zijne zeldzame
belezenheid schonk hem rijke stof. Waar het leven aangeraakt werd door wijdende
macht vond hij Gods Woord. Groote waardeering had hij voor ook andere
godsdiensten dan het Christendom. Tot hen, die hem waren heroën der menschheid,
zag hij eerbiedig op, doch boven deze eerde hij de Bron aller grootheid. De ramen
der Vrije Gemeente dragen de beeltenissen eener rij grootsche figuren - bij zijn leven
zag Hugenholtz haar voltooid, doch dankbare hand ruimde nu ook zijn eigen beeltenis
eene plaats - maar boven het spreekgestoelte, hooger dan allen staat: ‘Soli Deo gloria’.
Bij den velen arbeid in zijne gemeente vond Hugenholtz' werkzame geest en
werkkracht tijd op vele plaatsen lezingen te houden over onderwerpen van religieus,
zedelijk, letterkundig, maatschappelijk belang. Op de vergaderingen van moderne
Theologen en van den Nederl. Protestantenbond was hij een bekende figuur. De
wereldcongressen, waarop elkander de laatste jaren de Vrijzinnig-godsdienstige
denkers en werkers van verschillende landen ontmoeten, hadden zijne geheele liefde.
Ook vond hij tot schrijven den tijd. Allereerst gaf hij als redacteur van de ‘Stemmen
uit de Vrije Gemeente’ hierin menig artikel van zijne hand. Dan bezorgde hij met
medewerking van enkele anderen de drie ‘Levenslichten’: ‘Levenslicht uit vroeger
eeuwen’, een bloemlezing uit de oude godsdiensten; ‘Levenslicht’, een stichtelijke
bloemlezing uit dichters en proza-schrijvers van af de 17de eeuw tot heden;
‘Levenslicht uit den Bijbel’. Hij deed dit vooral met
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het oog hieruit te putten in de godsdienstige samenkomsten en bij het
godsdienstonderwijs. Reeds in 1872 schreef hij, daartoe uitgenoodigd door de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: ‘Schetsen en tafereelen’, godsdienstig leesboek
voor school en huis. In 1886 verscheen zijn ‘Karakterbeelden’, waarin hij in beeld
brengt Marcus Aurelius, Aurelius Augustinus, Arnold van Brescia, Michel Angelo,
Thomas Carlyle, F.W. Robertson en H. Lang. In ‘Licht en Schaduw’ gaf hij weer de
indrukken van het godsdienstig leven in Amerika, door hem opgedaan op eene reis
in 1888 door dat werelddeel, ook ondernomen met het doel zijn jongsten broeder,
den voorganger der Vrije Gemeente te Grand Rapids, op te zoeken. In 1900 kwam
uit: ‘Uit Natuur en Leven’, een samenvatting van religieuse mijmeringen,
reisindrukken, sociale beschouwingen, litterarische betrachtingen; in 1907 ‘Innerlijk
Leven’, zielsbeschouwingen. Zijn godsdienstige overtuiging legde hij neer in zijn
‘Ethisch Pantheïsme’, verschenen in 1903. Nog gaf hij in 1909 een karakterbeeld
van Franciscus van Assisi. Tot zijn dood toe is Hugenholtz werkzaam gebleven. In
het vriendelijke huis te Heemstede, waar hij met zijne echtgenoote en dochter, zijn
laatste levensjaar doorbracht, bezorgde hij nog met zijne dochter eene vertaling van
Paulsen's Inleiding tot de Wijsbegeerte. Den 12en Augustus 1911 is Hugenholtz
overleden. Rijk is zijn leven geweest. Hij leefde mede vol belangstelling het groote
gebeuren op alle gebied van zijn tijd. Begaafd met fijnheid van geest, door breede
ontwikkeling onafhankelijk, wist hij te waardeeren wat had blijvende waarde en
schoonheid. Zelf waar en vrij eischte hij waarheid en vrijheid naar zijn zuiverste
inzicht op alle levensgebied, bovenal op wat hem het hoogst was, het gebied der
religie. Persoonlijk hem kennen
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mocht ik slechts kort; bij velen echter weet ik, dat zijn heengaan liet groote leegte,
niet het minst om de warmte van zijn hart.
In een' steen van edel marmer aangebracht in de gehoorzaal der Vrije Gemeente,
is gebeiteld dit woord van hem, waaruit moge worden gekend, hoe hij zijne levenstaak
opgevat heeft:
‘De godsdienst moet zijn de groote sociale macht en alles doordringen van het
hoog en heerlijk humaniteitsideaal’.
A m s t e r d a m , Juli 1912.
H. ROGAAR.
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Levensbericht van Dr. L.H. Slotemaker.
Den 7den Aug. 1911 overleed hij, 81 jaren oud.
Zijn eigenlijke tijdgenooten, en die meer van nabij hem kenden, zijn schier allen
heengegaan.
Aangezocht zijn ‘Levensbericht’ te schrijven stond ik daartegenover aanvankelijk
met eenigen schroom. Eerst in latere jaren kwam ik met hem in meer persoonlijke
aanraking en in meer vriendschappelijke verhouding. Maar mij werden ter beschikking
gesteld korte ‘biografische aanteekeningen’, van hem zelven, omstreeks 1905
opgeschreven, waardoor mij vele bijzonderheden bekend werden, die ik behoefde
en waaromtrent ik langs anderen weg mij geen zekerheid kon verschaffen. Daarmede
was mijn schroom overwonnen, en aanvaardde ik met liefde mijne taak. Ik kan haar
niet anders dan met ingenomenheid vervullen, zij 't dan met een gevoel van weemoed
vermengd. Daartoe had ik van oudere tijdgenooten en van wederzijdsche vrienden
te dikwerf vernomen, hoezeer zij hem liefhadden en waardeerden, en later bij
persoonlijken omgang met hem, te zeer de bevestiging gekregen van de indrukken
die zij van hem ontvingen.
Den 13den Februari 1830 werd Lambertus Hendrik
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Slotemaker geboren, te Maassluis, waar zijn vader Adrianus Slotemaker, gehuwd
met Lambertina Henriette Ravesteyn, predikant was bij de Hervormde Gemeente.
Onder ‘onheilspellende constellatie’, zooals hij aanteekent. 't Was 't revolutiejaar en
't was onrustig in zijn ouderlijk huis. Zijn vader leed aan bloedspuwing, zijn oom
Ravesteyn, die deel uitmaakte van het gezin, had een been gebroken en zijn
grootmoeder, die eveneens onder het ouderlijk dak woonde, had de heup ontwricht.
De kleine Bert zelf kwam als een ziekelijk kind ter wereld en groeide de eerste jaren
als een sukkelend knaapje op. Reeds toen openbaarde zich een chronisch
ingewandslijden. Het heeft hem eigenlijk zijn leven lang niet verlaten. Door allerlei
kuren moedig te doorstaan, lastig dieët zich met groote volharding te getroosten,
heeft hij er jaren en jaren tegen gekampt. Onophoudelijk en in allerlei opzicht heeft
hij tot op hoogen leeftijd zich moeten ontzien. Toen later een chronische bronchitis
als een vijand te meer zich op zijn weg plaatste, heeft hij ook tegen dat euvel met
alle inspanning den strijd aanvaard. Hij beschouwde het als een ernstigen plicht die
kwalen te bezweren en in den strijd er tegen niet het onderspit te delven. 't Is als een
wonder, als een vrucht zeker ook van zedelijke inspanning te beschouwen, dat hij
ondanks alle ‘onheilspellende constellaties’, tot op 80-jarigen leeftijd een man bleef
van pittige levenskracht en ondoofbaren levenslust, met wien, bezocht hij u, altijd
iets van jonkheid bij u binnentrad.
De eerste negen levensjaren bracht het zwakke knaapje in Maassluis door. Aan
het lager onderwijs aldaar schijnt veel te hebben ontbroken. Op zijn 6de jaar werd hij
althans naar een meisjes-bewaarschool gezonden, omdat hij in huis zoo ‘lastig’ was;
maar op die school bleek hij ook
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al moeilijk te regeeren. Toen, in 1839, werd zijn vader naar Middelburg beroepen
en daar kreeg hij een plaats op de ‘fransche’ school. Fransch bleek inderdaad de
hoofdzaak te zijn. Op zijn 13de jaar kon hij die taal vlot spreken. De lectuur van
fransche romans bracht er het hare toe bij, en ook op het gymnasium bleef die taal
aanvankelijk zijn lievelingsstudie, indien daarbij van eigenlijke studie sprake kon
zijn. Hij was door een geweldigen leeshonger aangegrepen, zoodat men hem dikwijls
al lezende door Middelburgs stille straten zijn weg naar 't gymnasium kon zien gaan.
Maar van eigenlijk ‘werken’ kwam daarbij niet veel terecht. Rector en Conrector
hadden veel met hem te stellen. Totdat hij onderging wat men toen gewoon was een
zenuwzinking-ziekte te noemen. Daarna was hij veranderd als een blad op een boom.
Met de borst legde hij zich nu op de studie toe, waarbij de goede gymnasiale
toestanden hem ten goede kwamen. Buiten zijn gewone werk vertaalde hij de geheele
Odyssee en op zijn vrije Woensdag- en Zaterdagnamiddagen las hij Horatius met
zijn vriend De Jonge. Van lichaamsbeweging was intusschen geen sprake. Voor
lichamelijke oefening werd geen zorg gedragen. De laatste anderhalf jaar van zijn
gymnasiaal verblijf teisterden hem bovendien de tusschenpoozende Zeeuwsche
koortsen, die hem zeer verzwakten. Ondanks dit alles doorstond hij in '49 met goed
gevolg het staatsexamen, maar ‘vel over been’ kwam hij daarna te Utrecht aan, waar
hij in de theologie zou studeeren.
In de theologie - dit sprak als van zelf; gelijk zoovelen in die dagen als van zelf
voor dominé bestemd werden. Zijn grootvader en vader, twee ooms, zijn oudste
broeder, allen waren predikant. Een neef, die zijn evenouder was, bereidde er zich
op voor. Zijn hartewensch was te
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‘studeeren’, maar dan moest het ook, om finantiëele redenen, zijn in de theologie.
Bovendien: op dien weg scheen hij te zullen komen waarheen neiging hem wees. In
ernstige studie de groote levensproblemen te leeren doorgronden en hun oplossing
naderbij te komen, naderbij te brengen - dit lokte hem, die reeds eenig besef begon
te krijgen van hun ernst en omvang. Van Heusden's Socratische School had hij in de
boekenkast van zijn vader gevonden en leergierig ter hand genomen. Om wetenschap
was 't hem te doen en - beteekenend voor dien tijd en ook eenigermate voor zijn
persoonlijkheid - aan de academie hoopte hij wel zooveel te weten te komen, dat hij
met een goed geweten dominé worden kon.
Niet minder lachte het hem toe, als ‘spreker’ op te treden. Kerkgaan deed hij
geregeld van zijn 14de jaar af. Hij deed het met genot, voor zoover de predikanten
als ‘sprekers’ hem wisten te boeien. De orthodoxie dier dagen verstond hij niet. Maar
mannen als Hazebroek en Ten Kate, die ambtgenooten van zijn vader waren, trokken
hem door den dichterlijken toon dien zij aansloegen. Ze waren beiden ‘orthodox’,
doch, gelijk hij schrijft, ‘daar gleed ik overheen en zijzelf in hun prachtpreeken 't
allermeest’. Bij hen kreeg hij een indruk van de macht van het woord en door hen
ontwaakte bij hem het verlangen, om als zij te mogen ‘profeteeren’. Toen de
gemoedelijke Hazebroek hem, op het punt van naar de academie te vertrekken, vroeg
naar zijn geloof, moest hij antwoorden: ‘ik ben wit papier en ik brand van verlangen
om te zien wat de academie er op schrijven zal’.
Zoo kwam hij te Utrecht aan. De verandering van woonplaats en omgeving kwam
allereerst zijn gezondheid ten goede. Thans geen Zeeuwsche koortsen meer!
Gymnastiek werd trouw en methodisch beoefend. Nog in zijn
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laatste levensjaren kon hij zich verbazen over het prachtig werken op brug en paard
van zijn onderwijzer Herr Euler, uit Duitschland expresselijk daarvoor naar Nederland
overgekomen, die één oog maar had en ondanks zijn 51 jaren het zijn leerlingen zoo
meesterlijk vóór kon doen. Volkomen onthouding van wijn en bier, zooveel mogelijk
onthouding ook van collegeloopen, om zich onverdeeld aan zijn gezondsheidskuur
te wijden, brachten zijn lichamelijke gesteldheid op beter peil.
Intusschen deed hij op den aangegeven tijd zijn ‘kleinmathesis’ en aan het einde
van zijn tweede jaar, eveneens dus op den gewonen tijd, zijn propaedeutisch examen.
Toen had hij Opzoomer leeren kennen. Hij heeft nooit kunnen zeggen wat hij aan
de toenmalige theologische professoren der Utrechtsche academie te danken had.
Maar als zoovelen die na hem te Utrecht theologie studeerden, besloot hij Opzoomer's
colleges tot het einde toe te blijven bezoeken. Van dien leermeester blijft hij
levenslang spreken in tonen van de grootste dankbaarheid en diepste vereering.
‘Opzoomer’ - zoo getuigt hij op hoogen leeftijd gekomen - ‘Opzoomer is van den
beginne af tot op dezen dag in methode van wetenschap geweest een licht op mijn
pad en een lamp voor mijn voet. Indien ik eenigszins ordelijk en juist heb leeren
denken en spreken dan heb ik dat vooral aan hem te danken en den lust voor studie
heeft hij met kracht in mij aangeblazen. Bij andere knappe lui, bij een Scholten en
Kuenen heb ik later veel meer kennis opgedaan, maar Opzoomer bracht mijn verstand
onder de tucht der logica, drukte den stempel der moderne richting diep in mijn geest
en boezemde mij liefde in voor wijsgeerige studie. Opzoomer bracht er het zijne toe
bij dat de theoloog in mij niet onderging’.
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Toen hij aan de academie kwam was 't hem om wetenschap te doen; wetenschap op
stevigen grondslag; ook in theologicis was hij met minder niet tevreden. Hij was zoo
blijde dat Opzoomer hem den weg der wetenschap wees! Bij hem vond hij den
stevigen grondslag van wat hem als bij intuitie reeds eigen was: den tegenzin in
wondergeloof, dit opgevat in den zin, dien de empirisch-kritische school er aan
hechtte, den hevigen afkeer van bijgeloof, het domme en bekrompen vasthouden aan
door latere wetenschap veroordeelde meeningen.
Zijn eigenlijke theologische vakstudie werd beheerscht door werken als van
Scholten en Reuss. Voeding vond zij in een kleine club van theologen waartoe hij
behoorde o.a. met Allard Pierson, H. de Veer, Ecco Ekker, E.J.P. Jorissen en H. van
Hoorn. Na vijf jaren had hij zijn doctoraal-examen met goeden uitslag afgelegd en
was zijn zoogenaamde ‘waschlijst’ gereed, die hem den toegang tot het
proponents-examen moest ontsluiten. Als zoovelen in die dagen, voor wie de
Utrechtsche Universiteit onbevredigende resultaten gaf, ging hij vooraf gedurende
nog een paar jaren in gezelschap van zijn vriend Van Hoorn zijn academische studiën
te Leiden voltooien. Scholten, Kuenen, Niermeyer trokken hem onweerstaanbaar.
Hij ontving er een machtigen indruk. Vooral Scholten dreigde bij hem alle
zelfstandigheid te overweldigen. Dat hij daaraan vermocht weerstand te bieden, wist
hij aan Opzoomer te danken te hebben. Deze had voor goed een zoo kritischen geest
in hem wakker geroepen, dat hij tegenover Scholtens machtigen dogmatischen geest
zich zelf bleef. Kuenen was voor hem, wat deze geleerde en beminnelijke man was
voor elk die met hem in aanraking kwam: hij kreeg den grootsten eerbied voor zijn
kennis en karakter. Niermeyer stierf na drie maanden en liet bij
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hem diepe beschaming achter over zijn gemis aan tekstkritiek - en toch had hij in
Utrecht het doctoraal-examen kunnen doorstaan.
In Leiden leefde hij alleen voor de studie. Hij was lid noch van het Studentencorps
noch van eenig studentendispuut; zag weinig jongelui, deed weinig anders dan de
colleges bezoeken, dictaten bijhouden en werken op zijn studenten-kamer. Hoe
degelijk hij zijn studie opvatte en in welke richting hij daarbij bij voorkeur zich
bewoog bleek uit een artikel dat in dien tijd, in 1855, van zijne hand in de Godgeleerde
Bijdragen verscheen, onder den titel van ‘Halfheid’ over het Determinisme handelend,
waarin hij met groote beslistheid tegen het indeterminisme te velde trok. Toch liep
zijn dissertatie - hij besloot onder Scholten te promoveeren - over een onderwerp,
dat op een ander gebied lag. Zij ging over eenige plaatsen uit het Johannes-evangelie,
vergeleken met gelijkluidende in de Synoptici. Scholten had het hem aanbevolen.
Deze was gewoon een af ander punt van wat op zijn programma stond door een van
zijn satellieten te laten uitwerken. Maar onze student bereikte er zijn doel mede; hij
behaalde er den doctorshoed door.
Zoo was in 1856 zijn zevenjarige academische studietijd ten einde. Met zijn
promotie viel zijn proponents-examen samen. Eenige maanden later werd hij
hulpprediker van Ds. Middelburg, te Maartensdijk en in April '57 daar als predikant
beroepen.
Daar heeft hij - zoo getuigt hij - al de zaligheid van een eerste landelijke gemeente
genoten. De gemeenteleden waren liberaal of dachten het te zijn. Enkele orthodoxen
hadden niets in te brengen. Niemand ledge hem iets in den weg. De heeren van het
dorp waren uiterst voorkomend! 't Was niet moeilijk er zich bemind te
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maken en als dominé gevierd te worden, 't Was een mooi gelegen dorp, met bosch
en heide, dicht bij Utrecht en ... niet ver van Eemnes, waar Gerrit van Gorkom stond.
Hier werden de grondslagen gelegd der onverstoorbare jarenlange vriendschap
tusschen deze twee mannen, een vriendschap die, na van Gorkom's dood op den 14den
Januari 1905, zijn op 75-jarigen leeftijd achtergebleven vriend in De Hervorming
van 31 Januari daaraanvolgende, een zoo warm gesteld I n M e m o r i a m deed
schrijven. Een vriendschap van zeer bijzonderen aard, waardoor deze twee mannen
van zoo uiteenloopenden aanleg, men zou zeggen van zoo verschillende natuur,
levenslang zoo innig konden verbonden blijven. De een impulsief, van levendig
intuïtief gevoel, ook en vooral wat het religieleven betrof; in spontane, warme
bezieling pleitend voor de rechten van het gemoedsleven, en vaak op hartstochtelijke
wijze de erkenning van dat recht opeischend ook van het wetenschappelijk denken.
De ander voor de impulsieve uiting van het religieus gevoel ver van onaandoenlijk,
maar onweerstaanbaar gedreven, dat recht te toetsen aan de eischen der logica, zijne
eischen te onderwerpen aan de kritiek van het denken en te onderzoeken in hoever
hun bestaansrecht kon erkend worden te midden der gegeven empirische
werkelijkheid.
‘Nooit’ - zoo schreef Slotemaker een halve eeuw later in bovengenoemd I n
M e m o r i a m - ‘nooit vergeet ik de ontroering, die mij beving, toen ik op een
Woensdagavond in het liefelijk dorpskerkje te Maartensdijk voor 't eerst hem hoorde.
't Was mij een openbaring ....’. Wie zal ooit in bijzonderheden kunnen aantoonen
den invloed, dien de eene mensch uitoefent op den ander? Zoo ooit echter dan mag
van de vriendschap dezer twee mannen getuigd worden, dat zij hen in staat stelde
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elkander aan te vullen. Zeker heeft zij er toe meegewerkt, dat onze vriend Slotemaker
bewaard bleef voor een gevaar waarvan hij trouwens zelf zich niet onbewust was het gevaar van door een eenzijdig, strakgetrokken intellectualisme zich te laten
beheerschen, waartoe zijn denken hem dreef, maar dat niet in overeenstemming was
met zijn persoonlijkheid, zooals wie hem nabij stonden haar kenden.
In 1860 werd hij te Hoorn beroepen, een uitbreiding van omgeving en arbeidsveld,
die hem welkom was.
Hij vond er Van Hoorn en den ouden heer Ten Brummeler Andriessen en kreeg
er later Van Aalst en, bij de Remonstranten, Bruno Tideman als ambtgenooten. Ze
waren allen ‘moderne’ predikanten. 't Was de tijd dat heel Nederland theologiseerde
en half Nederland aan moderne theologie deed. Heel kerkelijk Hoorn - en wie was
er niet ‘kerkelijk’ in meerder of minder mate? - stond in het teeken der ‘Moderne
Theologie’, zooals ‘men’ gewoon was te spreken, terwijl de leiders liever van
‘Moderne Richting’ gewaagden. Vlugschriften, brochures, tijdschriftartikelen, in
populairen vorm handelende over vraagstukken van godgeleerden aard, werden gretig
gelezen en in tal van gezinnen en op avondgezelschappen besproken. In Hoorn deed
men er druk aan mede. De kerken waren vol, ‘lezingen’ werden druk bezocht. De
bestrijding van orthodoxe leeringen en traditioneele meeningen mocht den boventoon
voeren, zij moest voorbereiden een nieuwen bloei van het godsdienstige leven in
harmonie met het denken en voelen, waarin de moderne tijd verschilde van den
ouden. Onder zijne ambtgenooten nam, zooals te wachten was, Slotemaker op
krachtige wijze aan de beweging deel. Toch meene men niet dat polemiek in zijn
preeken alleen aan het woord was. Het opbouwende element ontbrak niet. Meermalen
hoorde ik ouderen van
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dagen uit zijn Hoornschen tijd gewagen van den indruk dien hij maakte door zijn
pittig warm woord, helder en verstaanbaar voor ieder, altijd als op den man af
gesproken. Als hij de beschouwing over een oud-Testamentische figuur aankondigde
wist men van te voren zich te kunnen verheugen op een van menschenkennis
getuigende karakterschets. Zulk een voordracht sloeg in en riep den hoorder tot
zelfkritiek. Eigenlijk theologische onderwerpen werden voor ‘lezingen’ bewaard. In
die dagen schreef hij een boekje over het wondergeloof, dat kritiek leverde op
‘lezingen’ van den lateren hoogleeraar Reitsma, en bij Greve te Utrecht het licht zag.
In 1865 werd hij te Arnhem beroepen. Hij had het in Hoorn goed gehad, en zich
veel vrienden gemaakt en veel sympathie gevonden, maar de Arnhemsche gemeente
trok hem aan en niet minder het uitzicht, daar met J.P. de Keyser, den machtigen
polemicus met zijn schitterend spreektalent, saam te werken. Zoo nam hij het beroep
aan.
In Arnhem was de rechtstreeksche bestrijding van de kerkelijke orthodoxie meer
noodzakelijk dan in Hoorn. Het modernisme vond daar een militante orthodoxie
tegenover zich. Zij had in de orthodoxe predikanten en cathechiseermeesters
woordvoerders, die de gemeente omtrent der modernen geloof en ongeloof inlichtten
op een wijze, die verzet en juiste inlichting niet overbodig maakten. Slotemaker kon
de heftigheid, waarmede De Keyser optrad, niet altijd billijken, maar hij stond hem
steeds ter zijde. Uit alle kringen kwam men om hem te hooren en meer dan ooit
waren de kerken gevuld.
Volksvoordrachten werden georganiseerd buiten de godsdienstoefeningen. Voor
meer ontwikkelden hield hij publieke lezingen o.a. over 't Positivisme (later in De
Tijdspiegel geplaatst), over Strauss, waaruit een kritiek
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op Rauwenhoff's ‘Jozua ben David’ ontstond, die in de Bibliotheek voor Moderne
Theologie werd opgenomen.
Dit alles geschiedde in de eerste dertien jaren, dat hij met De Keyser samenwerkte.
Doch zooals hij zelf herinnert in zijn ‘biografische aanteekingen’: ‘t o u t p a s s e ,
t o u t c a s s e , t o u t l a s s e ’, en de belangstelling ook in de voordrachten en in zijn
preekwerk liep allengs ten einde. Toen stierf De Keyser, den 1en Jan. '78, voor onzen
vriend een ware slag. De winnende orthodoxie scheen geen kans meer over te laten
voor een modern predikant in de Herv. gemeente, wanneer ook hij mocht komen te
vallen, en de onverkwikkelijke kerkelijke strijd bij een altijd strijdvaardig en
strijdlustig confessionalisme moest wel op den duur het deel der moderne gemeente,
voor wie het niet om den strijd, maar om hun godsdienstige overtuiging te doen was,
innigen weerzin inboezemen. Kort na den dood van De Keyser, in April '78, verliet
hij met vrienden en geestverwanten de Hervormde Kerk en stichtte een
Remonstrantsche gemeente, die als zoodanig door de Remonstrantsche Broederschap
werd erkend.
Kort te voren hadden de gebroeders Hugenholtz de Vrije Gemeente te Amsterdam
gesticht. P.H. Hugenholtz Jr. had gaarne gezien dat men in Arnhem zijn voorbeeld
had gevolgd. Slotemaker en de zijnen gaven echter de voorkeur aan aansluiting bij
de Remonstranten, die, meenden zij, immers hetzelfde doel beoogden, en een
historisch verleden boden dat die nieuwe gemeente een vasten grondslag schonk.
Bovendien, wat in Amsterdam bleek te kunnen geschieden beloofde daarom in
Arnhem nog niet een kans van slagen. Beide heeren voerden over hun verschillende
zienswijze een ernstige discussie in De Hervorming, maar beiden waren te ruim van
zin, dan dat het stoornis kon brengen in hun vriendschappelijke verhouding.
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't Was kort na dien tijd, in '80, dat Slotemaker en schrijver dezes samen als
afgevaardigden van den Nederlandschen Protestantenbond naar Gotha gingen om
op de Algemeene Vergadering van den Duitschen Protestantenverein, die aldaar
werd gehouden, de groeten van de Nederlandsche geestverwanten over te brengen.
Door het Türingerwald, over Eisenach met zijn Wartburg togen wij er heen. Op
een der bij die gelegenheid gehouden samenkomsten, bij het Festessen, voerde hij
namens den Protestantenbond het woord. Hij vertelde van onze kerkelijke toestanden,
en op zijn klare en onomwonden wijze, waarbij hij niet gewoon was iets te verbloemen
of te ontzien, verkondigde hij zijn onkerkelijke, om niet te zeggen anti-kerkelijke
theoriën, zijn voorliefde voor vrije gemeentevorming als vrije groepeering van
gelijkgezinden. De Duitsche Protestanten-vereinler daarentegen streefden naar
volkseenheid ook op kerkelijk gebied. Voor hen schemerde in het verschiet het ideaal
eener Kerk, die met den Landsheer aan het hoofd alle Duitschers zou omvatten. Zoo
gingen Slotemakers beschouwingen ten opzichte van wat in hun discussie schering
en inslag was, vlak tegen den draad in. 't Gaf onmiskenbaar zekere ontstemming. Dr.
Manchot uit Bremen, dien ik op onzen Protestantenbond een paar maal had ontmoet,
de kloeke en gemoedelijke Noord-Duitscher, trad op mij toe en vroeg of ik niet een
woord kon spreken dat den gemaakten indruk neutraliseerde. Ik gaf hem te kennen
dat ik met Slotemaker goeddeels instemde, maar dat ik gaarne zou zeggen dat zij
met elkander te ‘gemüthliche’ en ‘raisonabele’ lieden waren om niet voor hen vreemde
beschouwingen, in verband met een ander godsdienstig en kerkelijk milieu, te
waardeeren. In dien geest voerde ik dan ook het woord; maar het kon niet verhinderen,
dat van dit
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alles in het officieel verslag tittel noch jota werd vermeld. Wij bevonden ons wel in
een andere atmosfeer dan waarin wij gewoon waren te ademen. Zelfs een Carl
Schwartz, die bij ons een zoo bekenden en gevierden naam had, werd daar gehuldigd,
ja ook om zijn wetenschappelijke verdiensten, maar meer toch om den invloed dien
hij als General-Superintendent op de Türingsche Landskerk had uitgeoefend.
De stichting der Remonstrantsche gemeente bracht intusschen nieuw, opgewekt
gemeenteleven mede en met nieuwe bezieling gaf hij haar wat hij te geven had. Voor
de tweede maal mocht hij zich bij de door hem geleide godsdienstoefeningen te
Arnhem in een buitengewone opkomst der gemeenteleden verheugen. Doch ook
thans ging het na verloop van eenigen tijd decrescendo.
Op de jongste Algemeene Vergadering der Broederschap wijdde haar voorzitter
Dr. Sparnaay, zijn opvolger in de Arnhemsche gemeente, woorden van hooge
waardeering aan zijn nagedachtenis. ‘Hij was man uit één stuk’ - zoo getuigde hij ‘had te veel eerlijkheid misschien en karakter om populair te zijn’. Het laatste zou
ik niet durven beweren. Het zou inhouden dat men niet populair kan wezen dan ten
koste van zijn eerlijkheid en zijn karakter. Slotemaker zelf zou dit zeker niet hebben
toegestemd. Doch ieder heeft zijn charisma en hij had het zijne, en hij was er zich
van bewust te missen, wat hij bijv., - neen, wat hij mannen als zijn vriend Van Gorkom
niet benijdde, maar wat hij in hen bewonderde en liefhad. Een populariteit echter die
niet langs wettigen weg was te verkrijgen begeerde hij niet. Dr. Sparnaay kon van
hem getuigen: ‘daar was kreukel noch kronkel in hem’. Daar was in hem een heftige
afkeer van valsche gemoedelijkheid; een nadrukkelijke weerzin tegen de fraze, de
leugenachtige fraze ook der weeke sentimentaliteit,
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die de afwezigheid van echt gemoedsleven moet verbergen, doch tegelijkertijd aan
den dag brengt. ‘In liefde tot de waarheid’ - zoo lees ik van hem - ‘zit een groote
dosis gemoedelijkheid van den echten stempel’. In Los en Vast schreef hij een artikel
over l'Ange Huet, waarin hij 't opneemt voor de rechten van het gemoed tegenover
de aanmatiging van het verstand. Dat het hem aan warm gemoedsleven ontbrak zal
niemand beweren die hem kende van nabij of met hem in persoonlijke aanraking
kwam. Toch neemt dit alles niet weg dat de structuur van zijn geestelijk leven,
gevormd door de intellectueele omgeving, waarin hij zich geplaatst zag en die welke
zijn denken hem schiep, hem belette aan de dingen des gemoeds een uiting te geven
die onmiddellijk weerklank vond in de harten van wie hem hoorden. Zoo behield hij
steeds een kleinen kring van getrouwen, maar de massa wist hij niet te boeien op den
duur.
Overigens wist men in Arnhem, ook buiten den kring der Remonstranten, gedurende
de ruim 25 jaren dat hij er woonde, hem te waardeeren. Voor de gezellige
debatingclub: Prodesse conamur, als wier voorzitter voor den tijd van drie jaren hij
tot driemaal toe werd gekozen, hield hij tal van voordrachten. Op het honderdjarig
jubilé sprak hij de feestrede uit.
Dezelfde taak werd hem opgedragen bij het eeuwfeest van het Arnhemsche
Departement der Mij. tot Nut van 't Algemeen.
In 1893 trad hij er op als Voorzitter van het Taal- en letterkundig Congres, tot
groote voldoening van allen die er deel van uitmaakten, tot eigen voldoening evenzeer.
Onderwijl naderde de tijd, dat hij op aandrang van zijn geneesheer en zijne familie
moest besluiten emeritaat
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aan te vragen. Met de hem eigen veerkracht bleef hij worstelen tegen de telkens zich
herhalende oude kwalen en wist hij zich staande te houden zonder verzwakking te
voelen van lichaam of geest. Toch moest hij zich gewonnen geven. Op 26 Juli 1903
preekte hij zijn afscheid.
Den 1en Nov. van dat zelfde jaar echter smaakte hij nog de voldoening van op
aandrang van het Bestuur het nieuwe kerkgebouw te molten inwijden. Niemand
anders dan hij, meende men, mocht dat doen. En het strookte volkomen met zijn
eigen wenschen. Hij had voor de totstandkoming van dat gebouw met de grootste
volharding geijverd, over allen tegenstand, door vrees voor mislukking ingegeven,
gezegepraald. Dat de gemeente voortaan de Nutszaal kon ruilen voor haar eigen
kerkgebouw was te danken aan zijn volhardend pogen.
Ook op oudejaarsavond trad hij nogmaals voor zijn gemeente op, zijn opvolger
Dr. Sparnaay leidde hij bij haar in; eens nog, in April, vervulde hij een
kerkeraadsbeurt. Toen trad de laatste periode van zijn leven in. Hij koos den Haag
als nieuwe woonplaats, tot hij eenige jaren na het overlijden zijner vrouw naar
Amsterdam vertrok. Na een kort verblijf aldaar woonde hij bij zijne dochter te
Overveen, waar hij, na een paar dagen bedlegerig te zijn, overleed. Hij mocht in zijn
strijd tegen de bronchitis een eenigszins ziekelijke vrees hebben voor tochtige
luchtstroomen, tot het laatst toe stonden in zijn geestelijk huis deuren en vensters
open voor de vrije en frissche lucht, tot het laatst toe behield hij voor kinderen en
kindskinderen en vrienden de frischheid en levendigheid eener voortdurende jeugd,
waarvan wie met hem in aanraking kwam kon genieten.
In Maartensdijk was onze vriend in het huwelijk getreden
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met Neeltje van Zijtveld, eene zijner catechisanten. Zij schonk hem een elftal kinderen;
negen bleven er in leven. Ze werden, zooals hij placht te zeggen, in vrijheid
gedresseerd. Strafen werden niet toegepast. Hij was er trotsch op dat zij bij zulk een
opvoedingssysteem allen zoo goed waren terechtgekomen. Ik vermoed echter dat de
dressuur die hun ten deel viel hun meer welgevallig was, dan de vrijheid, waarvan
zij genoten, hun ouders van zorg en moeite onthief. Lezen zij deze bladzijden dan
zullen zij 't mij niet kwalijk nemen als ik hun herinner, dat zij een bewegelijk en
rumoerig troepje vormden, dat vrij watt vergde van vaders geduld en een groot deel
in beslag nam van den vrijen tijd dien hij gaarne aan de studie zou hebben gewijd.
Er waren bovendien tijden die inwoning van anderen noodzakelijk maakten: ook
dezen vergden toezicht en hulp bij school- en huiswerk.
Neemt men daarbij in aanmerking de zorg die zijn gezondheid eischte en de plichten
van zijn ambtelijk werk, dan moet men zich verbazen dat hij onder dit alles tijd vond
en opgewektheid behield om zijn geliefkoosde studie bij te houden. 't Bleven bij
voorkeur wijsgeerig-theologische vraagstukken die een breede plaats innamen in
zijn denken en werken. Daarvan getuigden tal van opstellen in verschillende
tijdschriften, en voordrachten vooral op de jaarlijksche vergaderingen van de moderne
theologen.
Hoezeer een en ander ook in wijden kring de aandacht trok bleek wel hieruit, dat
hij, na in 1876, op zijn beantwoording eener prijsvraag van het Haagsche Genootschap
over'tD a r w i n i s m e i n b e t r e k k i n g t o t g o d s d i e n s t e n z e d e l i j k h e i d
een eervolle vermelding en een gratificatie te hebben verkregen, kort daarop door
B. en W. van Amsterdam als No. 1 werd geplaatst op
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het tweetal voor het professoraat in de wijsbegeerte aan de gemeentelijke Universiteit.
Dr. Bellaer Spruyt stond als No. 2 op de voordracht. Door tusschenkomst van Prof.
Hoekstra namens B. en W. gepolst had Slotemaker eerst de aanvraag afgeslagen.
Later op aandrang van Hoekstra kwam hij op dat besluit terug. Inmiddels was er bij
de leden van den Raad krachtig voor Spruyt gewerkt. Op den vooravond van de
benoeming verscheen in het Handelsblad een stuk tegen Slotemakers benoeming,
waarin de voorkeur aan een man van de exacte wetenschap werd bepleit. Waren de
hoofdpunten die werden aangevoerd te weerleggen, 't was daarvoor te laat. Spruyt
werd benoemd.
Men mag aannemen, dat het hem een teleurstelling was. Voor een professorale
katheder scheen hij als aangelegd. Ik zelf heb nooit een klacht daarover van hem
vernomen. Hij was er niet de man naar over zoo'n teleurstelling te mokken of te
wrokken, en zijn goed humeur liet hij er niet door bederven.
Reeds enkele opstellen van zijne hand, die de vrucht van ernstige studie waren,
noemde ik.
Nadat hij op de vergadering van Moderne Theologen van 1867 de discussie over
de M i j . t o t N u t v a n d e n J a v a a n had ingeleid, volgde in 1870 zijn aanval
op de E t h i s c h e R i c h t i n g d e r m o d e r n e n , zooals die door Dr. J. Hooykaas
werd voorgestaan. Voor allen die haar bijwoonden blijft die voordracht onvergetelijk.
Men zag er Slotemaker in zijn volle kracht. Dikwijls hoort men gewagen van een
‘schitterende’ improvisatie. Hier was zij inderdaad, naar vorm en inhoud, degelijk
overdacht en met groote bezieling en zeggingskracht voorgedragen1.

1

In zijne ‘aanteekeningen’ lees ik: ‘Boven wèl overdachte en welslagende improvisaties gaat
geen enkele preekmethode. Daar ligt des sprekers hoogste zaligheid’.
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Het stuk verscheen in den loop van het jaar in het Theol. Tijdschrift.
Op genoemde vergaderingen waren nog door hem behandelde onderwepen o.a.:
over het D a r w i n i s m e , h e t P o s t u l a a t , Z e d e k u n d e , N i e t s c h e , h e t
P a r a l e l l i s m e , d e V r i j e W i l , v. H a r t m a n n ' s P e s s i m i s m e . De meeste
dezer inleidingen vindt men of in extenso of in overzicht in het Bijblad van de
Hervorming.
Het P o s t u l a a t verscheen in het Theol. Tijdschrift (1881) en lijkt mij het meest
kenmerkend voor het standpunt dat hij wenschte in te nemen. Het artikel eindigt met
de woorden: ‘de aandacht te vestigen op eenige bezwaren die m.i. het standpunt van
het postulaat aankleven, was mijn hoofddoel, en terwijl ik het in geenen deele
onmogelijk acht dat eene nadere toelichting van dat standpunt die bezwaren zal uit
den weg ruimen, voeg ik er gaarne bij dat het mij bij het schrijven van dit opstel te
doen is geweest om die toelichting uit te lokken.’
Ik herinner mij niet dat het daarin uitgesproken verlangen vervuld is.
In het Theol. Tijdschrift (1888) gaf hij nog een beoordeeling van Temple's
Christendom en Natuurwetenschap, door Dr. J.W. Gunning, en Henry Drummond's
Natuurwetten in de geestelijke wereld, door Dr. A.W. Bronsveld vertaald, onder den
titel van m o d e r n e o r t h o d o x i e en in den jaargang van 1890 een beoordeeling
der inaugureele oratie van Prof. J.H. Gunning: De Wijsbegeerte van den godsdienst
uit het beginsel van het geloof der gemeente, studiën die nog, of weder, de lezing
waard zijn.
Voorts werden van zijne hand in den Tijdspiegel geplaatst: D a r w i n i a n a (een
kritiek op Jan Holland), E e n o n t w e r p d e r w e t o p h e t H o o g e r
O n d e r w i j s , O v e r K u y p e r ' s Fata morgana.
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In de Bibliotheek voor Moderne Theologie een kritiek op Rauwenhoff's Godsdienst
en wijsbegeerte1.
Zooals reeds gemeld is begon in 1903 het tijdperk van zijn emeritaat. Een paar jaar
daarna schreef hij de ‘biografische aanteekeningen’ op, waarvan ik een- en andermaal
gewag maakte. Met de mededeeling van het slot ervan kan ik dit Levensbericht
besluiten:
‘Nu is de laatste periode van mijn leven al een paar jaar geleden begonnen, een
o t i u m , ik hoop: n o n s i n e a l i q u a d i g n i t a t e .
Er bleek nog niet veel van, maar wie 't wenscht te weten kan ik zeggen, dat ik nog
altijd zit te tornen aan de eeuwenoude raadselen, zonder veel hoop dat ik oplossing
ergens vinden, laat staan door eigen studie verkrijgen zal.
In de kennisleer, uitgangspunt van elke wereldbeschouwing, stuit ik al dadelijk
op de onmogelijkheid om nu reeds een keuze te doen tusschen het naïeve realisme
en het idealisme van Ziehen e.a., dat in zijn consequenties tot de onzinnigste
homogeniteit van stof en geest voert, terwijl ik ook niet bij machte ben een
daartusschen liggende derde theorie op wetenschappelijke gronden te verdedigen.
Tot mijn troost schreef mij van der Wijck dat de kwestie in deze eeuw wel niet
opgelost zou worden.

1

In onderscheiden steden hield hij in den loop der jaren voordrachten over
theologisch-wijsgeerige onderwerpen.
Afzonderlijke vermelding verdient nog dat hij, eerst een jaar met De Keyser en Steenberg,
daarna alleen 25 jaar lang, met medewerking van vele moderne theologen, de redactie van
het M o r g e n l i c h t bezorgde, dat in honderden gezinnen met graagte werd ontvangen.
Later heeft hij daaruit een bloemlezing saamgesteld die onder den titel: U i t d e
L e v e n s b e s c h o u w i n g d e r M o d e r n e n in drie edities het licht zag, de laatste
uitgave verkort.
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Toch meen ik goeden grond te hebben voor de meening, dat de wereld der stof en
des geestes in bouw en ontwikkeling te grandioos intellect vertoont dan dat geen
zelfbewust Opperwezen de aldrijvende oerkracht zou zijn; een ondoorgrondelijk
Opperwezen, dat in ons bewustzijn als de aanbiddelijke zich reflecteert, maar ook
in de droevigste raadselen van lijden en zonde ons dikwijls dwingt tot zwijgend
zwichten; hoogstens brengt tot een eerbiedig stil wachten en hopen. Een hopen dat
wij met zoo diep verlangen uitstrekken tot over 't graf; ons wel bewust dat de afstand
van hopen tot gelooven nog niet is weggenomen voor velen, die stellig niet tot de
oppervlakkige denkers gerekend mogen worden.
't Beste zal zijn ondanks dat alles het oog te houden op het altijd stijgend zedelijk
ideaal, daarmede zijn leven, het leven der daad, te bezielen’.
J. VAN LOENEN MARTINET.
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